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Az oláh ifjak mozgalma.
Az a tűz, melyet lelketlen izgatók a
nomzetiségek között politikai okokból ezelőtt
ötven évvel lángra lobbantottak, az a tűz
még most sincs eloltva, a zsarátnokok alatt
lappangva most is ég s a legkisebb politi
kai szellő oxigénjétől lángra gyúlva mindegyre komoly veszedelemmel fenyegeti Magyarország nyugalmát, békéjét.
Bizony szomorú dolog az, hogy a ma
gyar vérrel elfoglalt s tiz századon keresztül magyar vérrel megoltalmazott hazában
most el lenünk törnek^jiaojv. kjj*.qt mi kebelogáffffTfi^ mint vendégeket s a kik
-^^Tiig a magyarok sorai a véres önvédelmi
haiczo^ban megritkultak — a mi oltalmunk
alatt -megerősödtek', megizmosodtak. Más
nemzetek is' f fogadbak be idegen népeket,
de azok a befogadó népbe olvadva egy nemzetté váltak s a fá j kereszteződés miatt még
erősebbekké lettek. A magyar azonban mindig tudta, hogy mily értékes kincs a sza
badság és az ai^anyelv s lovagiasságában és
vendészereteténél fogva a betelepült idegen
népeknek is meghagyta szabadságát, nyelvét, sőt kiváltságokat adott nekik.
És e hazának minden fia 8—9 századon keresztül nemzetiségi különbség nélkül
együtt haladt, munkált, küzdött, együtt győzött, vagy bukott a magyarral s a magyar
haza iránti lángoló szeretet példányképei
ép úgy kerültek ki a magyarok, mint a
többi nemzetiségek sorai közül.
E nemzetiségek egy része, daczára a
nyolcz százados közös történelmi múltnak,
a közös királynak, törvénynek és szokás-
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nak, hiú téveszméktől félrevezetve, elámítva,
most a magyar haza ellen tör. Minket erdélyieket legközvetlenebbül érdekel és fenyeget az oláh nemzetiségi kérdés, melynek
nagy számú hivei nem veszik figyelembe a
törvényt, a jogot, a történelmet s nyiltan
követelik azt, hogy Erdély és Magyarország
délkeleti íésze Oláhországhoz csatoltassék.
E lap keretében nem foglalkozhatunk
tüzetesebben az oláh kulturliga s az általa
fanatizált és támogatott nemzetiségi izgatók
üzelmeivel, azonban foglalkoznunk kell az
erdélyi oláh egyeteTni* hallgatóság ama részével, a mely, sajnos, szintén e téveszme szolgálatában állva, olykor-olykor az ifjú sziv egész
fanatizmusával, elfogultságával liarczol a magyar haza ellen s a magyar ifjúságtól a legridegebben elzárkózva, az engesztelhetlen gyűlölség és ellenségeskedés tüzét szitják ellenünk.
Foglalkoznunk
kell azokkal, kik között han<r
O
O
adók azok, akik megtagadják ahazát, királyt,
az alkotmányt; meglmrezolják mindenfelé s
valótlan állításokkal befeketíteni igyekeznek a külföld előtt a magyar nevet. Pár
évvel ezelőtt memorandumot bocsátottak
ki, a melyet a magyar ifjúság szeren
cséré még idejében megezáfolt válaszával.
Most pedig ugy halljuk, hogy nagyban készülődnek a folyó hóban Turinban tartandó
első nemzetközi diák kongresszusra, hogy ott
az egész világ fiatalsága előtt bevádolják
a magyarokat.
A magyar Ifjúságnak a. nemzetiségi ifjak
mozgalmával foglalkoznia nem. csak joga, de kötelessége is. Hiszen mi állunk hozzájuk legközelebb s az eszmékért lelkesülő ifjú szivek
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könnyebben közelednek egymáshoz. Gondolkoznunk kell tehát a felett, hogy miként
letne őket ismét megnyerni a hazának?
Talán csatlakozzunk azokhoz, a kik
azt mondják, hogy az ellenünk irányzott
támadásokat hasonló támadással viszonozzuk? Ádáz harczot vívjunk ellenük harczot,
melyben egyiknek győznie, másiknak buknia kell.? Mi bátran mehetnénk e harczba,
tudva azt, hogy részünkön van nemcsak a
hatalom ós az erő, hanem az igazság ós a
méltányosság is. De mi nem akarunk romboláson épiteni. Nem akarjuk, hogy diadalútunk elkeseredettek, legyőzöttek között
vezessen s mi, a kik annyira rajongunk a
szabadságért, másoknak is inkább szabadságot adunk.
Vagy baráti kezet nyujtsunk felójök mi
a megbántottak, mi a hatalmasabbak ? Megpróbáltuk elégszer s a múltak szomorú tapasztalatai mutatják, hogy a sajgó sebeket gyógyító olaj
— a mi békülésünk és közeledésünk csak növelte
az oláh nemzetiségi ifjak gyűlöletének tüzét. Meg-

hívtuk őket diákkongresszusainkra — nem
jöttek el. A tavalyi óv folyamán a kolozsvári egyetemi ifjúság körében megalakúlt s
szinte az egész egyetemi ifjúságot magában
foglaló Reformpárt is programmjában kiváló
súlyt fektetett a nemzetiségi ifjakkal való
kibékülésre s barátságos együttmunkálásra.
Mi baráti kezet nyújtottunk felójök, eljártunk az oláli egyetemi ifjak által rendezett
mulatságokra, az Egyetemi Körbe oláh nyelvii
lapokat is járattunk, felhívtuk őket, hogy vegyenek részt ifjúsági mozgalmainkban.
De mit éltünk vele? Nyilvános tánczmulatságaikon ugyan megtűrték a magyar
ifjúság hivatalos küldötteit, de közeledés ünke
nem viszonozták, ifjúsági egyleteinkbe egy sem
lépett be közülölc s ellenszenvük irántunk ugyanaz
maradt.
Hogyan viselkedjünk hát velük szem
ben? Harczoljunk ellenük, vagy kísértsük
meg újra a bókülést?
Választottunk! Mi, a büszke magyar hazának fiai, mi, a megbántottak, újból baráti keze
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A hónapos szoba.

A virág sorsa.

(Rajz.)

Egyszer egy kis leány
Kiment a mezőre
Virágokat tépni.
— Ne bánts,
Lön ¡fürgének
Neki a virágok
— Hagyj még minket élni!
Ám letépte őket,
Keheiére tűzte
S ott elhervadd tud:
Szerelmes szivétől.
Szive melegétől
A szőke kis lányiad;.
.Jött aztán egy ifjú
S kebelére, tűzte
A legszebb virágot.
Kebelére tűzte,
— Hiába könyörgött:
Szerelmére vágyott.
Kebelére tűzte
Szerelmes szivéhez
Szeretni, elégni . . .
--- Soh'sem fogok többet —
Sóhajtott a lányka
— Virágot letépni!
Katang.

Három évvel ezelőtt ketten laktunk együtt
harmad-emeleti kicsiny szobácskában. Lakótársamakkor
költözött hozzám, midőn a kerepesi ut fái s az összevissza hálózott sürgönydrótok egy ködös őszi reggelen
arra ébredtek föl, hogy valami pajkos kéz az éjszaka
behintette őket dérrel.
Barátom külömben hires művész-egyéniség volt
főleg az ablak festészetet űzte, ott aztán igazán természetes színeket használt. Senki olyan jégvirágokat
nem tudott festeni, mint ő. Egyaránt járatos vala a
gazdagok palotáiban, és a nyomorultak kunyhójában,
de otthoniasan csakis ez utóbbiban érezte magát. Álmatlan éjszakákon sokszor panaszkodott nekem, hogy
művészete a magasabb körökben nem tud kedveltségre
vergődni, talán azért, mert nagyon sötét színeket hasz
nál s magaviseletén eltörülhetetlen bélyeg, hogy a nyomorban született. Én vigasztalni próbáltam őtet, ő
viszonzáskép melegen biztosított,' hogy az egész télen
nálam fog lakni. Szétnézett a szobában s nagy megelégedésére szolgált, hogy régi ellenségét, kályhát nem
látott sehol. Örömmel konstatálta, hogy ez épen neki
való lakás.
Valami nagy czók mókot nem hozott magával,
még ecsetje sem volt, mert ő az ujjaival festett. Hanem azt mondhatom, hogy fáradhatatlan volt a művészkedésben. Egy reggel arra ébredtem föl, hogy téli
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nyújtunk nekik Mi elfelejtjük sérelmeinket,
mert a m a g y a r jobb j ö v ő reményében sokat
tud feledni.
Felhívjak őket ismételten, hogy a közös haza
szeretetében, a kultúra fejlesztésében s a tudományok
művelésében egyesüljenek, szövetkezzenek velünk. Ha
nyelvben nem is, de g o n d o l k o z á s b a n legyenek
magyarok azok, kiknek a 8 százados közös
történelmi múltban magyar volt a hazájuk
a királyuk, törvényük, szokásuk. T e g y e n e k
le kivihetetlen hiu ábrándjaikról s most a
jobb kor hajnalán e g y ü t t örüljenek a béke
áldásainak, s a szabadságnak, mely a haza
ö sszes nemzetis-igoinek a magyarokéval egyenlő jogokat biztosit.
S ha most sem hallgatják m e g szavunk.
ha visszautasítják békejobbunlc, ha a turini nemzetközi diákkongresszusra mégis ellenséges
indulattal mennek, akkor ám lássák! Mi is ott
leszünk, s a mint felsültek Urechiáék a brüsszeli
nemzetközi békekongresszuson, a román diákok is é p ú g y kudarezot fognak vallani Turiuban.
Bodor Antal
kabátom bársony-gallérjára, a melyet takarónak haszn á l t a m , összefagyott lehelleiből az éjen át olyan re• mek virágos kertet rögtönzött, hogy én képzeletemben
már jó izűen ropogtattam azt a körtét és diót, melyek
majd e kertben fognak teremni. Ez illusió elég volt
reggelinek.
Csak egy rossz tulajdonsága no lett volna, t. i.:
a hová befészkelte magát, ott ő szeretett az ur lenni.
Ezt csakhamar én is tapasztalni kezdtem. Éjjelenként
többször felrázott álmomból s addig kéredzkedett hozzám, mig magamhoz nem vettem. S ekkor aztán nagyon szeszélyes tréfákat követett el velem A fogaimra
ráfogta, hogy az czintányér, s oly nagy művészettel
verte össze, hogy utóvégre magamnak is elkellett hinnem, hogy opera előadáson vagyok. Abban is nagy
kedve telt, ha a tollat kirázhatta kezemből. Máskor
megelégedett azzal, ha tollamat irásközben ő vezethette De agy látszik, hogy az egyiptomiaknál járt iskolába, legalább a magyar betűt is hyeroglif módra
irta. Csak egy dologgal nem tudott megbarátkozni,
hogy mért nem festhet az ablakomra is jégvirágokat?
Hiába bizonyítgattam neki, hogy akkor önmagával
jönne ellenkezésbe, mert hiszen akkor okvetlen be kéne
fűtenem, pedig láthatja, hogy a szobámban nincs is —
kályha. Az ablak üveg olyan tiszta is volt, mint a tükör, soha azon egy fikarcznyi dér, vagy hóvirág nem
termett. Ha csak kívülről néni — néha. Mert szobámban hidegebb volt, mint ott künn. Ha már ott
bent nagyon dideregtem, kimentem a kerepesi útra
melegedni.
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Az egyetemi ifiuság részvétfelirata.
Császári és Apostoli Királyi Felség!
L e g k e g y e l m e s e b b Urunk!
Szivünkben mély megilletődéssel, lelkünkben a legnagyobb elkeseredéssel vettük
a lesújtó liirt, mely hazánk V é d ő a s s z o n y á nak forrón szeretett Királynénknak halálát
hozta.
Megdobbant szivünk, szemünket homály
fedte el, keblünk kételkedett.
R e m e g v e kérdezték ajkaink a valóságot,
mert elménk nem tudta elhinni azt, hogy
bűnös kéz oltsa ki annak életét, ki millióknak szivében élt s gonosz tőrdöfésnek legyen
áldozata az a sziv, m e l y n e k lángja csak ön
zetlon szeretet és örök jóságot hintett né
pekre ós országokra egyaránt.
Oh hová mehettünk volna e pillanatban,
szivünk n é m a a g g ó d á s á v a l ; hová fordult volna s z e n t félelemmel tétovázó lelkünk, mint
a R e m é n y s é g édes hajlékába, melyet a Gondviselés talán leginkább számunkra, ifjak számára épitett
D e nyugvásunk csak perczig tartó volt.
Tekintetünk most csak az összedőlt falak
De bezzeg megharagudott ezért az én komám.
Ettől fogva annyira kinzott és vexált, hogy kénytelen
voltam kicsiny szobámnak — fagyos szivvel bár —
bucsut mondani. Azt hittem, hogy már most megszabadultam tőle, mert olyan szobái béreltem ki, melyből a kályha sem volt kifelejtve. Keserűen csalódtam.
Mert kályhám ugyan volt már, de a fát Pesten is
pénzért árulták. Mit volt tenni, művész barátomat ide
is magamhoz fogadtam. Most meg azt találta ki, hogy
Mephistó módjára a kályhán keresztül szálljon le hozzám, szél paripákon, nagy zene nyitány közben. Ha
lejegyeztem volna mindazokat a melódiákat, a miket
éjjelenként a fülembe dúdolt, most én volnék a század legnagyobb zeneszerzője. Mert a hangjegyeket kőnynyeimmel irtain volna, s fagytól reszkető ujjaim ver
ték volna a taktust hozzá.
Ebben a kis szobában imádkozni sem merészeltem; mert csak egy i ádságot tudtam — valamikor
gyermekkoromból. Ezt pedig szentségtelenség lett volna
itt rebegni el. Az ima ugyanis igy hangzott:
Hogyha lehajtom fejemet
Két jó angyal vár engemet.
Az egyik szemem lezárja,
A másik lelkemet várja.

Mindjárt hozzá is tehettem volna: de jó angyalkák, el
ne felejtsetek meleg bundát, vagy legalább is téli kabátot hozni magatokkal, mert itt — nem állok jót —
hogy mennyei kosztümben náthát nem kaptok!
Átellenben lakott egy csinos felsőbb leányiskolás.
Mióta oda költöztem, mindig az ablakában ült. Szeme
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romjain t ó v e d e z ; óhajunk,, közös akaratunk
összetörötten feküsznek lábaink előtt, imáinkat n e m h a l l g a t á m e g az Ég, mert „uiinden elvégeztetett".
Hol van az i g a z s á g ? N e m kutatjuk, nem
keressük többé. Lelkünknek szárnyai végkép megtörtenek, szemünkből könnyek hullanak alá a föld porába, tekintetünk egy
koporsó felett lebeg, melyet az egész v i l á g
fájdalommal kisér végső szomorú utján. És
a biís részvétnek sok jelei közé, melyekkel
milliók akarják m e g a d n i Felségednek az
emberi vigasztalás egyedüli módját, biztosítását annak, hogy a veszteséget ós megpróbáltatást nem egyedül érzi, — hanem Vele
sírnak királyok, koldusok, népek milliói: a
sok g y á s z j e l v é n y közt hadd találjon helyet
o mi iratunk is, melyben esedezünk a Mindenhatóhoz, adjon vigasztalást a szívnek,
mely annyiunkért dobog most, midőn a sors
keze m é g közelebb hozta e g y m á s h o z azokat,
kik a m a megtört szív legdrágábbjai voltak:
F e l s é g e d e t s nópoit.
Ha látná F e l s é g e d szivünk mély részvétét, ragaszkodásunknak a g g ó d ó féltésót, ha
hallaná imánk buzgó sóhajtását, melylyel
ősz fejére kérjük minden áldott napon az
forró sugarait az ablakon át küldözgette hozzám (inkább fát küldött volna), de mihaszna, mikorra hozzám
értkeztek, megvoltak fagyva, ugy kellett késsel feldarabolnom, mint valami jégcsapot. Viszonzáskép én is
olvadékony akartam hozzája lenni, de azt szobámban
semmiképen sem tehettem. Ez az oka, hogy pásztorregény nem keletkezett köztünk.
A nyomor gyakran fortélyos gondolatokat sugalt.
Vájjon hogy kéne lefőzni az én Hideg művész barátomat? Eh! minden illusió a világon, forduljunk hát
az illusióhoz. Az eszme a következő volt: két krajezárért vettem egy faggyú gyertyát, meggyújtottam s a
kályhába tettem. S akkor ugy tetszék nekem, mintha
tüz lobogott volna benne. A gyertya lobogása tökéletesen markirozta a tüzet. Dermeteg ujjaim lassanként
megengedtek, tagjaimban újra vidáman kezdett lüktetni
a vér. S már-már arról ábrándoztam, hogy odahaza
vagyok a zöld mázos kandalló mellett s édes anyám
örömrepesve kinál meg egy tál túrós csuszával:
— Tessék Balázs ur a bejelentő czédula; - szólt
a belépő házi asszony. Hu! milyen hideg lett egyszerre
a szobámban.
— Nini, hát vett már fát?
— Igen vásároltam — mondám nyugalommal.
— De ugye valami könnyen ellobbanó fát tetszett vásárolni?
- - Azt, fenyőfát.
Azért, mert én nem érzek itt egy csepp meleget sem.
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Isten áldását; s ha elgondolná azt, h o g y az
a külső g y á s z , mely fekete színbe vonta
birodalmát, csak halovány mása benső érzetünknek : tán ez m e g e n y h i t n é hitvesi fájdalmát, s nyerne vigasztalást, szebb jövendő
bitót, népei j a v á r a uj erőt, kitartást.
A jobb jövendőbe vetett erős bizoda
lommal vagyunk
királyi F e l s é g e d n e k
törhetlen hííséüg, gyászoló alattvalói:
a kolozsvári
F y. Tudomány Egyetem
ifjúsága

Felhívás a Nemzetközi diákszövetség megalakítására.
Kollégák!
Statisztikai adatok alapján a filág összes egyetemeibe és főiskoláiba beiratkozott hallgatók számát
körülbelül félmillióra tehetjük.
Az a gondolatom támadt tehát, hogy az értelmiség e nagy tengerébe egy üdvös eszmét vessünk; s hogy
a fiatal keblek termékeny talajába ültessük el azon
magot, mely a tudomány oltalma alatt csírázni és hajtani fog; s ha korunk még oly érzéketlen és fásult is.
— Én sem — gondolám, de nem mondtam ki
Lassan lassan elmúlott a tél is. Az én müvégz.
barátom napról-napra ritkábban látogatott hozzál)?.
De mit ért már nekem, hogy a tavaszi napsugár megmeg csillant az én ablakomon is? Mit érdekelt már
engem a megérkező (fecskék csiripolása ? Betegen
elhagyatva feküdtem kicsiny szobámban.
Egy homályos délután, mikor langyos felhők szál longoztak az égen s a szellő virágfakadásról beszélt a
kerepesi ut fáinak, ellátogatott hozzám az orvos. Megnézte az üteremet, megnézte az óráját s nagyon bölcs
tanácsokat osztogatott:
— Tanulja meg kérem, hogy téli időben erős
táplálékra van az embernek szüksége. Ilyenkor legjobb
sültekkel táplálkozni és veres bort inni rá.
Megköszöntem szépen s a fal felé fordultam.
Ugy látszik, ez az ember sohasem lakott hónapos szobában s kályhájában sem égetett faggyúgyertyát jó
parázs tüz helyett. Másnap két korházi szolgával jött
fel hozzám. Azok megfogtak, beletettek egy borzalmas
valamibe s egyenesen be abba az épületbe, melyből
nagyon kevesen jönnek ki a saját lábukon.
Ha nem lettem volna akkor teljesen érzéketlen
a fájdalom iránt, talán megkönnyeztem volna az én
kicsiny hónapos szobámat, a melyben egy hosszú télen
át szenvedtem, a melyet elkellett hagynom s a mely
mégis olyan kedves emlék most előttem.
Nóvák Sándor
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Távolságok, hegyek tengerek, vallások, fajok, csalassan bár, de mégis ki fog virágozni emez erős törzsből a béke, az egyetértés, az általános és testvéries ládok, nyelvek feljogosítanak-e bennüket arra, hogy
megtagadjuk a hozzánk hasonlókat? Megakadályozhatbaráti érzület bimbója.
Közeledjünk, barátkozzunk, egyesüljünk egy nagy ják-e azon társadalmi atomok természetes és önkényés kiterjedt Szövetségben, mely meg fogja erősíteni az tes csoportosulását, melyek az érzelmek rokonságánál
óhajtott szolidaritást, s gyakran átfogja vinni lelkünket fogva egyesülésre törekednek ? Bizonyára nem!
De van egy másik akadály, mely már az emberi
hazánk halárain túl, távoli társaink felé: hisz ők is, mint
mi, hivatva vannak az élet problémájának megoldására természetben rejlik s attól elválaszthatatlan: az egoismus.
Ez igaz. De van egy másik érzelem, melyet evvel
s a létért való küzdelemre; ők is ép úgy, mint mi, ez
eszme diadalmaskodó vagy kudarezot valló munkásai, szembeállíthatunk; nem azért, hogy szétrombolja, vagy
az időket megelőző ideálok lelkes előharezosai, szere- megfojtsa azt, a mi az egyéni fejlődés támaszát képezi,
tettől ihletett, lelkesedéstől remegő vagy szerencsétlen- hanem azért, hogy azt ellensúlyozza. Az emberek becsségtől lesújtott ifjak: mint mi úgy ők is kívánják azon vágya mindmegannyi mérleg, melyeknek szükségük van
ellenslyokra, hogy az egyéni érdekek tömege ne justörekvések és.aspiratiók baráti társulását, melyeket csak
son végzetes túlsúlyra.
b u s z éves korunkban tudunk érezni, nem pedig azon
korban, melyen megtörnek a nagy eszmék és a lelEz a mi feladatunk; nekünk kell keresnünk az
kesedés.
ellensúlyokat, nekünk kell helyreállítanunk és biztosíA „Nemzetközi diákszövetség" létesítését indítvá- tanunk a mérleg egyensúlyát; a mi feladatunk a küznyozom, teljesen méltányolva e vállalat nehézségeit. dés, s az, hogy kivonjuk magunkat azon elvek hatása
S ha mindazonáltal hozzáfogok e nagy munkához, ezt alól, melyek az emberiséget egyenetlenkedésekbe, háboazért teszem, mert inkább bízom akaratomban, mint rúkba s a romlásba sodorják.
erőmben, s mert számítok a közös támogatásra
„Hiábavaló fáradság ez!" ennyit fog mondani elA vállalat nagysága és a megelőző megegyezések lenfeleinknek még a legudvariasabbika is. Nem hiábahiánya talán azon okok, melyek megakadályozták, hogy való, de mindenesetre hosszú munka. A scepticus számindeddig positiv eredményt el nem lehetett érni. Reánk nakozni fog rajtunk s a tudatlan gúnyolodni. De mi
nézve egyelőre elég, ha tutijuk, hányan fogadják el in
közünk ehhez ?
ditványunkat, s micsodák voltakép az ő kívánságaik és
A kétkedés és gúny elenyésznek az erejében bízó,
véleményeik.
meggyőződésében állhatatos és vállalatában biztos léIly fajta társulásnál nem lehet előre meghatáro- lekkel szemben. Reánk nézve fáradozásunk nem lesz
zott szabályokkal előállani; mert könnyen belátható, hiábavaló; energia mindig munkát szül, s minden munhogy azok mellé, melyeket én indítványozok, még szá- kának meg van a maga gyümölcse. — Ne mondjátok,
mos ujat kell majd annak előterjesztenie, ki az ügyet hogy az eszme meg nem valósitható. Hiszen az eszme,
mely első nyilvánulásában mindig utópiának tünt fel,
alaposan meg fogja vizsgálni.
Ezért nem indítványozok azonnal alapszabályza- mindenkor a legtermészetesebb alkotások előfutára volt.
Csupán egy gondolatot, egyetlen cselekedetet'szentot, hanem csak általános elveket állítok fel, melyekre
teljünk vállalatunknak, mindnyájan, s utánunk még
szabályzatunkat alapitanunk kellene, csak néhány vo
nást vázolok, vagy jobban mondva, lerakom az alapot, mások sokan. Össze fogjuk gyűjteni s a mult tengerébe
fogjuk dobni azon ellenségeskedések és előítéletek samelyre építenünk kell.
Kevesen fogunk munkálni, de e kis csoport be lakját, melyek az embereket egymástól elválasztják, így
fogja bizonyítani, hogy az eszme meggyökerezett. Végre aztán valamikor ki lesz töltve a nagy ür, mindnyájan
is nem akarok pártot alakítani, mely régóta áhított barátok lesznek, a népek tartós szövetséget fognak kötni
győzelmet arasson azonnal, hanem egy csoport mun- egymással, hagyományaikat tiszteletben tartva, meddő
kást, vagy mondjuk, apostolt akarok összetoborzáni, a egoismustól menten fognak egymásnak kezet nyújtani,
kik áthatva a testvériség és béke fenséges eszméjétől, hogy testvérekként üdvözöljék egymást.
megvalósítani igyekeznének a mi igaz és jogos törekIlyen, bár távoli jövője van e nagy eszmének,
véseinket.
mely az összes véleményeket, tért engedve nekik, egyeMondtam már s pedig joggal, hogy kevés szabályra síti: ez az eszme nem az elzárkózottság és gyűlölség
van szükségünk, mert ezeknek nagy száma megnehe- eszméje, hanem az emberies érzelmeknek és a kegyezítené érzelmeinknek kinyilvánítását. Ha hiábavaló vi- letnek eszméje, mely életünk elé czélt szab, tetteinktatkozásokba bocsátkozunk, czélt nem fogunk érni.
hez pedig energiát és gondolatainknak erőt ad; ez az
A vitatkozások feleslegesek, mert néhány kérdés- eszme meg fog bennünket óvni az elcsüggedéstől s a
ben mindent összefoglalhatunk.
fiatalságnak megbocsáthatatlan érzéketlenségtől, mely
Mondjátok: Vannak-e az embernek socialis ten- ideál és czél hiányában erőtlenül bizonytalanságban tapogatódzik, mintha valamely nagy szerencsétlenség eldencziái; igen vagy nem? Tagadhatatlanul vannak.
sötétítette volna elméjét s szivét érzéketlenné telte
A művelődés egész története bizonyítja ezt.
Közös kötelesség-e úgy működni, hogy minden volna.
A baj nyilvánvaló! Térjünk mindnyájan magunkba
cselekvésünk az egyéni s közjólélet. tartsa szem előtt?
és
megfogjuk
találni azt a vezérfonalat, azon érzelmeIgen, kötelességünk!
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kot, melyek egykor egy szebb, derültebb napra éb- első nemzetközi congresszus rendezésének feladata
resztenek. Hozzátok fordulok tehát óh társaim mind- reám hárult. Kérem minden diáktestületnek, egyesületnek s minden egyes collegának támogatását.
nyájatokhoz, s bárha nem ismerem bensőtöket, jel
Jenieteket, érzelmeiteket s fájdalmaitokat, inégis reEfisio Gigtio Tos dr
mélem, hogy támogatni fogtok, s erőt adtok a kitartásra, mert hisz fiatalok vagytok, szívetek lelve érzelmek kel és lelkesedéssel; mert hiszen hogy ti is megálmodtátok azon eszmék egyesülését, melyek az együttes, ál •
Mint már emiitettük Turinban*) nov. 9. - nov
talános jólét megteremtésére törekednek; s mert végre
20-áig
nemzetközi diák-kongresszus lesz, mely iránt az
meg vagyok győződve, hogy ti is hisztek a fiatal sziérdeklődés
az egész világ egyetemei részéről igen nagy,
vek egyesülésében.
annál inkább, mert ez az első nemzetköíi diák-conA szivek arra vannak hivatva, hogy testvérek le.
gresszus.
gyenek, — Corda Fratres — ez jelmondatunk; ezt
A congressuson egyetemi körünk is képviselteti
fogjuk felirni azon phalanx fehér zászlajára, melynek
magát; kívánatos azonban, hogy ezen kivül is minél
fiatal előgárdáját mintegy látjuk már a tanítványává
nagyobb számban vegyen részt a kolozsvári egyetemi
szegődött tömegtől körülvéve előrehatolni - előre előre
ifjúság.
;i liguriai olajfák alatt, önmagában bízva, missiójára
A tanácskozás tárgyait fogják képezni:
büszkén egy magaslatot keresve, melyről — megváltó
1. A diákok társas tanulmányútja;
munkájának fenséges aureolájától körülvéve - egy
2.
önálló utazások és a vasúti dij csökkentése;
magasztos ideál vonzza őket magához . . .
3. nemzetközi diákpénztár;
A Janiculumon pecsételtessék meg az emberi
4. Az akadémiák czimeinek egyenlősítése a nemegyesülés egyezménye; legyen a régi Róma az a hely
zetközi érintkezésben;
hol az úttörők kézszorítása üdvözölje az uj aerát!
5. nemzetközi levelezés.
Szabályok;:
A congressus részletes sorredje:
Szerda, nov. 9: Az olasz diákok érkezése. A diák1. A »Nemzetközi diákszövetség* főczélja a szo.
szövetség
olasz helyiségének felszentelése. Intézkedés a
lidaritas és baráti összetartás eszméjét védelmezni és
vendégek
fogadására
előmozdítani az egyetemi hallgatók körében.
Cailtö tök, nov. 10: A külföldi diákok érkezése.
2. Minden hallgatónak joga van a diákszövetség
kölelékébe lépni, feltéve, hogy beiratkozott valamely Ünnepélyes fogadtatás. Séta a városban Összejövetel a
egyetemre, főiskolába, akadémiába, bárminő legyen nemzetközi diákszövetség házában.
Péntek, nov. 11: Turin megtekintése Turin város
a vallása, és bármilyen politikai elveket vall.
3. A szövetségnek minden tagja becsületére fo- vermoulh-ja a kiküldöttek tiszteletére. Délután: a congr.
gadja, hogy mindazon eszközöket, melyekel társadalmi ünnepélyes megnyitása. Este: színházi díszelőadás.
Szombat, nov. 12: Reggel: a congr. 1. ülése D.v :
állása, értelmisége és tevékenysége neki nyújt, a nem
A
vivóversenyek
megnyitása. A kiállítás megtekintése
zetközi megegyezéseknek az ifjúság körében való terjesztésére fogja felhasználni, s hogy elfogja oszlatni, bár- Este: a congr. rendező bizottsága megvendégeli a résztminő társadalmi osztályban forduljanak is elő, az elő- vevőket. Estély a Café Romanaban
Vasárnap, nov. 13. Heggel: a városi muzeumok
ítéleteket, az ellenségeskedéseket és a gyűlölséget, me
lyek az államokat ellenséges viszonyba hozzák, s há- megtekintése. I). «.: ünnep a várban. A kiállítás me (i tekintése. Hangverseny a „Verdi sálon" ban
Loruba terelik.
Ilétfő, nov. 14. Reggel: a congr. ülése. D «.: a
4. A »Nemzetközi diákszövetség« feladatának tartja
czéllövő
versenyek megnyitása. Este: nagy egyesüa »Nemzetközi békeegyesületet« is pártolni emberbaráti
leti
bál.
missiójában.
5. A szövetség czélja továbbá a nemzetközi leKedd., nov. lő. Reg,jel: a congr. ülése D. u : biczikli
korzó. Este: Diákest. Döntő vivómérközés.
velezés megalapítása, úgy az összes hallgatók közt.
Szered,a, nov. 16. kirándulás Superga-ra.
valamint az egy szakon lévők közt azon czélból, hogy
Csütörtök, nov. 17. Reggel: a congr. ülése. D. v.:
inegkünynyitse a tudományos kutatások és nyoinozá(Ho. Este.: éjjeli szerenád és korzó.
ok közlését, melyekre történetesen szükségük lehet
Péntek, nov. 18. Heggel: a congr. ülése. Séta To6. További czélja, hogy kölcsönösen biztosítsunk
rino-ban. Este: díszelőadás az egyik színházban.
magunknak barátokat a távoli nagy városokban esetleges
Szombat, nov 19: a congr. bezárása. 1).
a czélutazásainkra, a melyekre ilyenformán inkább vállallövő
mérkőzés
bezárása.
Este:
közös
vacsora,
nagy
bokozhatnánk.
hócz és tánczeslély.
:
A diák-kongresszusnak lesz feladata az alapsza
Vasárnap, nov. 20. Zárünnep. Jelmezes történelmi
bályok megvitatása s a szövetség végleges megalkotása.
felvonulás.
Nagy fáklyásmenet és tűzijáték
Remélem, megnyerem az általános támogatást,
liogy eleget tehessek az olasz egyetemi ifjak nemzeti
*) Az egész olasz királyság megteremtésének félszázados
congresszusa hízelgő megbízatásának, mely sz -rint az emlékünnepeivel
kapcsolatban.

A nemzetközi diák congressus.

1898.

23
Utizás Rómába:

Turin és lakói türelmetlenül várják a napot, midőn üdvözölhetik a különféle nemzetek képviselőit, a
Hétfő, uoo. 21: Indulás Genuába. A város mogte
jelen és a jövő haladásnak támaszait.
kin lése.
Kétségenkivül a fogadtatás, amelyben Turin ré
szesileni fogja a meghívottakat, a legmelegebb lesz:
Katid, no». 22: Átkelés a tengeren
óriási enthusiasinus fogja tolmácsolni a lakosság ér
Szadii, nov. 23: Megérkezés Rómába.
zelmeit, annál is inkább, mert a kiállítás bezárása előtt
Csütörtök, nov. 24: A város megtekintése.
ez a Kongresszus lesz az utolsó s igy is rendkívüli
l'éntelr, nov. 25: A nemzetközi diákszövetség meg- fontos ünnep.
A bizottság reményli, hogy a tanár urak közre
áldása.
működésével sikerülni fog társas utazásokat rendezni
Evvel kapcsolatban meg kell emlékeznünk azon s igy jóval alábbszállitani az utazás, ott tartózkodás
lelkes felhívásról, melylyel a turini rendező bizottság stb. költségeit.
bennünket meghívott a napokban. A felhívás különö
Tekintettel azonban a közeli nagy munkára s
sen kiemeli azt, hogy a congressuson semmiféle poli- arra a kevés időre, mely bennünket ezektől a diáktikai vagy vallási kérdésnek helyet nem fognak adni, s ünnepektől elválaszt, kívánatos lenne, ha a résztvenni
szándékozók csatlakozásukat a »Comitato Autonomio
végre kér, hogy fogadjuk el a meghívást, s a baráti
Organizzatore del Primo Congresso Inlcrnazionale degli
jobbot, melyet ők felénk nyújtanak.
I Sludenti, 44, via Cernaia, Turin, Italia) szerkesztőséEgyúttal arról is értesítenek, hogy az olasz vas- gének bejelentenék, hogy a bizottság minden kérdésre
utak 50 százalék kedvezményben részesílik a congres- felelni tudjon s annak idején elküldhesse a Kongreszsusra utazókat, továbbá arról, hogy közbenjártak az szus programmját s az utolsó megállapodásokat.
Akárki meggyőződhetett a fenntebbiekből, hogy
összes államok vasutjainál arra nézve, hogy szintén
az
olasz
diákságban hatalmas munkaerő és nemes lelmérsékelt áru menetjegyeket bocsássanak a congres- i
°
kesedés lakik, s hogy a világra szóló fontosságú ügy
susra utazók rendelkezésére.
Etisi füglio Tos kezében a legméltóbb helyre van leA congresszust rendező bizottság elnöke Dr Efisio
téve, s hogy lehel reményünk a diadalhoz ilyen kezGiglio Tos azonkívül körünk elnökéhez czimzett külön
det után.
évéiben is a lehető legszívesebb szavakkal hívott meg
Menjünk el tapasztalni, tanulni. Zarándokoljunk
bennünket.
el Turinnak, minden magyar előtt szent falai közé
Az első felhívás szószerint a következőkép hangzik.
mentől többen!
A turini I-ső nemzetközi diákkongresszusra néhány
hét múlva Turin falai közé gyül össze az egész
Ivilág tanuló ifjúsága.
Meghívóink az összes nemzetek egyetemeinél, collegiumainál, felsőbb intézeteinél és felső iskolai testüFelemelő ünnepet rendezett okt. 16-án az orsz.
leleinél a diákok közöl toly kedvező visszhangra találtak
hogy minden túlzás nélkül egy rendkívüli, az előző- töri. Ereklye Muzeum az Egyetemi Kör közreműkö
ket fölülmúló kongresszusról beszélhetünk.
désével az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 50 ik
Ezek az Italia örök kék ege alatt eltöltött napok, évfordulója és a Kolozsvárt kivégzett vértanuk 49-ik
kétségkívül kedves emlékei lesznek a résztvevőknek a évfordulója alkalmából.
narancsfa földjéről, mely Dante és Gavour hamvait
A délelőtt folyamán inpozáns tömegben vonult
zárja magában.
ki a város közönsége ez emlékoszlophoz, hol Turcwíni!.
A bizottság megtette a tőle tehetőt, hogy a világ Gyula ág. hitv. ev lelkész tartott emlékbeszédet és
minden tájáról érkező vendégek kivegyék részüket mind- imát. Utánna Jnkabos Ágoston, a honvéd egylet volt elama szépből, ami csak Turinban, Piemont e virágában nöke mondott lelkes beszédet az ifjúsághoz Számos
található.
koszorút tettek az emlékoszlopra. Jelen volt Kolozsvár
város
hatósága s a tanuló ifjúság nagy számban
Általános érdekű kérdések felvetésén kívül, meAz
ünnepély folytatása a torna-vívó helyiségében
I vek fölött a Kongresszus egy teljesen semleges földön
fog dönteni minden vallási és politikai tekintet nélkül, tartatott délután, hol Deála/ Albert megnyitó beszéde
ragyogó ünnepségeket, mindenféle versenyeket, vívást, után az ünnepély diszelnöke A". Horváth Ignácz alez
regattát, tornát, az elragadó Parzo Valentinóban, a Po redes, szemtanú emlékezett meg az agyagfalvi gyűpartján éjjeli ünnepel, velenczei éjszakát, nagy bált, lésről, s az azt követő eseményekről. Biró Lajos egyebankettet, a Supergához, a Savojai ház sírjához, mely temi hallgató ismertette az agyagfalvi gyűlés részleteit.
Beszéde igy hangzott:
híres építészeti szépségéről s a tóba nyúló genuai al
póktól Velenczéig, a tyrrheni tengertől az Adriáig terMélyen tisztelt Ü n n e p l ő Közönség!
jedő nagyszerű kilátásról kirándulást fogunk rendezni.
A népek, a n e m z e t e k története bizonyítja, hogy minKellemes találkozója és az ünnepségek hosszú sora
után bájos pihenőhelye lesz szabad óráiban az egész den időben, m i n d e n n e m z e t n é l m e g ü n n e p e l t é k a n a g y és
ifjúságnak az olyannyira sikerült »Országos kiállítás«, fontos e s e m é n y e k évfordulóját. Megünnepelték még akkor is,
mely egyszersmind megmutatja azt a figyelemreméltó mikor m i n d e n egyébről megfeledkeztek. Tacitus, a rómaiak
eredményt, melyet Olaszország mind fizikai, mind szellemi híres történetírója azt mondja: »Dicső férfiak tetteit s ertekintetben elért s bebizonyítja a Külföldnek, hogy ez
az ország annyira tudta tökéletesíteni kereskedelmét kölcseit az utóvilággal tudatni jelen korunkban s e m m u és iparát, azaz lakóinak fizikai és szellemi nevelését, lusztá el az övéiről e g y é b k é n t m e g f e l e d k e z e t t n e m z e d é k , v a hogy a világpiacz békés harczában most már tekinté- lahányszor v a l a m e l y nagy és kitűnő erény g y ő z e d e l m e s k e lyes tényezőként szerepel.
dett. a k icsiny és nagy államokkal k ö z ö s gyarlóságon.*

Az agyagfalvi gyűlés emlékünnepe.
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Mi is ma egy nagyfontosságú ténynek, a székely nem-

zet életében egy messze kiható, igazán
ménynek, az

agyagfalvi

gyűlésnek

megünnepelni gyűltünk ide, a szent

párját

ritkitó

ötvenéves

ese-

évfordulóját

szabadságért,

az édes

anyáért, a hazáért elvérzett honfiak dicső ereklyéi közelébe.
ü e álljatok eló' ti öregebbek,

lépjetek

elő

borult aggastyánok, kik ifjú erőben, nemes
éltétek át ama daliás időket;

kik láttátok

rágának bimbófakadását, kinyílását,

korai

mint én,

ki

őszbe-

a szabadság vielhervadását

beszéljetek ti, . . . kik szemtanuk valátok,
meritek azokat az időket,

ti

lelkesültségben

kik

és

jobban is-

szerencsés

letetek

ma, az agyagfalvi gyűlés 5 0 évi fordulóján szólani. lieszéljetek ti . . . de még se! Legyetek üdvözölve,

legyen hála

és köszönet nektek; hogy habár

48-as

nagy

nemzedéknek

azon

időket, hátrahagytátok

nekünk,

átéltétek
ifjabb

a

szent és magasztos eszméket, melyeket oly nagy lelkesedés
sel vivtatok ki, s a melyekért

készek

valátok

sikra szál-

lani és véretek hullásával is megoltalmazni.
Az eszme vonz az eszme bátorít.
méje önt belém bátorságot,

E dicső

lelkesültséget,

ünnepélyen, mely az agyagfalvi

gyűlés

mull

hogy

e

esz-

fontos

évfordulójának

50

év leforgása alatt az első nyilvános ünnepélye, e diszes közönség előtt beszéljek.
»Emelkedjünk fel a mai napon a köznapiasság
köréből. Zarándokoljunk el

képzeletben

a

szűk

N.-Küküllő bal-

partján elterülő, históriai örökemlékezetü térségre s átugorva
5 0 esztendőt, gyönyörködjünk abban a szép, abban a festő'
látványban, mely ott szemünk eló tárul. Merítsünk

lelkese-

dést ez utolsó székely nemzeti gyűlésből, mely igazán nem
egyéb, mint: »Egy jelenés a honfoglalás legendájából:«

Ezután a szónok, hivatkozva a székely nép hazaszeretetére, a magyar állam eszme szolgálatában tett
szereplésére, áttér az agyagfalvi gyűlés történeti ismertetésére. Erős, hazafias érzülettől átlengett vonásokkai rajzolja elénk a lelkesítő képet, melyben a székely nép vitéz elszántsága és a szabadsághoz való ragaszkodása fényesen domborodik ki. Ezt bizonyítja
ama hosszú idő is, melyet Erdély bérczei között, messze
eleiktől mostanáig átélt, átküzdött. Tények beszéltek
csak e nép életéről. Ha otthon volt, csendes, nyugalmas, ha pánczél nélkül, vértezetlenűl táborba szállott,
nem tört meg százszorosan fegyverzetén a nap sugara,
de a mikor a szabadságról volt szó, akkor természet
adta fegyvereivel s akarat erejével igenis számottevő
szereplővé válhatott a megindult akcziók irányításában
és folytatásában.
Ez a székely nép, mely küzdeni tudott, mégis
ismeretlenné törpült a nagy világ szemében. Mert a
hatalmas elődüknek nem a népnek megrettentetésére
született utódja talán.
Ám »Csak sast nemzenek a sasok«, »S nem szül
gyáva nyulat Nubia párdueza«. Hosszú ezer éven keresztül nem hiába hullatták könnyeiket a magyar haza
dicső honleányai, mert neveltek magyar Grachusokat
a magyar szabadság gyászos temetőjének a magyar
Kornéliák.
Végűi igy folytatja a szónok:
Mi tehát magyar ifjak, kifáradt, erőben megtört atyáink helyén sorakozzunk az édes haza oltalmára! Tartsuk szemeink

előtt, hogy: »e föld eüdegenithetlen

és sérthetetlen,

oly szent öröksége fajunknak, melyből csak egy talpalatnyit
is feláldozni: hazaárulás.«

Őrizzük

kegyelettel

apáink

ési

anyáink szent emlékét s jelszavunk legyen:
den előtt!«
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»A haza min-

Ha igy cselekszünk, akkor eljön ama jobb kor,

mely után »Buzgó imádság epedez százezrek

ajakán.«

I)r. Vdradi Aurél a kivégzett vértanuk emlékével kapcsolatban a nemzeti ünnepek jelentőségét méltatta. Végűi Székely János egyetemi hallgató szavalta
el igaz lelkesedés hangján Szísz Gerő »Öreg honvéd«
cz. költeményét. Közbe pedig Salamon játszott magyar
nótákat. A Hymnust és egy gyászdalt a kőműves szakegylet énekkara énekelte. A vasúti zenekar három darabot játszott. Az ünnepélyen a városi testületek csaknem kivétel nélkül jelen voltak. Este társas vacsora
volt az Óvári Komló-vendéglő éttermében.

Gergely György egyetemi-köri elnök
programmja.
Folyó évi szeptember 25 én az Egyetemi Körben
tartott népes értekezleten fejtette ki azóta megválasztott köri elnök Gergely György programmját, melyben
az ifjúsági élet minden jelentősebb mozzanatára kiterjeszkedve irányt szabott az Egyetemi Kör és az ifjúság törekvésének.
A programmbeszédet, mely kiváló tehetségű, széles látkörü, diák-politikai eszméktől áthatott s azokért
végtelenül lelkesülő egyénnek mutatta be Gergely
Györgyöt, kivonatosan az alábbiakban közöljük.
Legelőbb indokolja, hogy miért lépett fel, a midőn erre a kör tavalyi egész választmánya, mindkét
mult évi pártnak vezetői egyhangúlag jelölték, s a
jelek is azzal biztatták, hogy választása egyhangúságát
mi sem teszi lehetetlenné, s hogy igy kötelességet teljesít, pártoskodást fel nem idéz. Megmagyarázza, hogy
a gyászos napokra tekintettel nem akart volna proglammbeszédet mondani, ha a hirtelen összetoborzott
vehemens ellenpárt legfőbbként azzal nem érvelt volna,
hogy őt, a szólót nem ismerik eléggé.
,
Programmja első pontját azon fejtegetés képezte
miképen kell az egyetemi ifjúságnak és közelebbről a
körnek a hazafiság szent kötelességét leróni. Szóló
szerint nem elég a belső érzés mélysége, külsőleg is
nyilvánítani kell azt, hogy a kölcsönhatásban erősödjék, hogy kifelé is imponáljon, de nem helyesli azt
sem, ha a hazafisággal folyton hivalkodva, annak álarcza
alatt heves pártpolitizálást űznek, utczai lármás tüntetésekkel a hazafiság érzésének komolyságát compromittálják. Erősen kidomborítja azonban a szónok először azt, hogy a rokonszenves tüntetést lényegesen
meg kell különböztetni az ellenszenvestől, a melyet az
utczának ilyenkor visszatartóztathatlan beavatkozása
mindig skandalummá fejleszt; másodszor, hogy a napi
érdekű pártpolitikai eseményeket élénken meg kell különböztetni az egész országra szóló hatalmasabb nemzeti nagy eseményektől, a melyben elmulasztani az
ifjúságnak a megnyilatkozást, valósággal vétkes könynyelmüség volna.
Összehasonlítja a római ifjúság viselkedését és a
mi mai nemzedékünkét. Rámutat arra, hogy a fórumon tartott zajos ifjúsági politizálásról semmit sem
szólanak a történetírók, bár az ifjúság hazafias elszántságára országos veszélyek idején számos nagyszerű példa utal, hanem szólanak igenis arról, hogy a
senatorok elvitték fiaikét okulás végett a gyűléseket
némán hallgatni. Itt az Egydtemi Kör politikai napi
lapjaihoz jár el az ifjúság, hogy alkothasson magának
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ítéleteket az állami ós társadalmi élet jelenségeiről; do
a kör, mint ilyen, cselekvőképen a napi politikába be
nem avalkozhatik.
Arra, hogy a kör vezetésébe országos politikai
pártszempontok belejátszszanak, semmi szükség és jogosultság nincs; s a budapestiek példája e tekintetben
szomorúan intő példa.
A huzufiasság ápolásának legszebb és a tanuló ifjtt•s íi/hoz legméltóbb módja a kegyeletes> történelmi iinriey.'lyek rendezése. Már a márcz. 15-ét, a Kossuth gyászünnepet, az okt. 6-át végleg elfogadta a magyar egyetemi ifjúság ilyenek ül
Most pedig az idén még a 48 —49 es események
jnbilálását kell folytatnunk, abban a mederben, a melyben azt a inult évben elkezdte a kör a márcz. 15-iki
és az Unió-ünneppel, az Unió emléktábla leleplezésével.
Különösen kiemelte a szónok Vasvári Pál elestének
megünneplését. Az ápril 14-iki debreczeni nyilatkozatra
pedig az a véleménye, hogy tudományos történelmi,
közjogi és bölcsészeti fejtegetésekkel a leghelyesebben
egyenlíthetné ki könnyen összeütközhető alapköteles
: egeit, a magyar nemzet ifjúsága.
Által ában az elméleti politázálásra meg lehet
nyitni a tért, ha a körnek tudományos szakosztályait ugy combinálnák, hogy az államtudományit, a
történelmit és bölcsészetit egyesítve, egy valóságos an
gol mintájú debatting chibbot alkotnának a társadalmi
és politikai kérdések általános, tudományos megvita- i
tására, lehetőleg az egyetemi tanári kar bevonásával
és esetleg nyilvánosabb gyűlésekben ís.
itt tért reá az Universiti extansion és settelmenl
eszméjének fejtegetésére, melynek valósítására a budapesti egyetemen épen ő, a jelöli tette meg az első
reális lépéseket.
Ezután az egyetemi ifjúság társas életéről, tekintélyének hanyatlásáról beszélt s kijelölte a módokat a
tömörülésre, a sokoldalú egyleti munkálkodásra, melynek révén összeszokjék az egyelem minden fakultása
ri egésszé olvadva kapjon a külföldi egyetemi ifjúságéhoz hasonló társadalmi súlyt. A régi magyar diák élet modernebb alakban való feltámasztását ajánlja
Az együttérzés és collegiálitás szellemének általánossá tétele végett hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi
ifjak megnyerésére, bevonására minden évben újból és
újból meg kell tenni a próbálkozást. Hosszas törekvés,
szelídség talán használni fog valaha.
A heveskedésnek korlátozása első gondját fogja
képezni a jelöltnek, hogy az állandó ifjúsági párbajoz
gutátok mentől inkább kimenjenek a divatból. Becsület
bíróság felál'itását javasolja. S ha komolyabbá válik az
ifjúsági élet, szűnni fog az indolentia, melylyel az ifjú
ság legnagyobb része saját ügyei iránt viselkedik, (kivévén némileg a választási heczezeket.)
Indolenliával hagyják hanyatlani a dicsőségesen
kezdett Egyetemi Lapokat is.
Ha nem is adna kölcsön-könyvtárt, kedvezményeket, olvasó-termet az Egy. Kör., már a lapért is be
kellene iratkozni minden kolozsvári egy. hallgatónak
csupa önérzetből. Külföldi egyetemeken, melyek a mieinknél nem nagyobbak, 2 — 3 heti lap is van. Angliában
vannak diák napilapok is Sőt nálunk a sokkal kisebb
debreczeni főiskolában 3 nyomtatott ifj. lap jelenik
meg, s a mintegy 100 tagu hallgatóval bíró sárospataki jogakadémia lapja XV-ik évfolyamát nyitotta meg
az idén.
A sajtóval élénk összeköttetést kell fenntartani, még
pedig kérve, hogy ne neveket közöljenek, de ifjúsági
eszméket, melyek közérdekűek. Mert az uj nemzedék
önművelődésében, munkálkodásában a jövő társadalom
tükörképét láthatni. Ezért kell informatív sajtó-iroda.
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Csak a sajtó segitelte az ifjúságot akkor is, midőn kórház-egylet, Mensa-Acadcmica, vagy segély egyletek megalkotásához fogolt, a mely alkotásokkal az
ifjúság megmutatta, hogy bár látszólag csak forrong,
gyüléskezősdit játszik, voltakép alkotni is tud, s nagyobb támogatással többet is tehetne. Ily czélra alkalmasnak jelölte ki a Philister Clubb létesítését, külföldi
szép példák után.
Ezután a segélyegyletekről, a szegény hallgatóknak biztosítására lakás és állásközvetítés berendezéséről beszélt. Szólt a Diákotthonról, és a Mensárát.
Ezután a szellemi élet felfrissítésére szolgáló Egy.
Zene-egylet, megalapításáról és a Dalkörről beszélt, a
melynek lehetőségét a kisebb egyetemi énekkarok egyesítése utján, már a királyné gyász-menet alkalmával
lehetett tapasztalni. Megemlékezett a franczia és németnyelvű társalgási estékről, a szépirodalmi önképzőkörről.
A szellemi önképzésről a testire tért át. Méltatta
a sportélet előnyeit, a tornázást, vivást, csolnakázást,
bycziklizést, gyaloglást — s mindezt egyleti szervezkedéssel akarja előmozdítani, hivatkozva az Egyet,
Turista Egylet szerencsés próbálkozásaira.
Szól az Egyetemi Kör 2ö éves jubileumáról, melyre
propositiókat tesz, a kör történetének megírását, egy
emlék-album kiállítását, s ez ünnepségekre a társ főis
koták meghívását ajánlva.
Végül a Diák-szövdségről mondott tanulságos megjegyzéseket. Ajánlotta, hogy a mennyiben úgy is Kolozsvárról indult ki annak eszméje s a mennyiben
szóló az országos kongresszusokon is. melyek közül egy
Kolozsváron is volt, személyesen tapasztalta azt, hogy
annak tartalommal való megtöltésére mindig a kolozsváriak törekedtek teljes komolysággal s mellettük volt
mindig maga a jelölt (Gergely) is, kiválL midőn három
év előtt az itteni ifjúsági életben szerepelt, kívánatos,
nobile officium, hogy a M. D. Sz. felelevenítése Kolozsvárról induljon ki ismét, annyival is inkább, mivel az
épen itt felvetett nemzetközi diák-kongresszus eszméjét
most a turini olasz diákok még ez évben megvalósi
tani akarják és erre a Magyar Orsz. Béke Szövetség
utján a kolozsváriakat is meghívták.

EGYETEJVII KÖR.
Az Egyetemi kör október hó 13 áii és folyt*,
tólagosan 14-én népes közgyűlést tartott, melyen
a folyó ügyeken kívül több igen fontos és hasznos
ügyekről határoztak. A mindvégig példás rendben lefolyt közgyűléseken felmerült és pártolásra talált: az
*University Extension«, »Szabad Lyceum*, * Betegsegélyző
Egyesület-, »Filiszter Club«, »Diák Otthon« eszméje.
Elhatározta továbbá a közgyűlés hogy nagvbölönyi
Bölönyi József intendáns és dr. Lechner Károly prorector urakat tiszteletbeli tagjává választja.
A gyűlések lefolyása a következő volt:
Az október hó 13-án tartott közgyűlésen elnököl
Gergely György elnök, jegyez Fazakos József aljegyző
A gyűlésen jelen van dr. Terner Adolf rector
magniíicus.
Gergely Gy. elnök rövid beszéd kíséretében a közgyűlést megnyitja, üdvözli a rector magniücust, hogy
megjelenésével a gyűlést megtisztelni kegyeskedett
Tudatja a közgyűléssel, hogy az ellenpárt a választás törvényességét megtámadta és az egyetemi ta-
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íúcshoz fellebbezést adott bt, mely fölülii határozat még
nem érkezett le.*) Bejelenti, hogy a választmány működését megkezdette. Hivatalaikat az egyes tisztviselők
átvették. A választmány gyűléseket is tartott, melyekin több éleire való eszmét velelt fel s azok tanulmányozásával a ¡választmány egyeseket meg is bizott
Az »Egyetemi kör« választmánya október 6-át
méltó módon megünnepelte.
Tudatja lovábbá, hogy az Egyetemi Kör-t a »Kolozsvári Országos Ereklye Muzeum« igazgatósága felkérte arra, hogy a kivégzett székely vértanuk, valamint
az agyagfalvi székely gyűlés 50-ik évfordulója alkalmával rendezendő szamosfalvi ünnepen vegyen részt. A
választmány intézkedett is és az ünnep első felére szavalónak Székely János másik felére ünnepi szónoknak
Jliió Lajos urakat nyerte meg.
Jelenti végre, hogy a bpesti »Egyetemi Kör« átiratot, intézett, melyben felszólítja az Egyetemi Kör t
arra, hogy a lurini egyetemi hallgatók által rendezendő
nemzetközi diákcongressuson magát méltóképen képviseltesse. A kör ez ügyet magáévá tette és az odamenőket anyagi támogatásban is fogja részesíteni.
Kéri jelentésének tudomásul vételét. A közgyűlés
Gergely Gy. elnök jelentését tudomásul veszi és Rajc-ányi Gyulának az október 6 án tartott jeles beszédjéért köszönetet szavaz.
Elnök felkéri Rajrsányi Gyulát, mint az alakuló
közgyűlés jegyzőjét, liogy az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét olvassa fel.
Rujcsányi elnézést kér, hogy a jegyzőkönyvet teljesen nem készítette el Felolvassa vázlatát
A közgyűlés felkéri Rujcsányi Gyulát, hogy a
jegyzökönyvet egészítse ki. Kimondja egyszersmind,
liogy tekintettel éz alakuló közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítésének fontosságára, rendkívüli gyűlést hi össze
f hó U-én, péntek délután '/.fi órára.
Gabányi Imre főtitkár megteszi jelenlését a választmány eddigi működéséről.
Jelenti, hogy a választmány működését az októ
bor 3-án tartott g\ ülésével megkezdette, melyet a 4-én
és 5-én tartott gyűléseken folytatott.
A körnek jelenleg 310 tagja van Tagsági diját
befizette 234.
A hivatalnokok hivatalaikat átvették. A választmány több eszmét vetett fel s elhatározta, hogy egy
himudidom-poUtikai vitaosztályt fog létesíteni. Kimondotta a választmány, hogy szükségesnek tartja az
Egyetemi kör 25 érts történetének megírását (Fabinyi R ),
Cniversty Extension, Szabad Lycenm (Polcz), »Torna és
riró egylet« (Gabányi), Gyorsírói szakosztály (Kmoschek
lv), Eitek és zeneegylet (Senn 0 ) , FiUszter Club (Gergely
Gy.), Állás és lakás közvetítő bizottság (Gabányi J.), Betegsegélyző egyesület (Heinbold Béla),
Német-Franczia

társalgási esetek (Dabóczy, Kunfi és Senn 0.) szervezését.**) Törekedni fogaz Egyetemi Kör arra. hogy a Dvíkxzövetséget (Gergely ésRajcsányi) újra megalkossa és
Diákotthont, létesítsen. A megalakítandó menza bizottságba 12 tagot küld a Kör.
Majd előterjeszti az Egyetemi Kör költségvetését,
melyet lapunk mult számában ismertettünk. A megrendelésre a választmánytól ajánlott lapok czimeit felolvassa
a titkár, s a közgyűlés ezt helyben hagyja, llédervári indítványára a »Herkó Páter« kitiltására vonatkozó régebbi
köri határozatot ez évre is kiterjeszti a közgyűlés/
A közgyűlés felhatalmazta a válaszámányt, hogy
ha akadna valaki, ki az Egyetemi kört a tnrini nem-

*) Lapunk zártakor értesülünk, hogy a tanács a fellebbezőket elutasította, s a választást jóváhagyta
**) A zárjel között felemlítet nevek, az illető eszmék előkészítésére megbízott előadókéi
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zetközi diák kongresszuson képviselni óhajtaná, annak
30—40 frtnyi segélyt szavazzon meg.
A főtitkárnak pedig körültekintő gondosságáért
jegyzőkönyvi köszönetet szavaz.
Sárdi Akos háznagy jelenti, hogy a billiárd asztalokat megnézte; ára az egyiknek 280, másiknak 250
frt. Rövid vita után a közgyűlés elhatározza, hogy a
280 frtos billiárd asztalt szerzi meg.
Gergely György az idő előrehaladottsága miatt
azt ajánlja, hogy a gyűlést másnap folytassák, mihez
a közgyűlés hozzájárul.
K ifejezi bálás köszönetét a Rector urnák, hogy
a gyűlésen mindvégig jelen lenni kegyeskedett.
Temer Adolf Rector ur a közgyűlés csendes és
tárgyilagos lefolyásáért köszönetet mond a jelenlevőknek
*

. 1 14-én tartott folytatólagos

közgyűlésen

Raicsányi,

Gyula felolvasta az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét,
melyet a közgyűlés csekély módosítással elfogadott.
Gabányi főtitkár indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy addig is, míg az államsegély megjön, a
jogász segél y egylettől kér egyelőre 300 frt kölcsönt.
Gabányi főtitkár előterjeszti az »Egyetemi Lapok«
költségvetését.
Közgyűlés megbízza a választmányt, hogy a segélyogvletekhez intézzen felhívást, hogy azok is segélyezzék az Egyetemi Lapokat, ennek fejében a segélyegyletek választmányi tagjai ingyen kapnák azokat.
Bodor Antal indítványát, — hogy az Egyetemi
Lapok szerkesztősége az Kgyelemi Tanácstól segélyt
kérjen e lap részére - egyhangúlag elfogadják.
Az Egyetemi Lapok szerkesztősége a következőleg alakult meg.
Főszerkesztőnek egyhangúlag l'olcz Rezső választatott meg:
Felelős szerkesztőnek a kandidáló bizottság Gabinyi Imrét és Kunfi Zsigmondot ajánlotta. Szavazat
többséggel felelős szerkesztőnek Kunfi Zsigmond választatott meg.
Fabinyi Rudolf előterjeszti nagyszabású és eszmékben gazdag beszédben a Diákotthon czélját és
hasznát s megjelöli azon eszközöket, melyek segélyével a czél megvalósítható.
A közgyűlés egyes kisebb módosítással elfogadja
Fabinyi Rudolf indítványát és bizottságot küld ki a
kérdés tanulmányozására.
Indítványok során Fabinyi Rudolf ajánlja, hogy
Dr Lechner Károly prorektort a Diák otthon javára
tett 1000 forintos alapítványáért és a I). 0. ügyében
kifejtett munkásságáért az Egyetemi Kör tiszteletbeli
tagjává válassza.
A közgyűlés ez indítványt nagy lelkesedéssel
elfogadja.
Hédervári Lehel alelnök indítványozza, hogy
nagybölönyi Hölönyi József urat, a Nemzeti Szinüáz
Intendánsát, az irodalom, művészet s a közügyek terén
szerzett érdemeiért, a közgyűlés válassza meg tiszte
letbeli tagjának. Indítványát egyhangúlag elfogadják.
Bodor Antal azon inditványnyal lép fel, hogy
rendezzen a kör januárban amateur féuykéjj-kiállitást.
A közgyűlés az indítványt elfogadja s az eszme
megvalósítására Bodor Antal elnöklete alatt 10 tagú
bizottságot küld ki.
Biró Lajos jelenti hogy a Muzeum Egylet az agyagfalvi székely népgyűlés és a vértanuk emlékét f. é. október hó 16-án d. u. 3 órakor tartja meg a »TornaVivódában«.
A gyűlés jelentését tudomásul veszi.
Gergely György elnök megköszönvén a köri tagok
meglenését, a gyűlést bezárja.
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ismerettel és buzgalommal végezte. Nagy Lóránt eliK'ü
lelkes szavakkal zárja be a gyűlést.
*

A kolozsvári F. J tud. egyelem 01 vostaiihallA középiskolai tanárjelöltek segélyező egyegatóinak segitő és önképző-egyesiilete f. hó 15-én
szombaton d. u. 4 órakor tartotta meg e. i. alakuló- sületének választmánya október hó 29-én gyűlést tartott,
közgyűlését. A gyűlést Taritzky Ferencz sz. i. elnök melynek főtárgya a jelen félévi segélyek kiosztása volt
nyitotta meg. Üdvözölvén a megjelenteket, küldöttséget Ugyan e gyűlés elhatározta, hogy az Egyetemi Lapolcat
küldött ki az orvoskari dékán dr. Davida Leó 10 frttal segélyezni fogja.
*
tanár úr meghívására,
ki csakhamar megjelent,
Meghívó. A középiskolai tanárjelöltek segélyegy
mire a gyűlést az elnök újból megnyitotta. Napirend
lete
t..
tagjait az 1898. novemb. 0 án (vasárnap) d. e.
előtt Fabinyi Rudolf sz. i. titkár asz. i. választmány
10
órakor
tartandó közgyűlésre van szerencsénk megnevében azt az egyhangúlag elfogadott indítványát lette
meg, hogy vegye jegyzőkönyvre a közgyűlés Ő Felsége hívni.
Tárgysorozat: Elnöki székfoglaló. Jegyzőkönyv felErzsébet királyné szomorú halála alkalmával kifejeolvasása.
Jelentések. Költségvetés megállapítása. Indít
zendő részvétét.
ványok
és
interpelláczíók.
Tnritzky sz. í elnök beszámolásánál a közgyűlés
Kolozsvárt. 18 8. nov. 1.
buzgó működéséért egyhangú köszönetet szavazott.
Majd áttért a választásra, mely liarahás József korelnök
Herberger
Bein,
Sárkány
Loránd,
lapintatos vezetése alatt a legnagyobb rendben folyt le.
e. i. elnök.
e. i. titkár.
Elnöknek választatott egyhangúlag: (xóih Lajos, IV. éves
orvostanhallgató. Alelnökök leltek: Tnritzky Ferencz,
.1 lakkai László. Titkár: Fabinyi Rudolf. Könyvtáros:
Szilágyi György. Pénztáros: Dax Albert. Főjegyző: Szabó
I)r. Márki Sándor, egyetemünk egyik legnépszeGyula. Aljegyző: Tintán Fulvio. Pénzt ellenőr: Elten
rűbb
tudós
tanárának tollából eredt a Szilágyi-féle nagy
Réla. Könyvt. ellenőr: Demeter György. Választmányi
millenáris
magyar
törtenelmi vállalatnak legújabban
tagok: Barabás József, Müller Viktor, Mátlié Dénes,
megjelent két füzete, mely a X-ik kötetnek bevezetéJakab Nándor, Perl Félix.
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Miután az új elnök rövid szavakban érdekesen
kifejtette követendő programmjál, a Dékán úr mege
légedését kifejezte, a gyűlés keltőjök éltetésével
feloszlott.
*

A kolozsvári magy. kir. tud. egyetemi gyógy
szerészoUan hallgatók segély- és önképző-egylete
október hó 1-én tartotta rendes alakuló közgyűlését.
Ferencz]/ Gv. sz. i. elnök a gyűlést megnyitva, szeretett
királynénk elhunyta felett érzett fájdalmát jegyzőkönyvileg megörökíttetni indítványozta. Ezután beszámolóját
tartja meg, mely után mint korelnök, az elnöki székre
ajánlja Nagy Lorándot, kit a gyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogad. Ferenczy Gy. bizottságot küld Nagy Loránd után,ki lelkes éljenzés közepette lépett a terembe.
Elfoglalva az elnöki széket szép szavakban köszöni
meg a belé helyezett bizalmat s beszédjében kiemeli,
hogy a segélyezési ügy föllenditésén kívül főtörekvése
leend, hogy az a önképzést hathatósan előre vigye;
ezen czél elérésében való támogatásra és munkálkodásra hívja fel a jelenlevő tagokat.
A tisztikar következőkép alakult meg: Alelnök:
Erjtf Arthur. Főjegyző: Törzs Kálmán. Aljegyző: Fischer
János, Pénztárnok: Teffert Károly, Ellenőr: Magyari
Béla. Könyvtárnok: Ludig György. Muzeumőr: fíonomi
Géza. Választmányi tagok: II. évesek részéről: Ferenczy
Gyula, Lessner Alfréd, László Géza, Zangerl Gyula. I.
évesek részéről: Moór József, Vargyasy Gyula, Vasváry
Elemér, Veress Sándor. Ezután a közgyűlés Törzs K.
indítványára Fererczy Gy. szünidei elnöknek köszönetet szavaz, hogy a szünidő alatt az egylet ügyeit lelki-

sekép az 1848— 4f) ¡ki

szobádsághorcz

történetét

tár-

gyalja Ha az egész mű befejezést nyer, visszatérünk
reá s bővebben ismertetni fogjuk Az eddig megjelent
részek is mutatják azt a magas niveaut, a melyen
Márki professzor minden munkája áll.
A budapesti »Egyetemi Lapok«. Megjelent az
idén is, immár XIII ik évfolynmába lépve, a Magyar
Diákság legnagyobb sajtó organuma. Pár év óta erősen
aláhanyatlott. Congressusainkon a vidék minden áron
elakarla venni tőle azt a másodezímét, melyhez a
diákszövetség révén jutott, s melyet csekély módosítással az idén is reá ruházott a szerkesztőség, bárba
erre most már a jogi alapja hiányzik, — »a magyar
diákság hivatalos lapja« czimet.
Es íme ezt most egyik laptársunk se, és mi se
recrimináljuk. Sőt szinte jól esik nekünk, hogy a magyar főiskolai ifjúság egységességét, melyet külsőképpen megjeleníteni sehogy sem voltunk képesek, de a
melyet bensőnkben immár úgy hiszem mindnyájan
érezünk, — jelzi és képviseli a bpestí Egyetemi Kör,
az ő lapja utján. Nincs okunk bizahnatlankodni annak
ez évben követendő irányával szemben. Nem kifogásolhatja azt a programmot, a mit az Idei szerkesztő.
Wolfner Pál, lapja 1 ső számában maga elé lűz, —
egyetlen komoly gondolkozású magyar egyetemi hallgató sem. A szerkesztő és a főmunkatársak egyénijelességei pedig, a mint azok az első két szám tartal
mából kibontakoztak, biztosítanak bennünket arról,
hogy azon programmot, melyet jóformán csak negatíve
állítottak fel, posítiv tartalommal is be fogják tudni
tölteni. A szerkesztő csak arról nyilatkozott, hogy mi
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nem lesz a lapjában, s hogy mi lesz, azl az első két
számban hisszük, hogy az egész évnek hű élőképében,
nyújtja elénk.
Csakugyan nincs a megjelent czikkek között sem
pártpolitika, sem felekezetieskedés, sem fráziskultus
terméke, sem személyeskedő vagdalkozás. A lap megtiszlull.. De gazdagodott is. Szakszerű magvas czikkek
jönnek benne egyetemi tanárok tollából, magas színvonalon álló ismertetések megjelent tudomáyos könyvekről, — uj színi irányokról. Uj rovat nyílt a szakosztályok számára is, a mely az Egy. Körnek eminenter
önképzőköri jellegét szolgálja.
Nem mondhatjuk, hogy egészen uj aera kezdődött, mert már a mult év végén bevonult, az idén
egyhangúlag megválasztott kis irodalmi gárda, e lap
szerkesztőségébe. A hivatalos rovatot, a sport rovatot,
a Vidék cziinü rovatot már Zsemberi alatt oly szépen
töltötték meg a két utolsó számban, hagy a mostaniak
azt nem szárnyalhatták tul.
Tavaly legfőbb gyönyörűségünk volt nekünk kolozsváriaknak. hogy újonnan indult lapunkkal a budapestiekét lepipáljuk. Az idén ez aligha fog olyan szépen sikerülni, mint a tavaly. S ez nem szégyenünk,
mert nem a mi gyengeségünk, hanem fővárosi col
legáink dicsérete. Nagyobb ott'az anyagi erő, s a nagyobb
számú ifjáságban, az irodalmi központon nagyobb vá- j
laszték van a szellemi erőkben is. És az idén igyekeznek összecsoporlosítani az eddig — az ifjúság külső
megnyilatkozásai számára elveszett — szellemi tőkét
Munka halmazunk s terünk csekély volta nem
engedi, hogy egyenkint bővebben ismertessük az egyes
czikkeket, pedig valóban nehéz megállani reflexiók
nélkül, — annyi gondolat keltő anyag van beléjük
elhintve.
Hazafias, bánatos vezérczikk nyitja meg az első
számot, hogy a szerencsétlenség jegyében s mégis biza- j
kodó hittel kezdje meg szép munkáját a szerkesztő,
Wolfner Pál, a ki »Erzsébet Jiirálynénk*-ról irva, a jóság halhatatlanságában vigaszt és reménységet keres.
A »rectortt a mint czikke alá jegyzi magát az
illustris iró tudós, Mihalkovics a legszívélyesebb han- I
gon üdvözli az egyetemi ifjúságot, a kört és ennek uj
vezetőségét. Soraiból garantiát olvasunk ki arra nézve,
hogy az idei reform-párti tisztikarnak, üdvös terveit keresztül vinni, maga az egyetemi tanács nyújt segítséget.
Ilyen rector, s ilyen központi vezetőség mellett
talán még a Diákszövetség feltámasztására is lehet
némi reményünk, nekünk vidékieknek, a kiknek eme
kedvencz tervünk valósítására a pestiek eddig nem
nyújtottak eléggé komoly segítséget; és nem tanúsítottak serény igyekezetet a megtartásban, s ha már bukni
hagyták, a felelevenítésben.
Pedig a Szemenyei
programm-szemelvényéből,
melyet lendületes bevezetéssel, lelkesült és lelkesítő
befejezéssel látva el, „Ujidők" czime alatt tár elénk
az uj elnök, szinte logikusan folyik, a magyar diákokat legáltalánosabban egyesítő szövetség ügyének felkarolása, ép most, a mikor, a mint a >Külföld* czimü
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rovatban részletesen értesülünk, a Nemzetközi Diákszövetség megalakítását czélzó turini congressusra erő
sen készülődnek bpesli collegáink.
Az a czikk, a mély a különféle beköszöntőkéi
követi, egy kedves hiradás, arról a meglepően nagy
erkölcsi eredményről, a melyet Szemenyei elnök haza
hozott a legmagasabb protector szimpátiájában és elismerésében. a mikor a kör szokásai szerint megtörtént
a »Tiszselgés a kuítuszminisztírnél«.
A következő hasábokon Pikler Gyula, egyetemi
tanár vigasztalgatja az ifjúságot a mai egyetemi » Vizsgn
kinövéseivel szemben, s egész határozottan ajánlja
az ifjúságnak, hogy foglalkozzék a vizsgarendszer
javításának kérdésével.
A »Társadalom« felirati új rovatban Lvdoig
Rudolf irt a >szocializmus és társadalom« czimen egy
olyan alapos fejtegetést, hogy a czikke szociális problem ik
iránt érdeklődőknek egy szakmunka becsével bir, annak szárazsága nélkül. Az egyetemi ifjúságnak nagy
szolgálatot telt czikkével a szerző, eloszlatva a köztudatban élő sok téves felfogást.
Meggyőzően terjeszti elő azon reményét, hogy »a
mostani államok minden rázkodtatás nélkül alakúinak át socialistikus államokká«, ha majd a társadalom a művelődésnek és érettségnek azon fokára jul.
a mely nélkül a szocziálista eszméket realisálni absurdum. A mai műveltség mellett a szoczáilis agitalio,
ha a rendes fejlődés meneténél hamarabb akarna czélt
érni, csakis forradalmak hosszú sorát nyitná meg.
A színház, irodalom és művészet rovat talán egv
kissé túl gazdag, Diáktársadalmi kérdések elől veszi
el a helyet.
Van benne egy színdarabnak és 3 jogtudományi
munkának alapos briliáns, ismertetése. Szerzőik Chorin
Ferencz," Székely Aladár és Wolfner Pál. A »sport <
rovathoz Komáromi Zoltán, a »vidék* czimühöz Wol.fntu
ír bevezetést.
A tárcza Siklóssy Lászlónak csinos versét és
»Paul* nak egy szellemes csevegését zárja, mely utóbbiban a nőnevelés kérdése van ügyesen, levélalakban
fejtegetve.
A hivatalos rovatból értesülünk a kör szervezési
munkálatairól és folyó ügyeiről, továbbá a Mensa-Aca
demia jelen helyzetéről.
A hirek változatosak s van köztük reánk vonat
kozó is.
A 2-ik szám okt. 15 én jelent meg.
Bár terjedelemben kisebb az elsőnél, tartalom
dolgában nem igen marad el mögötte.
Egy kissé túlzott buzgalommal fog hozzá a vezérczikk ahhoz a feladathoz, hogy végre az egyetemi ifjú
ság tisztességtudását compromittáló oknélküli heczcze
ket, a tanárok ellen rendezett u. n. »tüntetéseket« ma
gának az ifjúságnak idősebb és komolyabb elemei elitélvén azokat, lehetőleg szüntessék meg, szemben az
eddig követett gyakorlattal, a midőn ép az idősebbeknek,
sőt a k'">r vezetőségénekaegise alatt működtek a gólyák,
bátorítva a napi sajtónak czikkeitől, a melyek minden-
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magaslatról elmélkedik a halálról, a szabadságról, az
áron politikai fegyvert szándékoztak azokból kovácsolni.
Az ilyen vezetők szemébe mondja a vezérczikk irója
(valószínűleg a szerkesztő), hogy > Vae ei, per quem
scandalum Jit.<
Okt. 6 íki gytíszbeszéd, helyesebben elmélkedés a
második czikk. Szerzője Szemenyei Kornél. Philosophiai
eszmék harczárói, a hazaszeretetről ir. Rhapsodíkusan
rójja egymás mellé szép eredeti értékes gondolatait.
Dr. Mandelló Gyula, egyetemi tanár az »Egyetemi
Sport« sokszor felhasznált themájába önt értékes és
érdekes megfigyeléseket, zsinór mérésül véve az angol
egyetemi ifjúságot, a melynek minden mozgalmai az angol nemzeti életnek és az angol társadalom érdeklődésének központja. Mikor jutunk mi el erre a polczra?!
Mandelló szerint a sport ügy felvirágoztatása ehhez a
legbiztosabb eszköz. Végül praktikus értékű tanácsokat
ád azoknak, kik testvér egyetemünkön a sportügyet
végre komolyan kezükbe vették.
\ »Társadalom* rovatot egy magántanár, Cholnoky Jenő tölti be egy látszólag messzefekvő thémáról irván, (. i.
khinaiakrál«. De összehasonlításai
által minden müveit és minden magyar emberre nézve
érdekkeltően ismerteti ama nép különíts culturáját.
A Külföld czimü rovat természetesen most is a
Nemzetközi diákkongresszussal foglalkozik, I.üdvig Rezső
buzgó agitatiójáról tanúskodva, a ki szép felszólítással
meg alapos tájékoztatással igyekszik mentől több
magyar kirándulót maga köré gyűjteni.
A külföldi egyetemekről hosszabb czikksorozatot
kezd írni Kálmán László. Tanulságos áttekintés után
a német és az angol egyetemi élet különbségeiről szól
Oxford és Cambridge ezen első résznek a czime.
A színházi rovat hosszúságáért nem tudunk panaszkodni, ha azt a tanulmányt olvassuk, a melyet
Székéig Aladár olyan készültséggel, olyan mélyen és
olyan szellemesen irt meg, hogy csekély kiegészítéssel
egy aestetikai doktori dissertatiónak is beválnék.
Rosenfeld József, Vámbéri íRusztennek egy jogtudományi művét ismerteti. A fiatal tudós megérdemli
az ifjúság érdeklődését, hiszen egy évtizede sincs annak, hogy az egy. kör. buzgó tisztviselője s a lapnak
szorgalmas munkatársa volt, megérdemli annyival is
inkább, mert a mint a kissé hosszú ismertetésből ki
tűnik, a büntetési rendszer javításáról olyan elveket
hirdet könyvében, a melyek a jogászt, az orvost s a
tanférfiut közelről érdeklik.
A szakosztályok rovatát Chorín Ferencz nyitja meg
Hogy ő csakis okosat ír, azt már kezdjük egész kö
zömbös és megszokott dolognak venni.
Az „egyetemi könyvtár" nehézkességet Szőts Gyula

panaszolja föl. A hirek között nem érdektelen az, hogy
az Egy. Lapok szerkesztősége külön is tisztelgett Wlassich miniszternél; s hogy a miniszter szívességén fellelkesülve, őt, a mint azt már régebb kellett volna
megtenni, az Egy. Kör. dísztagjává választották.
Végűi a tárczáról kell szólanunk. Siklássy ismét
versel, lendületes ódában okt. 6 át ünnepli. Az elmés

„Tani" most leveleket közöl, a melyeket neki állítólag
leánybarátnői írtak, múltkori tárczájára válaszúi, de a
melyeknek igazi közös szerzőjétől mi itt idelent mégis
csak magát „Pawf'-t tartjuk, a ki, a mint czikkében
irja veszekedvén Pállal a szerkesztővel, alighanem
monologizál.
Pál, Paul, Pali et coinp, jól állják a sarat. Csak
előre a megkezdett uton! Jövőben szigorúbbak leszünk,
s olvasóink megnyugtatására mondva — rövidebbek is.
Tessék olvasni magukat a bpesti »Egyetemi Lapok« at, nem lesz hiábavaló vagy unalmas foglalkozás!
A sárospataki ifjúsági közlöny nek is két
száma jelent meg. Hogyha a Zsoldos Benő lapjait
vettük volna elébb kezünkbe, alighanem azokról irtunk
volna oly hosszasan, mint előbbiekről, ugyancsak megérdemelnék ezek is.
Zsoldos abból a piczi városkából olyan ifjúsági
lapot bocsát ki az ő iránta érdeklődő magyar diákcollegáinak, hogy méltán büszkélkedhetnének vele a
külföldi társorganumok között is. A csekély népességű
akadémia nagy szellemi tőkéjéről tesz fényes tanúbizonyságot a külalakban is fényes kivitelű újság.
Kár tehát panaszkodni Zsoldosnak az önképzőkörök rohamos hanyatlásáról, a mint ezt vezérczíkkében teszi, mert hiszen helyette erőteljes fává kezd
fejlődni az ifjúsági sajtó, a mely felszívja a szellemi
tápanyagot.
Legrégibb a »Sárospataki Ifjúsági Lap,« legújabb
a miénk az 5 megjelenő nyomott újság között, nem
is említve a theologiák szaklapjait. Örömmel üdvözöljék Zsoldosékat, hogy nem hagyták meghalni közlönyüket, s jól esik látnunk, hogy ugyanaz korrigálja
ki a lapsust, a ki rosz szándék nélkül elkövette azt.
Zsoldos Benő elismertetését látjuk benne. Meg is irta
a czikkeket alaposan, utána járt a legkitőnőbb munkaerőknek, s a legváltozatosabban állította összee híreit
és >Vegyes Közleményeit« olykor zammatos humorral
fűszerezve. E rovat a diák lapok között a legjobb a
Zsoldos lapjában.
Ifj. Mitrovics Gvula, Harsányi István, Farias
Andor, Nagy Béla és Danyi József irják a lapot, kiegészítve természetesen egy agilis segédcsapattól, a
mely csapatot ifj. Zsoldos Benő vezényel, s a melynek
katonái: Zs. B. (i zs. b); —s, —ő; (zs); (B); Subidron
Redaktor stb.
Azért tévedés volna egyhangúságra következtetni, mert mint a nevét, ugy tudja variálni a stílusát
is, a szerint, a mint titkári beszámolót, a kávéházas
ifjúságnak szóló dorgatoriumot, államtörténelmi komoly tanulmányt, ifj. történeti visszaemlékezést, angolból elbeszélést fordít, báli tudósítást csinál, vegyes
közleményeket gyárt De száraz és rideg a midőn a
sárospataki kicsi akadémián fennálló 12 ifjúsági egylet
megalakulásáról ad számot, a melyek mindenikében ő
az alelnök, titkár vagy jegyző.
Feltesszük a kérdést: Mit lehet bajosabban elképzelni, a 12 egylet existálásat Zsoldos nélkül, vagy
Zsoldost a 12 egylet tisztsége nélköl ?
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íme a »közéleti ember! Az igazi »zoon politikon.«
Ékessége a lapoknak az a három szép életrajz,
a melyekben három jeles tanférfiu 25 éves tanári jubileumát ünnepli az ifjúi kegyelet. Hadácsi György, id.
Zsoldos Benő, dr. Kun Zoltán bizonyára jóleső örömmel forgatják ezeket a lapokat.
Szerkesztő barátunk! ÍJdv és továbbra is kitartás!
G. Gy.
A napokban jelent meg a kolozsvári tud.
egyetem kiadásában azon beszédek kötete, melyek
az 1898. évi jun. 5-én egyetemünk fenn állásának
évfordulója ünnepélyén tartottak; benne foglaltatik
ebben a kötetben a mult évi pályázatok eredményéről
szóló jelentései is a négy tudománykarnak, valamint
a jelen évre kitűzött pálya kérdések is. E kötet minden
esetre igen értékes és érdekes munka; értékes, mert
megismertet bennünket nagytudoniányu professoraink
fennkölt, és magas ni von álló beszédeivel; még pedig
dr. Lechner Károly megnyitó és a 25 év óta működő
tanárokat üdvözlő lelkes beszédét, dr. Farkas Lajos
ünnepi tartalmas szép beszédét, végűi ismét Lechner
Károly mult évi rector zárszavát, érdekes, mert az
egyes karok bírálati jelentéséből megtanulhatja mindenki, ki a most kitűzött pályakérdéseken dolgozni
akar, hogy milyen irányban kell kutatnia s munkálkodnia, hogy czélt érhessen. A kitűzött pályakérdéseket is megtalálhatjuk itt, melyeket különben mi is
fogunk közölni az egyes karok szerint lapunkban folytatólagosan. A megjelent kötetet melegen ajánljuk olvasóink becses figyelmébe.
Kalazaiitiiium E felírással az élén bocsátotta
útjára immár a IV. évfolyamban a kegyesrend kolozs
vári ifjúsága szép és tartalmas lapját, melynek iránya
törekvése, czélja: ápolni a hit szent érzéséi, művelni
a tudományt, nemesíteni a szivet. E valóban magasz
tos eszmék lankadhatatlan terjesztésének szolgálatában
a legnagyobb részt Varjas Endre a lapnak mult évi
kiváló szerkesztője vállalta magára most is, kinek szép
tehetségéről, sikeres működéséről és buzgalmáról már
meg vagyunk győződve és mindnyájan ismerjük tevé
kenységét, mely a lap ez idei haladásának záloga; már
az eddigi 2 számban is több igazán csinos czikk jelent
meg tollából, melyeknek olvasásában bárki is gyönyörűségét találhatja. Mögötte — mint munkatársakat —
ott látjuk a rend kitűnő ifjait: Sándor Venczelt, .lakolj íny i Alajost és másokat. Mi részünkről őszintén gratulálunk s minél nagyobb és szebb sikert kívánunk!
A lapnak van vallásos, tudományos, szépirodalmi,
irodalmi és vegyes rovata, végül pedig apróságok és
szerkesztői üzenetek. Megjelenik a szünidő kivételével
minden hónapban egyszer.

H Í R E K
Olvasóinknak. Tisztelettel kérjük lapunk olvasóit
hogy lapunk előfizetésére nézve nyilatkozni szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben akadály álljon be.
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Lapunk felelős szerkesztője Kunfi Zsigmond
betegen fekszik. Betegsége alatt a lap szerkesztéséért
a felelősséget a főszerkesztő válalta el. A szerkesztői
teendők elvégzésében Gergely György belmurikatárs a
a legnagyobb odaadással segédkezett
Árpád házbeli királyi csontok temetése Dicsőségesen uralkodó királyunknak minden magyar szi
vet megörvendeztető azon elhatározása, hogy Árpád
házbeli ősei III. Béla és neje Antircbiai Anna hamvainak eltakarítása saját költségén az ország fővárosá
ban eszköltessék, folyó hó 2-án testet öltött és a királyi csontok a nemzet képviselőinek őszinte részvéte
mellett helyeztettek örök nyugalomra a budavári Mátyás"; templomban. A nemzet fiatalsága hivatásához és
állásához méltón kivette részét az ünnepélyes gyászszertartásból s az ország mindennemű rétegének kép
viselői között adózott a dicső Árpád-ivadék emlékének. A kolozsvári tudomány-egyetem képviseletében
felutaztak dr. Terner Adolf e. i. rector, dr. Kolozsvári
Sándor jogkari dekán és az ifjúság képviseletében Hé
dei vári Lehel joghallgató, az egyetemi kör alelnöke, ki
a budapesti tudomány egyelem képviselői sorában veit
részt a temetésen documentáivá, hogy egyetemünk fiatalságát nemcsak az ifjú kedélyre valló hangos ulczai
ünnepélyek lelkesítik, hanem minden, a mi magasztos, minden a mi szép és magyar. A temetés a
nagy király emlékéhez illően komoly és megható méltósággal folyt le s inig minden résztvevőnek szemében
ott ragyogott az emlékezés könnye, a lelkekből felszállt az óhaj az egek Urához, adjon nyugodalmat a
nagy halottaknak s a dicső utódnak pedig békességes
hosszú életet !
Ifj. líarl Ferencz temetése Az Egyetemi ifjúságnak gyásza kisérte sírjába ifj. Kari Ferencz gyógyszerészettan hallgatót, ki ismeretlen okokból megmérgezte magát. Collegái, koszorút helyeztek ravatalára.
Oki. 29 én. szombaton d. u. 3 órakor folyt le a temetés a halottas háznál.
Megjelent ott az egyetem tanári kara Terner rector vezetése alatt, s az ifjúság, a gyógysz. tanhallgatók
segély egylete elnökének vezetése mellett, saját zászlójuk alatt.
A szertartást Bíró Béla apát plébános végezte.
A temető kapujánál a beszentelés előtt Balogh Jancsi
gyászindulót játszott.
A sirnál Nagy Loránd segély-egyleti elnök szépen átgondolt, tartalmas gyászbeszédet mondott, mely
a jelenlevőket könnyekig meghatotta.
Fájó szivvel búcsúztak el barátai a szelid lelkii
fiútól, a ki talán a sirban meg fogja találni azt a nyugodalmat, melyet a földi élettől nem kapott, s melynek még reményét is kétségbeesett elhatározással eldobta magától.
Üdvözlet elnökünknek. A budapesti »Egyetemi
Kör« hivatalos lapjában, az »Egyetemi Lapok«-ban következő szavakkal üdvözli elnökünket:
»A kolozsvári »Egyetemi Kör« ez idén Gergely
Györgyöt választotta meg elnökének. Gergely György

1898.

KOLOZSVÁRI Kft V ETEM 1 LAPOK

egyike a Diákszövetség legérdemesebb és legismertebb
alakjainak, a kinek neve mindenki előli ismeretes, kik
az utolsó években az ifjúsági élettel foglalkoztak. Tavaly, mint a Reformpárt jelöltje Budapesten csekély
szótöbbséggel bukott meg, de Kolozsvárra elvitte magával barátjainak és ellenfeleinek tiszteletét egyaránt.
A kolozsváriak most önmagukat tisztelték meg, midőn
az elnökséget reá ruházták.«
Ismerkedési estély. Lapunk zártakor vesszük a
következő sorokat: Az »Egyetemi Kör« választmánya
- abból az alkalomból, hogy egyetemünk Tanácsa az
Egyetemi Köri tisztikar megválasztatását, a beadott fe- j
lebbezés elvetésével, megerősítette
tisztelettel fölkéri
a Kör t. tagjait, hogy a folyó hó 3-án (csütörtökön) |
este, a New-York emeleti éttermében tartandó ismer
kedési estélyünkön minél nagyobb számban szivesked
jenek megjelenni. Gergely György, e. i. elnök.
Jogász ismerkedési est. A kolozsvári tudományegyetem joghallgató ifjúságának segélyegyesülete folyó
hó 5-én, szombaton tartja ismerkedési estélyét a New York emeleti termében.
Orvostanhallgatók ismerkedési estélye. Szokásukhoz híven, az orvostanhallgatók alakuló gyűlésök
estélyén tartották meg ismerkedési estélyöket, a NewYork emeleti termében. Az egyetemi tanári kar szép
számmal volt képviselve; megjelentek többek között:
Davida Leo dékán, Udránszky László, Purjesz Zsigmond,
Szabó Dénes, Marschallcó Tamás, Genei sich Gusztáv.
Akoncz Károly egyetemi tanárok, igen sokan a tanársegédek és gyakornokok közül és vagy 5 0 - 6 0 egyetemi
hallgató, köztük az »Egyetemi Kör« küldöttei is.
Az első toasztot Taritzky Ferencz mondta a dé"
kánra és tanári karra, Davida Leo dékán az ifjuságol
és a választmányt köszöntötte fel. Utánna Góth Lajos
a gólyákra ürítette poharát, kiknek uevében Szabó Gyula
felelt. Malikai László az idegen karbeli hallgatókat köszöntötte fel, mire Gergely György válaszolt, együttműködésre biztatva az orvostanhallgatókat. Dávid Zs.
a tanársegédekre és gyakornokokra, végűi Purjesz Zsigmond professor az ifjusá ot köszöntötte fel.
Az Egyetemi Kör választmánya folyó év október 13-án tartott gyűlésén többek közt elhatározta,
hogy lehetőleg mindent megtesz arra, hogy a kör a
turini nemzetközi diákkongresszuson képviselve legyen.
A kongresszusról biztosabb értesülés czéljából megrendeli a Corda Fratres czimü olasz ifjúsági lapot egy
félévre. A rector úr felhívására gyűjtő bizottságot fog
alakítani a Diákasztal számára. A bizottság tagjaiul 12
köri tagot jelölt ki (Asztalos K, Bodor A., FabínyíR,
Gabányi I , bnbery Yr., Kriza J., László M , Polcz R.,
Polgár J., Sárdi Á , Senn 0., Török I.), a segélyegye- |
sületeket pedig átiratban felszólítja, hogy küldjenek ki
3 3 tagot a bizottságba.
Az önképzőkör jogi szakosztálya f. hó 14-én
tartotta alakuló gyűlését, melyen elnökké: Török István III. éves joghallgatót választotta, ki tavaly is elnöke volt a szakosztálynak. Alelnökké László Márton
(a tavalyi titkár) és titkárrá: Pavlovit* Milos II. é. jog-
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hallgatókat választotta. A szakosztály működéséhez
sikert kívánunk és kíváncsi várakozással meg reménységgel nézünk munkálkodása elé.
A kolozsvári tud.-egyeteinen a hallgatók száma,
mint örömmel értesülünk, nemcsak elérte az ezeret,
hanem azt jóval felül is multa Az eddig beiratkozoltak száma 1069, ezek közül körülbelül 640 a joghallgató, A hivatalos kimutatás még nincs meg, de pár
nap alatt elkészül. Ezért részletes adatokat csak jövő
számunkban adhatunk.
A kolozsvári diákasztal a folyó évre már megnyílt. A jelentkezők száma 8 0 - 90 között ingadozik.
A résztvevők közül 40 hallgató 12—12 frt., a többi
1 5 - 15 frt havi díjért kap ebédet és vacsorát. A diákasztal a Wesselényi-ulczában van az Angol-királynő
udvari helyiségében, mely jelző táblával van ellátva s
a hol mások, mint a diákasztal vendégei, nem étkezhetnek.
Az Erzsébet királyné halála alkalmából rendezett ünnepségek intézőinek, a 25-ös bizottságnak
nyilvános számadása tér szűke miatt jövő számunkra
maradt; Múltkori ide vonatkozó híreinkhez hozzátehetjük, hogy a bécsi temetésen egyetemünk ifjúságát Rajcsányi Gyula jh. képviselte.
A kolozsvári ev. ref. theol. fakultás internatusának ifjúsága megünnepli a reformátió évfordulóját
október 31-én. Vettük a meghívást, melynek ügyesen
összeállított műsora sok és szép élvezetet igér a megjelenő közönségnek.
Az erdélyi ev. ref. theologiai fakultás ifjusának ének és zene-egylete okt. 2-án tartotta megalakulógyűlését. A gyűlést Pokoly József theol tanár szép beszéddel nyitotta meg, s azután megejtették a választásokat, melynek eredménye a következő: elnök Garzó
Réla, főjegyző Székely János, karvezetők Iiárz Dezső,
Pásztory Gyula, Farkas Károly, Tóth Gyula, választmányi tagok az énekkar i észéről Moskovcsák János és
Boér Károly, a zenekar részéről Szeremley Béla és
Boríódy Károly.
Az unitárius theol. fakultás önképzőköre alakuló gyűlését október 4-én tartotta nagy tiszt. Boros
György theol. dékán ur vezetése alatt. A gyűlésen
Székely Ferencz papjelölt elnöknek, Bölöni Vilmos th.
jegyzőnek, Gálfy Zsigmond th. szerkesztőnek, Barabás
István th. pénztárnoknak, Szabó Albert th. ellenőrnek.
Biró Pál th. laptárnoknak választattak meg. Ezek
után az évi programm állapíttatott meg, mely szerint
a gyűlésnek tárgya szavalat, felolvasás, és vitatkozás
lesznek váltakozva. Az I. félévben lesz egy díjas verseny és egy nagy vitatkozás, melyre a szavalandó ver
set és a vitatkozás tárgyát a gyűlés fogja megállapítani.
Kirándulás. Sikerült kirándulást rendeztek az
egyetemi hallgatók dr. Meltzl Hugó és dr. Szádeczki
Gyula egyetemi tanárok vezetése alatt
A kiránduláson részt vettek; Meltzl Balambér
főgymn, VIII oszt tanuló, Hamu I, k r. tan. jelölt
Ciinnirirnann P. k. r. t. j., Csetri K. t. j., Csutak \. t.
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j., Herbertjei- B. t. j , Kovács J. t. j , Kupcsai B. j. h., I
Lvlcimeh J. k. r. t. j , Musto B. k. r. t j., Nagy (). t. j ,
Neuwirth J. j. h., liácz M. t. j., Varga F. t j. Varga
F. k. r. t. j.
A gyönyörű őszi nap kedvezett e kirándulásnak,
mely Tur érintése és a túri hasadék megtekintése után ;
a tordai hasadékhoz ért. E természeti csoda-szépsége
meglepő.
Felhívjuk az «EKE« figyelmét arra, hogy az utat ,
a mull esőzések csaknem járhatatlanná tették.

sokat nem 10-en, 12-en, de legalább is 59-en, 60-an
hallgatnák ezután.
Reméljük, senki sem fogja hiú reclámnak tekinteni e sorokat. A szóban forgó tanár ur ismeretes
szerény egyénisége élő tiltakozás volna ez ellen: e sorok irója pedig kijelenti, hogy nem vizsgázni készülő
philosopter, mellék czéljai igy egyáltalán nincsenek, nem
is lehelnek.
Benevolus
Auditor.
A jogi oktatás reformja. A jogi oktatás reformEgy speczial collegimm. A külföldi egyeteme- jára vonatkozó törvénytervezetet a közoktatási miniszken „publicum"-nak hivják azokat az előadási cyclu- ter véleményadás czéljából leküldte az egyetemi tasokat, a melyekre közérdekű tárgyuknál fogva, nem- nácshoz. A tervezet leggyökesesebb újítása az, hogy a
csak az egyetem minden facultásának hallgatói, de az kötelező doktorátust meg akarja szüntetni.
Az abszolutórium elnyeréséhez, a jogvégzettséghez
illető város intelligens emberei is eljárnak.
Százával tolonganak az ilyen előadásokra ifjak katonának, nem katonának egyaránt csak 7 félév szűk
és öregek, bogy a tudomány legújabb nagy kérdéseiről séges. Tehát az eddigi 8 félévet egy félévvel megkurtítják
Nem vizsgálat tárgya többé az észjog, a politika
tájékozást nyerjenek. Az ily előadáson a tanár könnyed
Ezeket
a tárgyakat előadják ezntán is a jogi karon,
modorban, a nagyképű elvont tudományos okoskodó stílus helyett szinte a szemléltető modor világosságával, ta- de nem vizsgáznak azokból.
Az eddigi két alapvizsgálat helyett egyetlen alap
pasztalataira hivatkozva, példákat felsorolva, vonja le
vető
vizsgálat
lesz, melynek tárgyai: roina.i jog, egy
következtetéseit, s átlátszóan nyújtja az anyagot.
házjog, jogtörténelem. Ez a vizsgálat a harmadik félév
Ilyen előadások hazai egyetemünken is elkelnébefejezése után tehető le. Ennélfogva két egész esznek. Jó bevezetés lenne ez a szabad Lyceum létesítétendőn keresztül pihenhetnek az ifjak s nem vizsgázsére. Vannak ugyan egyetemünkön is ingyen előadáhatnak.
sok; de ingyenességükben sem gyakorolnak elég vonzerőt.
Az egységes elméleti vizsgálatot a 7-dik félév be
Bámulatos, mennyire közönyös velük szemben az fejeztével szabad letenni. Ez az egységes államvizsgáegyetemi hallgatóság.
lat két szóbeli vizsgálatból áll Az egyikben a joglu
A mit a vizsgaszabályzat elő nem ír, azt nem dományi, a másikban az államtudományi tárgyak vantartják érdemesnek hallgatni, mert a bizonyítványért, a nak csoportosítva Mindegyik szóbeli vizsgálat után
papirosért, tamilnak, nem a tudásért magáért, s nem az Írásbeli záróvízsgálat lesz. A vizsgáló-bizottság 4 tagból
általános művelődésért. Az meg épen példátlan, hogy áll és ha kettő nemmel szavaz, a jelölt megbukott. Az
az egyetemről már kikerült urak elmennének előadást elnöki szavazat tehát nem segít.
hallgatni.
Ez az egységes állam vizsgálat csakis az egyetePedig pl. azokra az előadásokra, melyeknek ötle- men és a jogi akadémiák kebelén kívül szervezett bitéből e sorokat irom, érdemes volna eljárni nemcsak zottságok előtt tehető. Ilyen bizottságok csak királyi
minden egyetemi szak hallgatójának, hanem a közép- Ítélőtáblák székhelyein állíthatók föl. Azoknál a jogi
iskolai tanároknak, a tanítóknak, a különböző feleke- ; akadémiáknál tehát, a melyek nem olyan városban
zetek lelkészeinek, az oktatásügy administratiójának, vannak, a hol egyszersmind királyi Ítélőtábla is van,
sőt egyátalán az intelligens apáknak is bármely hivatás csak alapvető vizsgálatot lehet tenni, mert olt állani
körben legyenek egyébként és nemkülönben az állami, vizsgálati bizottság nem lesz.
megyei, községi administratio embereinek, a kultur
egyletek vezetőinek etc. etc.
Dr. Schneller István professor előadásairól szólok,
Szerkesztői üzenetek.
a melyeket főként nyári külföldi tanulmányútja eredKéziratok nem adatnak vissza.
ményeire támaszkodva úgyszólván önálló speciális rend
Névtelen levelekre nem válaszolunk.
szerbe foglalta a „social paedagogikáról1' tart.
Lapunknak az Egyetemi Körben levélszekrénye van.
Tárgyhalmaz miatt lapunk jelen számából kimaradtak: A
A minden irányban objektivitást követelő mai
titokszerü (aesthetikai csevegés). Az egyetem zenei viszonyai.
herbarlista felfogással szemben a'subtectivitás, az önálló Több apróbb költemény.
személyiség tiszteletének elvére igyekszik felépíteni idelt. A színházról irt czikke későn érkezeti, sajnálatunkra
ális kidolgozású oktatási programmját
nem szoríthattunk helyei.
Nem közölhetők:
A lréziák története. Szerelmi napló
Benyúl előadásaival hallgatóinak egész világnézA zsugori könyvtárnok. Hullámok, Fenyvesek.
etébe ós szinte kényszeríti őket a gondolkozásra, a
kutatásra, az önvizsgálatra. És kell-o ennél fontosabb
Lapunk belmunkatársai:
eredmény ?
Hallgatói lelkesedésének visszhangja e czikkecske, Bodor Antal, G e r g e l y G y ö r g y , S z ő k e Lőrincz
S e n n Ottó és Váczi József.
a melynek irója akkor érné el czélját, ha ez előadá I
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