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Tisztelt Hallgatóság1!
Szeretett Ifjak!

Ha alig van esztendő, mely a főgymnasiumi ifjúság 
életéből föl ne birna mutatni valamely akár ünnepélyt, akár 
érdekesebb mozzanatot: úgy az 1868. év mai napja azon 
szerencsés nap, mely a pécsi katb. főgymnasium ifjúságára 
nézve szintén eseményt képez, úgymint amely napon a fő- 
gymnasium diszlobogója fölszenteltetett.

A tanári kartól régen óhajtott, a főgymnasiumi ifjú
ságtól indítványba vett, s mind a tanári kar, mind a tanuló 
ifjúság, mind pedig egyéb nemeskeblű férfiak adakozásá
ból készült díszlobogót van ime szerencsém a t. közönség
nek bemutatni, mint a jelen tanév örvendetes eseményét és a 
mai ünnepélynek tárgyát. 1822. évben, tehát 46 év előtt 
ajándékozta meg tettes Spiesz János pécsvárosi tisztvi
selő és Erzsébet neje ezen kék zászlóval az akkori gymna- 
siumi ifjúságot, mint azt a zászló szalagjára hímzett követ
kező latin szavak tanúsítják: Scholasticae iuven- 
tuti Quinque-Ecclesiensi dicaverunt Spiesz 
Joannes, eiusque coniux Elisabetha; magyarul: 
A pécsi tanuló ifjúságnak adományozták Spiesz János és 
hitestársa Erzsébet. — Ha tagadhatatlan, hogy a hűség 
erény s tehát dicséretre méltó: úgy a pécsi főgymnasiumi 
ifjúságnak az uj zászló kiállításában mutatott nemes törek
vése és áldozata bizonyára erényes cselekedet s tehát dicsé
retre méltó. Hű volt a mai főgymnasiumi ifjúság egykori 
deák-elődeihez; mert nem bírta elviselni, hogy miután az 
elődöktől birt zászló az idő vas karja alatt szétmállott, hogy 
helyette ne szerezzen magának uj zászlót; de hű maradt a 
mai ifjúság elődeihez nem csak a zászló birtoklásban, hanem 
még a zászlónak a hitet jelképező kék színében is; hiszszük, 
hogy hű fog maradni az e zászlóhoz csatolt eszmékhez is 
és kötelmekhez. — Itt áll tehát szemeink előtt t. közönség 
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a gymnasiumi ifjuság régi és ujonan készült zászlója! Mi
dőn mi a 46 éves régi zászlót az ujonan készült díszlobogó
val ily feltűnő ellentétben lenni látjuk, s míg az uj zászlót 
teljes fényben és díszben, azalatt a régi zászlót az idő vas 
karja által megtörve lenni szemléljük, ne szomorítson el 
minket kedves ifjak azon gondolat, hogy néhány évtized 
múlva ezen uj diszlobogó is martaléka fog lenni a múlan
dóságnak; ám tapadnak e díszlobogóhoz oly eszmék, me
lyeket sem ellenség, sem az idő vas karja foszlányokká 
változtatni nem bir; oly eszmék, melyek soha el nem évül
nek, hanem mint lelkeink örökké élnek, azaz halhatatlanok.

Hogy melyek legyenek ezen eszmék, azt mai 
beszédemben kívánom kifejteni; mit hogy sikeresebben te
hessek, előzményül el fogom mondani, mi czélja és jelen
tése van a zászlóknak. — Figyelmezzetek !

I.
Zászlóknak ős időktől fogva oly jelek neveztettek, 

melyek ünnepélyek alkalmával, de főleg csatákban a néptö
meg előtt vitettek, mint tanúsítja ezt a rómaiaktól ezen 
czélra használt latin szó signum, mely magyarul annyit 
tesz, mint jel, zászló. Az emberi természetben fekszik ugyanis, 
hogy midőn sok ember akár ünnepélyes menetre, akár csa
tára összejön, a jó rend és irány eszközlése végett állíttas
sák föl oly jel, azaz zászló, melyet az összejött sokaság kellő 
rendben követhessen. Hogy a zászlók ünnepélyes menetek
nél igen hasznosak, csatákban pedig nélkülözhetlenek, on
nan érthető, mert hogy-az egymással összevegyült sokaság 
egyes tagjai, vájjon melyik részhez tartoznak, s tehát hol 
találhatják föl feleiket, azt csak egy magasra fölnyujtott jel, 
azaz zászló által ismerhetik meg legjobban. Épen emiatt, 
mert a zászlók akár csatákban, akár egyéb tömeges mene
teknél irányadás végett mellőzhetlenül szükségesek: történt, 
hogy a zászlók már a legrégiebb idők óta használatban vol
tak a népeknél. így olvassuk Moyses 2. könyvében, hogy 
midőn Israel fiai Aegyptomból kivonultak, Útmutatóul az 
Isten ment Israel népe előtt a pusztában s pe
dig nappal egy fényes felhő képében, éjjel tüz- 
o s z 1 o p a 1 a k j á b a n. E fényes felhő és tüzoszlop mi volt 
egyéb mint isteni zászló, melyet maga a mindenható Isten 
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hordozott útmutatás végett választott népe előtt a pusztában. 
Hogy azonban ezen isteni zászlón kívül használtak Israel 
fiai kézi zászlókat is s pedig azon czélból, hogy törzsek és 
származások szerént sorakozhassanak, ez kitetszik Moyses 4. 
könyvéből, melyben parancsoltatik a zsidóknak, hogy k ö- 
zőlök mindenki saját zászlójával táborozzék 
a szövetség sátora körül, atyjának szárma
zása és jele szerént. íme ezeket olvassuk a sz. köny
vekből, melyek pedig korunkat több mint 3000 évvel meg
előzik. Hogy az Israeliták nem egyedüliek voltak a zászlók 
használatában, hanem a régi keleti és nyugoti népek szin
tén használtak jeleket ünnepélyes meneteiknél és csatáiknál, 
ezt, — ha a történeti kútfők nem említenék is, — már az 
emberi természet minősége, a zászlók szükségessége eléggé 
indokolja. Bizonyára a zászlókul használt római sasok sok
kal nevezetesebbek, hogy sem további bizonyítást igényelné
nek. Továbbá, hogy a zászlók kezdetben nem voltak egy- 
szersmint lobogók, hanem különböző, de mindenesetre ismer
tető, azaz útmutató és irányadó jelek, a történeti kútfők er
ről is tanúskodnak.

Minthogy napjainkban a zászlók használata fölötte el- 
terjedett és nevezetesen a katonaságnál annyira nyomaté
kossá vált, hogy egyes csapatok szintén zászlóaljaknak ne
veztetnek : mielőtt a szoros érteményben vett keresztény 
zászlókra áttérnék, kötelességemnek tartom a zászlók ko
runkban való czélját és j e 1 e n t ős é gé t r ö vi den 
értelmezni.

Mai napság alig van olvasott vagy tapasztalt ember, 
ki ne tudná, hogy minden egyes államnak vagy nem
zetnek meg van saját zászlója, mely zászló, hogy melyik 
állam- vagy nemzethez tartozik, azt annak színéről vagy 
szinvegyületéről lehet megtudni. A külországokban létező 
követségek vagy consulságok, hogy melyik államot kép
viselik, a tengeren czirkáló hadi vagy kereskedő hajók, 
hogy melyik állam vagy nemzet tulajdonai, azt a kitűzött 
lobogók színei határozzák meg. Hogy ezen állami vagy 
nemzeti lobogók menynyire védik a honpolgárt és tulajdont, 
s mily tiszteletet parancsolnak az idegen népeknél, azt bi
zonyítják a napi események. Ily lobogók megsértése ugyanis 
már sok véres háborúnak volt okozója, minthogy a lobo
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góban az állam, vagy nemzet volt megsértve. íme ez érte- 
ménye az állami vagy nemzeti lobogóknak. — A magán
társulatok lobogói, hogy majd szineik, majd fölira
taik által szintén jelképezik a társulatot és annak czélját, 
tehát, hogy ezen zászlók, mig a társulat jogos téren áll, szin
tén jogvédők és sérthetlenek, ezt indokolni nem szükséges. 
— Szólok még csak a katonai zászlókról. A katoná
nak zászlója oly magasztos lobogó, mely a király és a haza 
iránti hűséget és kötelességeket jelképezi. Királyért és ha
záért vérét és életét tartozik föláldozni minden jó hazafi, an
nál inkább a csatába menő hazafi, azaz katona. Hogy esze- 
rént becsületes katona előtt saját zászlója szent; hogy min
den jó katona föltétien engedelmességgel tartozik követni 
zászlóját, a zászlóra letett hűségi esküt semmi körülmény 
között meg nem szegheti, ellenkezőleg a zászló becsületét 
törhetlen bátorság- és hősies önfeláldozással megvédeni el- 
engedhetlen kötelessége minden jó katonának: mind ez vi
lágosan érthető abból, hogy a katonai lobogó a király és 
haza iránti hűséget és kötelmeket jelképezi. Innen érthető 
azon rendkívüli féltékenység, melylyel a katonaság zászló
ját még az öldöklő csaták közepette is őrzi; innen magya
rázható azon elszánt és csaknem emberi erőt meghaladó hő
siesség, melylyel a veszélyben forgó vagy elvesztett zászlót 
megmenteni vagy visszahúditani törekszik; végre innen ért
hető a levertség és csüggetegség, mely sújtja még a legbát
rabb harczosokat is akkor, ha zászlójokat bár legvitézebb 
ellentállás és önvédelnm daczára is szerencsétlenek voltak 
elveszteni. íme ez rövid értelmezése a katonai zászlónak. — 
De legyen ennyi elég a zászlók értelmezéséhez. Hogy a tisz
telt hallgatóság türelmével vissza ne éljek, áttérek most már 
a mai ünnepély tárgyára, miről a 2. részben.

II.
Beszédem elején azt mondottam: Ne szomorítson el 

minket azon gondolat, hogy néhány évtized múlva ezen uj 
díszlobogó is martaléka fog lenni a múlandóságnak, mert 
tapadnak e diszlobogóhoz oly fenséges eszmék, melyeket 
sem ellenség, sem az idő vas karja foszlányokká változtatni 
nem bir; oly eszmék, melyek soha el nem évülnek, hanem 
lelkeinkkel együtt halhatatlanok. — Midőn a pogány római 
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császárok alatt a keresztények hallatlan düh- és kegyetlen
séggel üldöztettek és már szinte végkiirtással fény egettettek: 
a 4. század kezdetén Konstantin vala egy a római társcsá
szárok kozol. Ö maga, habár pogányságban neveltetett, de 
ájtatos anyja- és atyjától öröklött lelkületénél fogva nem 
csak megtűrte, de tisztelte, sőt bámulta magasztos erényeik
ért a keresztényeket. Konstantin császár később háborúba 
keveredvén Maxentius császárral, minthogy a harcz élet-ha
lál fölött vivatott, Konstantin szorultságában a keresztények 
Istenéhez folyamodott, tőle kérvén segélyt és győzelmet. 
Midőn tehát seregével Galliában táboroznék, egy délután 
egy ragyogó keresztjei tűnt föl az égen ezen fölirattal: 

stantin seregével együtt a csodálatos tüneményt. Midőn te
hát tűnődik a császár, mit jelentene az égi tünemény, álmá
ban megjelent neki a Krisztus a kereszttel, megparancsol
ván, hogy ellenségei ellen ugyanazon jelet alkalmazná zász
lóul, melyet az égen látott. Mit miután Kostantin teljesített, 
Maxentius ellen fényes győzedelmet vivott ki. Az Isten ma
ga adott tehát az égen jelt, mely diadaljelül szolgált az ádáz 
ellenség legyőzetésére, mely jel által a szoros érteményben 
vett keresztény zászló megszülemlett. A sz. kereszt jele éke
sítette ez idő óta a keresztény zászlókat, azon kereszt jele, 
mely előbb gyalázat és szolgai büntetés eszköze volt, de 
mely ez idő óta az üdvösség és legnagyobb tisztelet jelké
pévé vált. Ugyan ezen sz. kereszt jele ékesíti a főgymna- 
sium zászlóját. íme t,. hallgatóság a sz. kereszt jele a 
föntemlített főnséges eszméknek egyike, mely 
a főgymnasium zászlójához tapad, s mely fölött sem az 
ellenség, sem a múlandóság diadalmaskodni nem fog soha. 
Ez azon jel, mely a megváltás előtt nehéz átokként neheze
dett az emberi nemre, de mely a megváltás után szabadság 
és üdvösség jele lön összes mindnyájunknak. E sz. jelben 
győzték le az első keresztények a vérengző pogányokat, e 
jelben győzi le minden hivő keresztény a testet, a világot 
és az ördög cseleit; igen is e jelnek köszöni a miveit ke
resztény világ, tüzetesen szólva Európa polgárisodását. Vál
jék tehát bár foszlányokká évtizedek múlva e díszlobogó, 
ne szomorkodjunk azért kedves ifjak, mert e zászlóhoz van 
csatolva a sz. kereszt jele, az üdvösség jelképe, azaz oly
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eszme, mely el nem évül soha, hanem lelkeinkkel együtt 
örökké él, azaz halhatatlan.

A főgymnasium zászlójához csatolt második fönséges 
eszme vagy inkább eszménykép a Bold. Szűz a gyermek Jé
zussal. Mai beszédem jelszava szerént az Isten fölszólította 
egykor látnoka által Achab Israel királyát, hogy kérjen 
tőle valamely jelt. Midőn a gonosz király vonakodott ezt 
tenni, igy válaszolt neki a látnok: Tehát az Ur maga fog 
nektek jelt adni: íme a Szűz fogamzanifogésfiat 
szül , ki Emanuelnek fog neveztetni, mi magya
rul annyit tesz, mint velünk az Isten. A 2. halhatat
lan eszme vagy eszménykép tehát, mely a főgymnasium 
zászlójához van csatolva, a Bold. Szűz a gyermek Jézussal. 
— Mély sötétség borítá4000 évig a földet, az Istentől elsza
kadt emberi-nem a halál és kárhozat árnyában botorkált. 
Bálványimádás, zsarnokság, rabszolgaság, a női-nem elti- 
portatása, egyéb ki nem beszélhető förtelmekkel uralkodott 
előbb a földön anélkül, hogy az elégületlen és szorongó 
lelkű pogányember egyetlen vigasztaló jelt vagy támpon
tot bírt volna az ínség, betegség, a szenvedések és a halál 
ellen. De ime megkönyörült az Ur a szenvedő emberiségen, 
és adott ő maga neki jelt az égből: A Bold. Szűz méhében 
fogamzott és megszülte nekünk az imádott Üdvözítőt, ki a 
szenvedő emberi-nem kezeiről a rablánczokat leszedte, a nő
nemben az emberiség felét fölemelte, a zaklatott lelkismere- 
tet megnyugtatta, a betegség és halálnak fullánkját a síron 
túli élet reménye által kirántotta, e földön pedig az ínség-, 
nélkülözés- és elhagyatottságban sinlődő embert megvigasz
talta, midőn az általános gazdagulási törekvések ellenében 
kimondotta azon csodálandó nagy szavakat: Boldogok 
a lelki szegények, mert övék a menynyek or
szága. Midőn tehát arra gondoltok kedves ifjak, hogy e fő- 
gymnasiumi díszlobogó évtizedek múlva szintén martaléka 
fog lenni a múlandóságnak, ne szomorkodjatok, mert a Bold. 
Szűz és a gyermek Jézus képében van csatolva e zászlóhoz 
oly eszménykép, melyet sem ellenség, sem az idő vas karja 
foszlánynyá változtatni nem bir soha; oly eszménykép, 
mely el nem évül soha, hanem lelkeinkkel örökké fog élni, 
mert halhatatlan.

Végre van még egy eszményképe a főgymnasiumi
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díszlobogónak, a szűzi ártatlanság, az ifjúi romlatlan kebel 
eszménye, t. i. sz. Alajos, az ifjúság védszentjé
nek képe. Az ifjúkor annyira ingatag, e kornak útja 
oly fölötte sikamlós, hogy csak fölsőbb segély, csak maga
sabb kegyelem tarthatja vissza az ifjúkort a sülyedéstől ; 
csakis istenerő és oltalom őrizheti meg tisztán az ifjú keble 
liliomát a mocsoktól. Pedig mily szép virág a fehér liliom ! 
Nemde t. Hallgatóság, e virágot még azok is becsülik és 
tiszteletben tartják, kik azt nem művelik? Adott tehát a jó 
Isten az ifjúságnak sz. Alajosban egy hatalmas közbenjá
rót és védszentet, ki a sikamlós utón támasza legyen az in
gatag ifjúi kornak, és szűzi tiszta életével eszményképül le
begjen a kísértések ellenében a gyönge, fiatal emberek előtt.

A szűzi ártatlanság eszményképe tehát azon harmadik 
halhatatlan eszme, mely a főgymnasium díszlobogójához 
csatolva van. Újra és ismét elmondom tehát, legyen bár e 
díszlobogó évtizedek után szintén martaléka a múlandóság
nak, ne szomorkodjunk kedves ifjak; ám élnek sziveinkben 
az ezen díszlobogóhoz csatolt fönséges eszményképek, me
lyeket sem ellenség, sem múlandóság foszlányokká vál
toztatni nem bir soha, melyek ellenkezőleg lelkeinkkel együtt 
örökké élnek, mert halhatatlanok.

** *

De bevégzem immár beszédemet, csak pár szót még 
hozzátok kedves ifjak! Kivánságtokraafőgymnasiumizászló 
elkészült és fölszenteltetett. Hogy mi legyen érteménye a 
zászlóknak, azt hallottátok. Hogy a zászlók irány- és út
mutató jelek, hogy az államok és nemzetek lobogói a hata
lom és jognak jelvényei; hogy a katonai zászlók a király 
és haza iránti törhetlen hűség és kötelmek jelképei, ezt 
mind hallottátok. Ha már az említett és földi czélokra ké
szült lobogók oly annyira igénybe veszik a honpolgárt, 
hogy tőle tiszteletet, engedelmességet, hűséget sőt hősies 
önfeláldozást kívánnak: mennyivel inkább lefoglal titeket 
kedves ifjak szoros érteményben vett keresztény zászlótok, 
úgy mint melyhez oly eszmék és kötelmek vannak csa
tolva, melyek soha el nem évülnek, ellenkezőleg, melyek 
inkább a síron túl valósulnak és boldogítanak. Legyetek



Kérj magadnak jelt a te Uradtól, Istenedtől.... az Ur maga fog nektek 
jelt adni. Izsaias 7. fejezetében.


