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Tisztelt kongresszus!

em üres szó, hanem mély és 
igaz érzés az, mellyel nagyra՜ 
becsült körükben megjelentem. 

Megjelentem pedig az ország fennkölt 
szellemű s nagynevű vallás՜ és köz՜ 
oktatásügyi miniszterének, gróf Zichy 
János ur őnagyméltóságának képvi՜ 
sóletében. Annak az államférfiunak 
képviseletében, ki rövid idő alatt már 
másodízben küldi képviselőjét diák 
kongresszusra, úgy hogy őnagyméltó՜ 
ságának ezen ténykedése által feljo՜ 
gositottnak érzem magamat, hogy a 
tisztelt kongresszust a miniszter ur 
őnagyméltósága nevében a komoly,
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tanulni vágyó és munkálkodni akaró 
ifjúság iránt mindenkor érzett rokon՜ 
szenve őszinteségével üdvözöljem.

De a magam részéről is kész 
örömmel jelentem meg mai kongresz- 
szusukon. Nemcsak amiatt, hogy szín՜ 
rőDszinre szemlélője s megfigyelője 
legyek nagyérdekü tanácskozásuknak, 
hanem amiatt is, mert vonzottak engem 
ide ennek a történelmi emlékektől 
megszentelt város ódon falai s von՜ 
zott ez a hely, melynek körében a 
zsenge ifjú lélek első benyomásait 
nyerte. Vonzott ez a hely, ahol ez az 
ifjú lélek játszott, tanult, álmodott, 
mélt, szeretett és szenvedett. Úgy, 
hogy ennek a helynek minden emléke 
a legmesszebbmenően egybe van 
forrva szivem vérével. Erről a kedves 
emlékű helyről van szerencsém önö՜ 
két üdvözölni.

Ámde a mai összejövetelük lélek՜ 
emelő is. Mert lehet-e szebbet, lélek՜
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emelőbbct képzelni is, mini azt, hogy 
ezen három bérc övezte és négy fo
lyam öntözte szép Magyarországból 
egybegyiiljön a főiskolai ifjúság avég- 
bői, hogy az őt érintő érdekeiről ta
nácskozzék.

Örömmel olvastam hozzám érke
zett Naplójukból az érdekes tárgyso
rozatot s azt, hogy ebben a sorozatban 
mind csak a kultúra előre haladását 
célzó feladatokról fognak tanácskozni. 
Lesz itt szó pedagógiai kérdésekről, 
egészségügyi és szociális kérdések
ről is. Lesz szó főiskolát érintő tudo
mányos feladatokról, majd a magyar 
ifjúság előft annyira kedves sorompó 
és magyar sport kérdéseiről is.

De azt is jóleső örömmel olvas
tam a Naplójukból, hogy tárgyalásuk 
rendjén tanácskozásukból saját elha
tározásuk folytán a politikát és sze՜ 
mélyeskedést száműzik. S ha még az 
is elő fog állani, hogy tanácskozás



sukban semminemű egylet, társulat 
vagy szervezet autonómiáját nem fog
ják érinteni, úgy kongresszusuk sokat 
ígérő lesz, mert arról fog tanúságot 
tenni, hogy a magyar ifjúság egye
nesen rátermett a saját ügyeiben való 
tanácskozásra s tudatában van annak, 
hogy csak nyugodt s higgadt tárgya
lással tudja elérni kitűzött célját.

Ha önök ily irányban fognak ta
nácskozni, akkor én büszke leszek 
és boldog, mert önök megadják ne
kem a módot arra, hogy jelenthessem 
magas Megbízómnak azt, mikép volt 
egyszer egy főiskolai kongresszus az 
ország erdélyi részeiben, vagy mint 
egyik legkiválóbb államférfiunk mon
dotta, „Magyarország jobb kezében,“ 
itt a kultúra ősfészkében, a szamos- 
parti Athénben, hol az ifjúság komo
lyan tanácskozott és mindenben meg
felelt a hozzáfűzött várakozásoknak.

Ebben a reményben szivem egész



melegével köszöntőm a derék magyar 
főiskolai ifjúságot s nagyérdekii s sok 
irányú tanácskozásaikhoz szép sikert 
kívánok.
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