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Mélyen Tisztelt
Ünneplő Közönség!

Engem ért a megtiszteltetés, hogy 
gróf Zichy János m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr ő Nagyméltósága 
képviseletében itt megjelenjek.

A legnagyobb örömmel és készség
gel teljesítem magas Megbízóm paran
csát, jelezve, hogyha nem is részesülhet
tem volna a megtisztelő megbízatásban, 
akkor sem jöttem volna ide hívatlan. 
Mert hívott volna engem ide a magyar 
tanügy iránt mindenkor érzett meleg 
érdeklődésem, de mint az erdélyi részek 
szülöttét, hívott volna engem ide a szülő
föld szeretete is.

A miniszter úr ő Nagyméltósága meg
bízott engem azzal, hogy őszinte üdvözle
tét tolmácsoljam az itt megjelent ünneplő 
közönségnek, de megbízott azzal is, hogy 
köszönetét fejezzem ki mindazoknak,



akik ezen intézmények létesítéséhez 
erkölcsi és anyagi támogatásukkal hozzá
járultak. De köszöntőm az intézet érde
mes tanári testületét és a tanuló ifjúságot 
is azzal a kijelentéssel, hogy ezt, a volta- 
képen a XVII. század második felében 
létesült tanintézetet internátusával együtt 
Megbízóm továbbra is jóakaratú támo
gatásban kívánja részesíteni.

És ha most itt körülnézek, látom 
szépen díszleni ezt az új épületet. Köszö
net a tervezőknek és az építkezés munká
jában résztvetteknek. Azt is látom, hogy 
ez a díszes épület erős!

Azt hallottam vagy olvastam valahol, 
hogy az erdélyrészi székely ha házat 
épít, felmetszi karját és a karjából ki
sugárzó vérét belevegyíti épülő háza 
vakolatába, hogy az a ház annál tartó - 
sabb, annál szilárdabb legyen.

Nem tudom, ezt az épületet építők 
ennek a hagyománynak hívei voltak-e, 
de azt tudom, hogy bármily erős épü
letet is emeltek, bár márványból avagy 
aranyból is emelték volna azt, az 
épület az idők folyamán el fog pusztulni. 
De nem dől romba akkor, nem lesz



puszta márványtömeg vagy aranyhalmaz 
akkor, ha az épületbe nemes szellem 
fog bevonulni.

Az én óhajtásom csak az lehet, hogy 
ebbe a tanintézetbe vonuljon be és 
állandóan ott lakozzék a tanuló ifjúság՜ 
nak soha el nem lankadó munkakedve 
és a tanári karnak soha meg nem fo՜ 
gyatkozó munkaszeretete. Azt is óhaj՜ 
tóm, hogy az internátus falai között az 
igazi testvéri szeretet és békés együtt՜ 
érzés honoljon.

Ilyen vállvetett együttműködés mellett 
dicsőséges és örökkéélő lesz a magyar 
kultúra munkája.

Adja Isten, hogy a most felavatott 
tanintézet és internátus időtlen időkig 
fejlődjék és fejlődve, időtlen időkig virá՜ 
gozzék!
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