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Tisztelt Nagygyűlés!

Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium és illetőleg annak 
fennkölt lelkű vezére Zichy János gróf vallás- és közok
tatásügyi miniszter úr Ő Nagyméltósága megbízásából itt 
nagyrabecsütt körükben megjelenjek. Annak a férfiúnak 
megbízásából, aki csak az imént biztosította a budapesti 
egyetemi ifjúsági egyletek nála tisztelgő küldöttségét 
arról, hogy mindig rokonszenvvel kiséri az ifjúság nemes 
törekvéseit. De élénk érdeklődéssel viseltetik Ö Nagy
méltósága a nagyváradi ifjúság működése iránt is, ami 
látható volt abból is, hogy a budapesti Egyetemi Ének
karok bevonásával tegnap tartott hangverseny fővédősé- 
gét elvállalni méltóztatott. De a magam részéről is szíve
sen jöttem ide. És ha nem is hívhattak volna engemet, 
hivott volna ide a kötelesség teljesítésének tudata és 
hivott volna az a körülmény is, hogy színről-szinre lás
sam Nagyvárad kulturális gondolkodású ifjúságát, hogy 
lássam miként tölti be hivatását minden téren, minő 
harmonikus működést fejt ki ezen történelmi emlékektől 
megszentelt város falai között.

Élénk örömmel szemléltem tegnap a nagyreményű 
ifjúság egyik kulturmunkáját, amikor a legszebbet, a 
magyar dalt mutatta be, amely igazán a lélek kultúrája. 
Most e nagygyűlés szemlélhetővé teszi az ifjúság máso
dik kulturmunkáját, azt, hogy mily fogékonysággal tudja 
szolgálni a közgazdasági törekvéseket De ezenfelül 
ugyancsak ma még nemes versenyen fogjuk tapasztalni 
a kultúra megnyilvánulását a gyorsírók gyűlésén is, az 
Országos Diák Gyorsíró Szövetség nagygyűlésével kap
csolatban.



íme három ilyen ága van a nagyváradi ifjúság kultu
rális munkájának, úgy hogy ezek láttára most már el kell 
némulnia annak a vádnak, mintha a nagyváradi jogaka
démiai ifjúság nem állana kötelessége teljesítésének szín
vonalán, épen ezért az ifjúságot e törekvéseiben csak a 
legnagyobb rokonszenvvel és a legtisztább szívvel lehet 
és kell üdvözölnöm.

De az is nagyon jóleső érzés, hogy e kultur-ünncp 
idejét helyesen választották meg. A legjobb alkalommal 
göngyölik ki a Sorompó zászlóját, amennyiben még élénk 
hatása alatt állunk annak a kegyeletes ünnepélynek, 
amely tegnap és tegnapelőtt folyt le az országban a 
halhatatlan Széchenyi emlékére, aki a legelső volt és a 
legfáradhatatlanabb annak érdekében, hogy a magyar 
közgazdasági törekvések megvalósuljanak.

Nekem nem lehet itt feladatom, hogy e nagy 
reformátor alkotásait méltassam. De annyit mégis jelez
hetek, hogy Széchenyi kezdeményezte hazánkban azt a 
nagyfontosságu tevékenységet, melynek egyik legfonto
sabb eredménye a legszebb magyar szavak egyikével 
kifejezett fogalom : a Sorompó.

Dicsőségesen szép Sorompó zászlaja, lobogj 
mindig büszkén az ifjúság kezében, légy mindig 
figyelmeztetője arra, hogy háza küszöbén Sorom
pót állítson az idegen áruk elé. Ne engedd, hogy 
filléreid idegen országba vándoroljanak 1

De nem elég a Sorompót megalkotni, hanem szük
séges azt szívvel, lelkesedéssel ápolni is. Nem elégséges 
a szalmaláng, hanem életet is kell belevinni az intézmé
nyekbe, mint ahogy azt az erdélyrészi székely is teszi, aki 
mikor házat épít, felmetszi ereit és az ereiből kicsörge
dező vérét beleönti épülő háza vakolatába, hogy az a ház 
annál tartósabb, annál szilárdabb legyen.

És amikor szivüket, lelkűket és vérüket beöntik a 
munkába, arra kérem még Önöket, hogy a nagy eszmé



kért lelkesedjenek, mert lelkesedés nélkül semmit sem 
lehet elérni. Csak a lelkesedés volt az, amelylyel mindig 
nagy célokat elérni lehetett. Ez a lelkesedésük legyen 
olyan, mint a tűzimádóké, akik — a mint azt egy keleti 
regében olvastam — az év bizonyos napján kivonultak a 
szent hegyre, melynek tetején az öröktűz lángja égett. 
Elül lassú léptekkel az öregek, az aggastyánok haladtak, 
utánuk az ifjak, mindegyikük egy száraz fácskát tartva a 
kezében. És amint igy haladtak, egyszer csak egyike az 
ifjaknak előre tört s legelsőnek felérkezve a hegyre, bemár
totta fáöskáját az örök tűzbe s azt tovább adta rögtön a 
szomszédjának. így a tűz lassan-lassan elterjedt ágról- 
ágra, de ugyanekkor a lelkesedés tüze is kigyulladt a szi
vekben s kigyulladt a kunyhókban és a palotákban is
egyaránt.

Engedjék meg, hogy az Önök szives engedőimével, 
most itt képzeletben én vonulhassak fel e pillanatban el
sőnek a szent hegyre és kezembe tartsam a Sorompó 
lelkesedésének lobogó fáklyáját, ezt átadjam Önöknek, 
hogy az kézi öl-kézre járva, nemzedékről nemzedékre 
terjessze el ezt a lelkesedést. Ha ez a lelkesedésük nem 
lesz szalmaláng, bizton hiszem, céljukat elfogják érni.

Ebben a reményben szívesen köszöntőm Önöket s 
munkájukhoz igaz szívből sok sikert kívánok.
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