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Jubileumi ünnepségek
Az orsz. Diákértekezlet második ülése.
— Negyedik nap, 1899 j u n . 3. —

Lenkei elnök az értekezletet megnyitván Gergely
társelnök a napirendet terjeszti elő.
Gazdasági egyetem.
Mondok Sándor: Tisztelt értekezlet mielőtt indítványomat megtenném, engedjék meg, hogy indokoljam azon elhatározásomat, hogy én az értekezlet
hozzájárulását kérjem oly eszme megvalósításához,
a.melynek megtestesitése első sorban gazdasági
körök érdekét van hivatva szolgálni, de javára van
az egész magyar ifjúságnak. Első sorban mezőgazdasági állam agrikultur jellegének kifejezéséhez
szükséges, hogy gazdasági egyetemmel rendelkezzék, ha pedig ez keresztülvihető nem volna, akkor
legalább is az egyetemekkel kapcsolatban mezőgazdasági tanszékek állíttassanak fel. Évek óta küzd
azért a gazdasági társadalom, azonban nem sok sikert
tud felmutatni, mert a nagy magyar társadalom
folytonos közönynyel viseltetik gazdasági ügyek
iránt, mert abban a szomorú meggyőződésben él,
hogy a gazdasági pálya tudomány nélküli foglalkozás. Az ellenkező felfogásnak is szaporodnak ugyan
a hivei, de hogy ez a szellem minél szélesebb körben elterjedjen, azért tartjuk szükségesnek, hogy
mezőgazdasági tanszékek állíttassanak fel, hogy így
az első tanulóknak alkalmuk legyen a gazdasági
alapismereteket elsajátítani. Szüksége van erre a
népre való nagy hatása folytán a lelkésznek, a gazdasági perekből ítélkező bírónak, az ilyenekben eljárl,
ügyvédnek. Ez okból a műegyetemnél már történt
lépés a viványban, a kultúrmérnökökre ki van mondva
hogy legalább is egy évig a magyar-óvári akadémiát
látogatni tartoznak. A kérdésnek különben történelmi jogosultsága is van, a felsőbb tanintézetek
fejlődésében mindig ott volt a gazdasági oktatás.
Felmerülhet az a kérdés, mi tehát annak az
oka, hogy szükséges volta daczára, mind e napig
nem létesítették. Ez az ok az, hogy minden magyar
született gazda, kinek praktikus ismeretekre szük-
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sége nincs, elméleti képzést pedig feleslegesnek
tart. A magyar gazda a társadalom legfontosabb része
a magyar közép birtokos osztály, melyet nem bírt
más meggyőződésre még a saját végpusztulásának
képe sem; ma is azon a lejtőn halad lefelé. A
mezőgazdasági társadalom azt akarja, hogy a középbirtokos osztályt megmentse a végromlástól; azért
kell a mezőgazdasági ismereteket terjeszteni, és
pedig különösen a művelt társadalom körében. Most
felolvasom indítványomat, mely a földmiv. m. kir.
minisztériumhoz lenne felterjesztendő:
Tekintettel azon körülményre, hogy egy, első
sorban mezőgazdasági állam agrikultur jellegének
kifejezésére elengedhetetlenül szükséges, Irogy \zon
államban a haladó kor kívánalmaihoz mérten
dezett gazdasági egyetem létezzék, — a mint meg
van ez Ausztriában, Németországban slf>, pedig
azok korántsem oly kizárólag földmivelő álltffook,
mint a milyen Magyarország:
„Kívánatosnak tartja az országos magy. diákértekezlet, hogy egy gazdasági egyetem létesíttessék
hazánkban is és készséggel csatlakozik az ezen
irányban megindúlt országos mozgalmakhoz. Ha
pedig a gazd. egyetem bármely ok miatt jelenleg
keresztül vibető nem volna, — akkor sürgősen
szükségesnek tartja az orsz. m. diákértekezlet, hogy
az egyetemekkel kapcsolatosan mezőgazdasági tan
székek állíttassanak fel, hogy így a felső ifjúságnak alkalma legyen elsajátítani a gazd. alapismereteket, miáltal egyszerre meg lenne szüntetve az a
képtelen helyzet, hogy a földmivelő Magyarország
művelt lakosságának 90/o-a semmit sem ért a mezőgazdasághoz."
T. É. Az önök kezébe tettem le indítványom sorsát, és határozatuk fogja megmutatni
azt, hogy Magyarország művelt ifjúsága közönynyel nézi-e tovább mezőgazdasági hátramaradottságunkat? Uraim 1 czáfoljuk meg azon véleményt,
hogy a művelt magyar közönség még abban a korban élne, midőn a művelt ember többet foglalkozik
a csillagokkal, mint a tápláló zöld titkaival. Zárjuk
he azt a korszakot, a midőn még egy tudós sem
tudta azt, hogy miként lesz a föld anyagából a virág,
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virágból a mag; midőn senki sem törekedett a föld
tápláló erejének ¡1 fokozására; pedig ha föld megtagadja csak egy évre is szolgálatát, beáll a népek
legnagyobb csapása, az éhhalál.
Teremtsük meg a művelt agrikultur Magyarországot I (Élénk éljenzés és taps!)
L'óvy örömmel üdvözli Mondok Sándort, a m.
óvári gazd. akadémia küldöttét, és mint egy rokonágat művelő főiskola küldötte, méltányolni tudja
az indítvány fontosságát, és ezt elfogadja.
Gergely szintén hozzájárul es az előadónak
tartalmas előadásáért jogyzőkönyvi köszönetet indit
ványoz.
Szabó Imre csak az eszközök megválasztásában nincs egy nézeten az előadóval, mert a tudo
mányegyetemnek nem az a feladata, hogy szakembereket képezzen; az életnek való nevelés a szakiskolások feladata. A műegyetem mellé kell a tanszékeket felállítani, mert a gazd. tudományok határozott utakon haladnak, azokban az elméletnek okvetlenül összefüggésben kell állani a gyakorlattal,
a mit a tudomány egyetem eszközeivel megvalósítani nem lehet. A ki elméleti ismereteket akar
szerezni, használhatja az eneinű jó könyveket.
Mondok S. zárszavában azt mondja, hogy öntu
datosan kéri a tanszékeknek a tudomány-egyetemmel kapcsolatos felállítását. Nem akar szakembert
képezni sem ügyvédből, sem bíróból, de a jogásznak feltétlenül szükségesnek tartja, mert a mezőgazdasági ismeretek nélkül sem a pénzügyi, sem
vámpolitikai jogot nem értheti tökéletesen.
Az indítvány elfogadtatik; a gyűlés az előadónak köszönetet szavaz.
Egyetemi iparszövetkezet.
Rajcsányi Gyula : Egy magas állású emberrel
volt szerencsém beszélni a ki azt mondta hogy a
diák-kongressus nem egyébb, mint kedélyes összejövetel, czélja nem egyébb, mint nyelv-gymnastika,
Némileg igazat adtam neki; más részről mondtam,
hogy vannak dolgok a melyek a diákkongressusok
folytán keletkeztek. Ennek következtében határoz
tam el magamat javaslatom megtételére. Elhatároztam hogy javaslatom mellett egyetlen egy argumentumot sem hozok fel, hanem pusztán elébe terjesztem az értekezletnek, s az önök bölcsesége lesz
hivatva eldönteni, érdemes-e vele foglalkozni. Javaslatom a következő:
1. Alakíttassák egy szövetkezet, melynek czélja,
a magyar ipar fölleridítése, a külföldről túlságos
mennyiségben beözönlő czikekkel szemben a versenyképesség megóvása. A szegény tanulóknak ruházatban való segélyezése és a ruházati szükségletnek olcsóbb beszerzése. A magyar mesteremberek
pártfogása. A szövetkezete czólra szerződésre lép kereskedőkkel és iparosokkal, kik a megállapítandó minőségben a szolgáltatandó cziknek Magyarországban
való készültet vagy előállítását biztosítják.
2. A szövetkezet két formája.
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A) A főiskolák aránylagos alapítvány üzleti
részszel szövetkezetet alakítanak, melybe azonban
bevonhatók mindenféle jótékonyczélu egyesületek
és alavitványok. A főiskolák e szövetkezetébe bármely teljes korú, rendezett vagyoni viszonyok között
élő, nyereségvágyból elkövetett bűntett miatt cinem
itélt egyén rendes vagy alapító tagúi beléphet.; vagy
B) Az összes főiskolák egy-egy alapítványi üzletrésszel egy a magyar ipar támogatására megalakítandó nagy szövetkezetbe belépnek, mely főiskolák képviselői e czélnak megfelelőleg arra hivatott
embereket és egyesületeket szövetkezet alakítására
hivnak fel.
Bármely esetben a főiskolák vagy főiskolaképviselő csakis az illető iskola tanári karából
választható, kit az ifjúsági közgyűlés a szövetkezet
alapszabályaiban adott utasítás szerint választ, oly
esetben azonban midőn több képviselő igényeltetik
vagy állapittatik meg, az esetben egy képviselő
okvetlenül a tanári karból a többi pedig arra alkalmas egyének kőzűl a társadalomból is választható.
3. Minden főiskolai hallgatónak hazafias kötelessége az alakítandó vagy már fennálló szövetkezet czéljaira minden iskolai évben 2 koronát az
illető főiskolánál befizetni, melyről kapott nyugta
alapján a szövetkezet kedvezményeiben részesül.
4 Minden főiskolai hallgató, midőn tanulmányait bevégezte vagy a főiskola kötelékéből kilép,
rája nézve a jövő évi országos diák kongresszus
a megalakítandó vagy fennálló szövetkezetbe bár
mily tagúi való belépést erkölcsi kötelességnek
mondja ki. Kivételnek van helye azon esetben,
midőn valakiről nagyfokú szegénység igazolhatik,
mely esetben azonban, rovott élet kivételével, az
illetőnek a szövetkezet részéről ideiglenes segély
is nyújtható.
5. A czélba vett szövetkezet megalakítása az
1875. XXXVII. és 1898. X X . és XXXIII. törvényczikkek korlátai között történik.
6. Ennek megvalósítása okáért küldjön ki a kongressus egy 3 tagu bizottságot, mely ez év julius
vagy augusztus havában, az ország bármely részében a tervezet kidolgozására egy értekezletet hív
össze. Mindja ki továbbá, a kongressus, hogy ez
értekezleten az ország valamennyi főiskolája magát
legalább egy kiküldöttel ós ugyancsak az illető
főiskola részéről egy szaktanárral
képviseltetni
köteles. Mire nézve az összes főiskolák ez év julius
hó 10-ikéig kiküldötteik nevét a kolozsvári P. J.
tud. egyetemen jelentsék be. Ugyancsak a 3 tagu
bizottság bizatik meg, hogy a kormány illetőleg a
kereskedelmi ministerium részéről is megfelelő szakférfiak küldessenek ki.
Ebben a javaslatban — elismerem — sok a
kiforratlan idea, de nem hiszem, hogy ebből valamit
ne lehetne kovácsolni.
Gergely György: Hozzájárulok az indítványhoz,
bár a jelen pillanatban magam som tudom, vájjon
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változatlanul elfogadható-e. De olyannak tartom,
melyről tanácskozni érdemes.
Bizottsági tagokul választattak: Mondok Sándor (Óvár), Rajcsányi Gyula (Kolozsvár), Kun Béla
(Debreczen).
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alakittassék meg e tavaly beszüntetett ábrándképünk : a diákszövetség. Két felfogás küzd egymással évek óta: az egyesületi és testületi alapon szervezkedés kérdése, és bármilyen szép volna a testületi alapon való szervezkedés, én mégis, az ily módon való szervezést lehetetlennek tartom, mert ha
Magyar Didks követség.
mi bennünk meg volna is erre a teljes egyértelműPerl Alfréd: A diákszövetség alakításának ered- ség, sohasem nyerné meg a megerősítést odafenn,
ményeiről jelentést tennem nem nehéz, mert an- mert a kultuszminiszter azon rendeletében, melylyel
nak még eredménye nincs. Azon állapotban vagyunk, a m. diákszövetség alapszabályait visszaküldte,épen
a melyben voltunk, midőn 1892. junius 7-én a ko- a testületi alapon felterjesztet t alapszabályok nehézlozsvári kongresszus kimondotta, hogy a diákszö- ségeit hozta fel főindokul. Hogy mi az oka,amiért
vetséget meg kell teremteni De nem csüggedünk a testületi jogok megadásától idegenkednek, nem
el, ma is érezzük, hogy van szükségünk diákszövet- tudom. A kérdés tehát az, hogy mikor választaségre, ezt mutatja az értekezleten való megjele- nunk kell egy, megvallom, nekem is kedvencz ábnésünk is. Mi vezette a minisztériumot arra, hogy rándképem és egy másik megoldási mód között, a
a magyar diákszövetség kidolgozott alapszabályait mely talán nem olyan szép, melyiket kell elfogadmegsemmisítette? Nem hiszem, hogy az volna az nunk? El kell fogadnunk az utóbbit, a nélkül, hogy
oka, hogy a kormány fél az ifjúságtól, mert a a testületi jogok kivivására való törekvéseket felmagyar ifjúság olyan czólokért lelkesedik, melynek adnék. Most arra törekedjünk, hogy az egyesületi
megvalósítása a magyar államnak és nemzetnek hasz- alapon való szervezkedés megvalósittassék, azért a
nára válik. 1892-ben a budapesti orsz. diákértekezlet következő indítványt terjesztem be :
kimondotta Rényiés Oberschall indítványára a magyar
„Mondja ki az értekezlet, hogy a diákszövetsédiákszövetség megteremtését. E czólból bizottságot get feltétlenül szükségesnek tartja s a jövő évi konküldött ki, de ennek munkálkodása eredménytelen gresszuson egy alapszabályt készítő bizottság teljevolt. így volt ez minden kongresszuson s így van ez ma sen kész alapszabályokkal álljon elő, a mely egyeis. Indítványozom, „mondja ki a kongresszus, hogy sületi alapon legyen kidolgozva. Mondjuk ki, hogy
szükségesnek tartja a diákszövetség megalakítását, minden egyesület minden 25 tag után küldhet képküldjön ki memorandum készítésére bizottságot, viselőt, mig a kiküldöttek száma a 10-et el nem
mely a minisztert felvilágosítsa s informatiot sze- érte, 10 en felül minden 40 tag után küldhessen,
rezzen be arra nézve, hogy mely alap volna az, a azonban egy sem küldhessen 20-nál több képvimelyen a diákszövetség létesítése ellen akadályt selőt."
nem gördítenének; dolgozza ki a jövő évi kongreszSípos Béla: Nagyon örülök, hogy a kolozsszusra a diákszövetség alapszabály-tervezetét és vári értekezlet kiküldöttei azon helyzetben lehetnek,
mondja ki, hogy a diákszövetséget testületi alapon hogy a m. diákszövetség uj életre keltéről beszélkívánja létesíteni, de ha ez nem volna lehetséges, hetnek ; hogy ez mennyire fontos, arról most nem
akkor létesítse a felsőbb hatóság által megengedett akarok szólani, tudja azt a kongresszus minden
módon." A testületi alapot azért pártolom, mert az tagja. Ezelőtt 6 évvel a kongresszus lelkesedéssel
eddigi kongresszusokon két nézet uralkodott: a bu- határozta el a szövetség megalakítását, szerepelt is
dapesti, mely az egyesületi alapot, s a kolozsvári, ez a név: diákszövetség, de aztán az áldatlan vimely a testület alapot kívánta. Testületi alapra van
szályok, a budapesti állapotok azt eredményezték,
szükségünk, mert a nemzetiségi viszonyok oly roszhogy a diákszövetség a züllés stádiumába jutott és
szak, hogy mindenkit bele kell vonni a küzdelembe,
feloszlott. Nagyon meg kell gondolni a felújításra
mert ha egyesületi alapon szervezzük, csak azok
irányuló lépéseket, nehogy hasonló sorsra jusson
lehetnének tagok, a kik valamely egyesületnek tagjai.
A diákszövetségnek a dolog természetéből kiTestületi alapon kívánjuk azért is, mert sok főisko- folyólag vezetőségének kell lenni, ezt a szerepet
lánkban testületi alapon van szervezkedve az ifjú- Budapestre ruházta az 1892. évi diák kongresszus,
ság s vannak olyan akadémiák is, melyekben egye- mely a m. diákszövetség alapszabályait készítette
sületek nem léteznek; ezeket azért nem lehet a el, melynek értelmében a központi vezetőségen kídiákszövetségből kizárni. A 49-iki évet követő kor- vül, a kolozsvári egyetemen a diákszövetség osztályai
szakból maradt fenn az, .hogy az ifjúság testületi szerveztettek. Ezzel a szervezettel működött 5 éven
alakulása tiltva van. Indítványozom, kérjük fel a par- keresztül. De a központban a m. diákszövetség
lamentet hogy ezen tilalmat; a mely csak a régi kor ügyével nem sokat foglalkoztak. 1897-től folyton
maradványa, törölje el s akkor a diákszövetséget lejjebb és lejjebb hanyatlik, a politika annyira vitte
testületi alapon lehetne szervezni.
a dolgot, hogy nemcsak a kör elnöke, de még tisztVolfner: Az előttem szólott indítványának lé- viselői sem érdeklődnek azért, hogy mi a magyar
nyegével egyetértek: a magyar diák-szövetség újból diákság, kik vagyunk ós hogy lehetne olya í eredvaló megteremtése ez értekezlet egyik legfonto- ményeket elérni, melyekre büszkék lehetnénk ? 1899sabb feladata lesz. A kérdés csak az, hogy miként ben megkapta a m. diákszövetség a halálos döfést.
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A reformpárt, a mely ekkor zöld ágra vergődött,
röpiratokkal árasztotta el a m. diákságot, a melyben igért mindent. Mi vidékiek boldogan néztünk
a központ felé, azt hittük, hogy csinálnak valamit
ez ügyben Ludvighék és Wolfnerék. Az egyetemi kör
— legalább a nagy nyilvánosság előtt — pár ember
kivételével nem tett egyebet, mint tea-estélyeket rendezett. A diákszövetség alapszabályaiban benne van,
hogy a diákkongresszus összehívásának joga a központ ivezetőséget illeti és ez eddig igy is volt. A jelen
évben is felszólaltam azon beteges állapot ellen,
mely a budap sti egyetemi kört áthatja. E felszólalás nagy visszatetszésre talált. Ránk fogták, hogy
mi a magyar ifjúság érdekeit nem hordjuk szivünkön, mert konkolyt hintünk a magy. diákszövetségbe. A ki olvassa az ifjúsági lapokat emlékezhetik a Sárospatak, Budapest, Kolozsvár és Debreczen
közt lefolyt polémiára és köszönettel tartozunk
Gergely Györgynek, hogy ő volt a legobjektivebb.
De a mult hónapban, egyszer csak azt veszi észre Kolozsvár, hogy ugy állanak a dolgok, a hogy Debreczen mondja, veszi észre Budapest is, Wolfner
is. Mi azt mondtuk, hogy a vezetőség egyszerűen
mondjon le; Wolfner erre azzal felelt, hogy mutasson három ember a pesti egyetemről, a ki dolgozni
akar. Két levélben a radikális ifjak pártja és a néme t i párt elismerését fejezte ki a debreczeni ifjúság
nak azért, hogy a központ működését kellően támadták meg. Zsoldos volt az, a ki a reform-pártban
látta az angyali üdvösséget. Gergely György védelmébe vette ugyan Budapestet, do később levélben
értesítette, hogy mégis csak jó volt ezt a mozgalmat megindítani. Gergely (közbeszól) félreértett! —
Ezután egymást érték a budapesti egyetemen az
elnök-válságok. Most Bibó az elnök, kit szerettünk
volna a zöld asztalnál látni. Budapesten a diákszövetség harmadrendű dolog. Az egyetemi kör
távol maradásával is fényes bizonyságát adta annak, hogy nincs benne semmi munkakedv. Méltó-e
tehát arra, hogy vezetőségünk Budapest legyen?
Egyáltalában nem. - Elhiszem, hogy a reformpárt tagjai közül buzgó munkásságot fejtett ki pld.
Wolfner (élénk éljenzés), neki a mensa, korház és
diákotthon körül nagy érdemei vannak, de ha mellette mások is dolgoztak volna, kérdem, hol állana
a magyar diákszövetség ? Bizonyára nem ott, a hol
Ludwigh tea estólyei. Concrét inditványnyal fejezem
beszédemet, .mondja ki az értekezlet a magyar diákszövetség felújítását és, hogy Kolozsvárt szemelte
ki a magy. diákszövetség központjának, mert Kolozsvár ifjúsága romlatlan, minden szépért lelkesedik, sőt megmutatta éveken keresztül, hogy a diákszövetség ügyeit szivén viseli. Kérem indítványom
elfogadását,."
Wolfner Pál: Azokat veszi védelmébe, a kiket
Sipos téves informátiója alapján megtámadott. Különösen védi a reformpártot. A diákszövetség feloszlatásának oka nem a reformpárt, mert a feloszlatás szept. 17-én történt meg, egy nappal azelőtt
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hogy a reformpárt megbukott ós Ortmann bejött.
A reformpártot azon czél vezette, hogy a felekezeti
viszályokat kiegyenlítse, és mikor mi kézre kerítettük
a vezetést, elleneink bejöttek velünk s bizottságunk
kebelében benn voltak a régi viszálykodás magvai.
Sipos azt mondja, hogy ez volt az áldatlan viszályok
kezdete. Ludvighotaz elsőfélévben elfoglalták a turini
kongresszus előkészületei, ez az ő nagy érdeme,
enélkiil a románok megszégyenítettek volna bennünket. Mikor hazajöttünk találtunk egy ezen harczokban elfáradt elnököt, Szemenyeit, a ki az egészségét tette tönkre. Ezen embereket nem érheti vád,
csak azokat, a kik ellenük összeesküdtek s két uj
jelszót dobtak az ifjúsági életbe, a mely voltakép
a régi a radikálist és nemzetit.
Gergely György: Bármennyire megtisztelve érzi
magát Kolozsvár azon indítvány által, mely a diákszövetség megalakításának központját Kolozsvárra
teszi, pénzügyi szempontból mégis aligha fogadhatjuk el. Egyébként Sípossal szemben Wolfnernek
adok az első betűtől az utolsóig igazat, Perllel szemben tagadom, hogy a diákszövetségnek semmi ered
ménye ne lett volna, mert sok egészséges diákeszmét
termelt. Nem szabad a köztudatban annak a felfogásnak menni át, hogy a diákkongresszusnak semmi
eredménye nem volt.
A diákszövetséget én is egyesületi alapon vélem létesíthetni, mert csak akkor lehet pénzügyi
alap, ha az egyesületek a fizetést magukra vállalják. Ez ellen nem fog kifogást tenni a kultuszmi
níszter sem, a központot Budapesten vélem hagyan
dónak, mert ott legtöbb anyagi alapja van s legközelebb érintkezhetik a miniszterrel. De másik
módozatot is mondok, legyen a diákszövetség központja ott, a hol a kongresszus tartatik, még pedig
ugy, hogy a kongresszus előtt is, után is egy-egy
félévre terjedjen a megbízatás tartama.
Eajcsányi Gyula csak azt jegyzi meg, hogy
ne kössük meg a bizottság kezét, hogy a diákszövetséget egyesületi alapon szervezze, mert akkor
másképen szervezni nem lehet. Öt tagu bizottságot
kíván kiküldeni a Gergely által ajánlott czélból,
mely bizottság magát kiegészítse.
Varjas Endre : Helyesnek találja Perl ur indítványát. Mert ha az egyesületi alapot veszik föl,
a diákszövetséget megalkotni nem lehet. A főisko
Iák alatt az egyes facultások is értendők. Ha valanely gazdasági akadémiának joga van hozzájárulni,
akkor joga van a theologiai fakultásnak is. Ma pedig az egyesületi alapon ezek alig vehetők be, nem
bírván olyan nyilvános egyesületekkel, melyeknek
alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta. A főiskolák közé tartozik a bécsi Pazmaneum s a római
Germanicum is, mely intézetekben a magyar ifjúság nyer magasabb ki képezte tést. De a fenti értelemben egyiknek sincsenek egyesületei, épugymini
a magyarországi katholikus theologiákmik Épen ezen
okból helyesebbnek találja a testületi alapon való
szervezkedést. Csatlakozik Perl indítványához ; kíil-
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dessék ki egy bizottság, mely t á j é k o z t a s s a a minisztert, hogy h o g y a n a k a r j a megvalósítani a diákszövetséget.

De a testület fogalmát is praecizirozni kell. A
kiküldött bizottság hivatása megáll ipitani, hogy
hol, minő, s milyen testületek léteznek s csak ezután lehet sikerrel munkálkodni. A diákszövetség
központját egy indít/ány Kolozsvárra akarja helyezni, Ezt nagyon szerencsétlen dolognak tartja
felszólaló, mert a helyett, hogy egyesitenők az ifjúságot, evvel éppen az ellenségeskedést keltjük föl
Ugy a traditio, mint a hallgatók nagy száma megadja a budapesti egyetemnek az elsőbbséget. Kéri
ezen, a központra vonatkozó indítványnak a napirendről való levételét, s Perl urnák a testületi alapon
való szervezkedésre czélzó indítványának elfogadását.
Kun Béla néhány megjegyzést tesz az előbb
elhangzott beszédre. Sem a traditio, sem az ifjúság
többsége, sem az esetleges ellenségeskedés nem
irányadók a központ megállapítására vonatkozólag,
hanem az hogy az ifjúság jelen esetben milyen érdeklődést. tanúsított, s milyen számban képviseltette
magát az értekezleten. Ha a diákszövetség Központját. ideiglenesen Kolozsvárra helyezzük át, ezért
a budapesti egyetemi körnek megneheztelni joga
nincsen. Kéri, hogy fogadják el a Sipos Indítványát,
hogy addig, mig a budapesti egyetemi kör nam adja
tanújelét, hogy nemcsak jogánál és a traditioná),
hanem munkálkodásánál és a diák ügyek iránt való
tevékenységénél fogva is megérdemli, nogy az ifjúság vezetését átvegye, addig Kolozsvárra helyeztessék át a központ. Továbbá a képviseltetésre vonatkozólag a következőket van szerencsém felolvasni:
»Mondja ki az értekezlet, hogy a képviseltetés egyesületi alapon történik, a tagok számának arányában,
kivévén azon egyleteket, melyeknek föltétlenül szükséges testületi alapra helyezkedni. Ezek a pesti és
kolozsvári mensa és a kórház-egylet. Tehát mondja
ki az értokezlet, hogy a vidéki főiskolai egyletek
minden 25 tag után egy képviselőt küldhetnek,
azonban 10 tagnál egy egyletből többet semmiesetre sem; a fennebb emiitett egyetemi egyesületek, u. rn. mensa és kórház-egylet, szintén a vidéki főiskolák szerint, vagyis 10-nél több képvise
lőt nem küldhetnek, kivévén a két egyetemi kört,
melyek 20— 0 taggal is képviseltethetik magukat."
Kéri azután Sipos és Wolfner indítványának eleifogadását.
Varjas Endre (Kolozsvár, Kalazantinum) személyes kérdésben szólal föl. Visszahatóriak tartja
az ifjúság érdekére még azon indítványt is, mely
szerint a központ csak addig helyezendő ide, a mig
a budapesti viszonyok javulni fognak. Mert kérdés,
várható e, hogy az ottani állapot javulnak. Sok szerencsétlenviszály származhatik ezen indítvány elfogadásából.
Az egyesületi és testületi alapnak együttes alkalmazása pedig az egyes főiskolák küldötteinek
számában nagy egyenlőtlenséget okozna.
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Kun Béla szavainak helyreigazítására emel szót.
Ha Varjas felfogását követnék, akkor azon határo
zatot is meg kellene változtatni, melylyel a budapesti Egy. Körnek magatartásáért rosszalásunkat
fejeztük ki. Kéri újólag Sipos és Wolfner indítványának elfogadását.
Mohácsi Perl indítványát jónak tartja Csak azt
véli kimondhatónak az értekezleten, hogy a diákszövetség megvalósítandó s legfellebb annyi tehető,
hogy bizottságot küldenek ki. Kéri Perl indítványán ak elfogadását.
Rajcsányi az eddigiektől eltérő, új indítványt
tesz. Ö azt véli, hogy a diákszövetség megvalósításának fő akadálya, az ifjúság szereplésének különös természetében rejlik. Mert ezen szereplés olyan,
mint a ki egyik a másikra tör, egyik 6zereplő a
másikat szorítja ki; az ifjak nem emlékeznek a régiek alkotásán. Éppen ezért egy előtte egészen czél
szerűnek látszó indítványt tesz:
»Küldjön ki az értekezlet egy bizottságot, mely
bizottság tagjai az ifjúsági élettől való megválás
után is bármely életpályán működnek, kötelezettségük alól addig nem szabadulnak, mig a diákszövetséget létre nem hozzák. Ilyen bizottság alatt 10—12
tagu bizottságot ért, melynek minden tagja szavát
adja, hogy a diák szövetség létrehozásától nem tágít,
mig azt sikerrel meg nem valósítják.« (Éljenzés.)
Gergely György: az ünnepélyes hangulatból kiveszi a maga részét, és ez indítványhoz hozzá
járul annyiban, a mennyiben tekintet nélkül arra,
hogy az értekezlet őt be akarja-e választani e bizottságba vagy sem, előre jelzi, hogy ha méltónak
találtatik, szívesen vállakozik e fontos feladat megvalósítására. Kifejezi abbeli reményét is, hogy az
ifjúság következő nemzedéke nem fogja munkálkodásait visszautasítani. Hiszen külföldön is azok leglelkesebb pártfogói az ifjúság ügyeinek, kik már
elhagyták az egyetem termeit, de azért ni.ícs atyáskodás, sem gyámkodás, hanem mint az ifjúság igazi
barátjai, az ifjú nemzedékkel együtt küzdenek ne
mes czéljaik megvalósításra a fílíszterek is. Kéri
Rajcsányi indítványának elfogadását
Töröli István: Erkölcsileg kötelezve érzi magát kijelenteni, hogy igényt nem tart ugyan arra:
hogy ama bizottságba beválasztassék, de még mielőtt a tárgyhoz szólana, kijelenti azt, hogy a diákszövetség megvalósításánál minden erejéből közre
fog működni. De a mi a képviseltetésre vonatkozó
Mohácsi — Perl féle indítványt illeti, azt hiszi, nem
helytelen dolog bizonyos irányelveket megállaptani. Jónak látja azt, hogy egyideig a központ Kolozsvárt legyen, véleményét indokolja.
Ditrói Nándor mint vendég kór szót: A mult évi
budapesti orsz. diák-congresszus alkalmával foglalkozott a diákszövetség kérdésével; akkor indítványt is
tett arra nézve, hogy a budapesti egyetemi kör, mint
központi bizottság bizassék meg arra nézve, hogy
a diák-szövetség kérdését újból fölvegye: ezenczélból egy deputácziót hozott javaslatba. Indítványát

1899.

228
elfogadták ós a budapesti Egyetemi Kör magára
vállalta a felelősséget és a kezdeményezést. Kérdés
már mos', váljon ez értekezlet a mult évi orsz. diákkongressus határozatát fenn akarja-e tartani vagy
sein. Ha igen, akkor feltétlenül tudomást kell szereznie ez értekezletnek hivatalosan arról, vájjon a
bud. egy. kör tett e erre vonatkozólag intézkedéseket s csak ha nem tett, akkor kellene e tárgyra
vonatkozólag új indítványt elfogadni.
Lenkeg elnök az értekezlet nevében köszönettel veszi tudomásul Ditrói felvilágosítását.
Wolfner Pál: Igaz, hogy a budapesti Egyetemi
Kör magára vállalta a felelősséget ez iigy megvalósítására, de ő. mint a budapesti E. Kör bizottságának tagja meradja a feleletet Ditrói kérdésére azzal,
hogy bizony a budapesti E. Kör ez irányban semmit
sem tett.
Lőwy kijelenti, hogy Rajcsányi indítványát ma
gáévá teszi, de azt is kifejezi, hogy Varjas ur in
ditványát figyelembe véve a testületi alapon való
szervezkedés mellett foglal állást. Jónak látja azt,
hogy ezen értekezlet által megválasztott bizottság
elnöke hivatalosan kérdezze meg a budapesti E. Kör
elnökét, hogy tettek-e, és minő intézkedéseket a
diákszövetség megalakítására; ha az tűnik ki, hogy
semmit, sem tettek, akkor Wolfner Pál indítványához járul, s Kolozsvárra kívánja helyeztetni a szövetség központját.
Bot •oss: Rajcsányi indítványához nem tud hozzá
járulni. Rajcsányi és Gergely urakban kétségtelenül
meg van most a lelkesedés, de rövid élettapasztalata arról győzte meg, hogy az élet. elveszi e lelkesedést. Pártolja Perl indítványát. De habár ő is
egyike azoknak, kik a központot (bpesti E. K.) támadták magatartásáért, mégis fél a bpesti főiskola
mellőzésétől akkor, mikor épen az egységes diák
szövetséget akarják megvalósítani Hiszen a bpesti
E. Kör egyszerűen megteheti, hogy visszavonul s a
mostani értekezlet intézkedéseiből magára nézve
semmit sem ismer el kötelezőnek.
Perl: Gergely félreértette őt. Csak az alakítási
kísérleteket mondotta eredményteleneknek. Maguk
a kongresszusok hasznosok voltak valóban.
Elnök: A vita anyaga teljesen ki levén merítve
felteszi sorra a kérdéseket szavazás alapjául
Az elfogadott határozatok a következők:
1 A diákszövetség újjáalakítását az értekezlet
kimondja.
2- Az alapszabályokat a debreczeni kongreszszusra kidolgoztatja, egyelőre egyesületi alapon, a
Kun Béla és Wolfner által adott directivák szerint.
3. Elvileg kifejezi, hogy a testületi jogok megszerzését szükségesnek tartja s ennek érdekében
mozgalmat indit.
4. Ideiglenesen a debreczeni kongresszusig a
diákszövetség alakulási kísérleteinek központi vezéregyletével a kolozsvári Egyetemi Kört bízza meg.
5. A diákszövetségi törekvések propagálására,
minden közelebbi megszorítás nélkül Rajcsányi ja-

vaslata szerint az értekezlet kiküld egy öttagú bizottságot, melynek tagjai az ifjúsági élettől való
megvállás után is bármely életpályára lépnek,
e kötelezetség alól addig nem szabadulnak, míg a
diákszövetség ügyét, bármely formában létre nem
hozzák.
0. E bizottságnak tagaivá megválasztattak:
Gergely György ideiglenes elnöklete alatt Rajcsányi Gyula, Wo fner Pál, Kun Béla és Perl Alfréd,
a kik megbízattak, hogy magukat alkalmas önként
ajánlkozókból egészítsék ki s működésükről a debreczeni kongresszuson jelentést tegyenek. Elfogadtad k.
A fövő évi

kongrezszus.

Kun Béla: A Debreczeniekre nézve nem képzelek nagyobb örömet, minthogy szerencsénk lehet
a diákértekezletet jövő évre Debreczenbe meghivhatni azon alkalomból, hogy a jövő évben lesz
száz éves évfordulója annak, hogy az első jogakadémiai tanár tanszékét elfoglalta és debreczeni ref
egyház áldozatkészsége folytán, a jogakadémia megalakulhatott. Ezen évet a debreczeni akadémia jubileumi évvé akarja avatni és erre a diákkongreszszust ezennel meghívja, (élénk éljenzés és taps).
S nagy örömmel vesszük, ha a magy. egyetemi polgárságok és főiskolák küldötteit minél nagyobb
számban, szeretetben és munkakedvben keblünkre
zárhatjuk. Ezt a kívánságot hoztuk mi Debreczeniek s megbízatást nyertem annak kijelentésére is,
hogy a tanári kar s különösen Csiky Lajos akadémiai igazgató s dr. Bartha Béla dékán urak meleg
üdvözletét tolmácsoljam, (lelkes éljenzés és taps.)
Csak azt kérem még önöktől, hogy nyújtsanak munkánkban testvéri kezet, hogy a jövő évi kongreszszus méltó legyen a magy. ifjúsághoz, (lelkes éllenzés.)
Az értekezlet a meghívást lelkesedéssel elfogadja s az üdvözleteket örvendetes tudomásul veszi.
A nemzetközi

diákkongresszus.

Wolfner Pál Tisztelt értekezlet! Turin városa
1898 november havában meghívta egész europának
diákságát kongresszusra. A magy. ifjúság is kiküldte képviselőit s itt konstatálnom kell, hogy
azon a kolozsvári egy. ifjúsága ánytalanul nagyobb
számmal képviseltette magát mint a bpesti. Kolozsvár küldött öt képviselőt, a budapesti tudom. egy.
csak hármat, míg a sokkal kevesebb számmal bíró
műegyetem is küldött két képviselőt. - A tárgyalásokból két szempontot kell kiemelnem, az általánost és a különösen nemzetit. Mindenekelőtt a
a nemzetközi diákszövetség megalakítása jött szóba
s azt meg is teremtették, melyért az ölsz ifjúság
nak akkori elnökének köszönetet kell mondanunk.
Legfontosabb eredménye a kongresszusnak, hogy
alkalma volt Európa ifjúságának ott egymást megismerni és megszeretni. Minket legfontosabban a
nemzeti szempont érint. Ott mi ellenségekkel talál-
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köztünk, a románokkal, kik a kongresszus minden
pontjánál megkisérlették nemzetiségi jellegüket előtérbe tolni, de mondhatom megszégyenülve voltak
kénytelenek eltávozni. Bolcászt. mint a román nemzetség képviselőjét akarták az alelnökök sorába bevá
lasztatni, de a magyar küldöttség felszólalása után
elfogadta a kongresszus, hogy Polcasz mint a romániai románok felkért alelnöke szerepeljen. Az utolsó
kísérletet a kongresszus utolsó napján tették meg. Bizottságot akartak kiküldeni a latin testvérekből, kik
nemzeti törekvéseik jogosultságát propagalják, de
a kongresszus azt határozta, hogy ilyen tárgyalásokba bele nem megy. Ezek után a románok vereséggel elvonultak. Most nincs más mondani valóm, mint hogy a kongresszus minden tagja tudatában volt foladatánek s annak elegot tenni iparkodott. (hosszan tartó lelkes éljenzés ós taps.)
Gergely György. Engedjék meg, hogy én vázoljam azon munkásságot melyet Wolfner a Turini
kongresszuson kifejtett. Az olaszokat az ünnepélyes
megnyitás alkalmával minden nemzet kőzzül egy-egy
szónoknak franczia nyelven kellett üdvözölni, ezt a
feladatot kőzzülünk rögtönözve Wolfner teljesítette
Nem kicsiny dolog ez, mi megvallom készületlenül
lévén zavarban voltunk Wolfner beszédje oly hatást
keltett, hogya román küldöttek, akik azt fejtegettók
hogy ők testvérei az olasz nemzetnek a nyelv alapján,
tízszerte kevesebb sikertarattak, mint Wolfner, a ki
azt mondta, hogy testvérek vagyunk a történelem szerint a szabadság szeret etalapján. Az egész kongressus
legfelemelőbb jelenete volt ez. Egyéb ügyekben is mindig Wolfnert küldtük a síkra és minden beszédje után
frenetikusán tört ki a tapsvihar és azt a benyomást
tette, hogy ő a kongresszusnak egyedüli valódi politikai szónoka. Indítványozom „mondjunk neki mindezekért jegyzőkönyvi köszönetet" (élénk éljenzés és
taps.)
Az értekezlet ugy Wolfnernek mint a többi
kiküldötteknek köszönetet szavaz.
Párisi

diákkongresszus.

Gergely György Ismertetvén hogy a párisi világkiállítással kapcsolatban ott nemz. diák kongresszus tartatik, melyen előreláthatólag az összes Európai
nemzetek ifjúsága nagy számmal fog részt venni,
indítványozza, hogy a magyar diákság is minél nagyobb diákkaravánt vezéreljen Párisba. E kongresi
szusra a magyarok kész indítványokkal menjenek.
Ezek közt. szerepelhetne a diák consulátusintózmény. A debreczeni jövő évi gyűlésen e tervet
meg kell vitatni.
A diáconsnlátusság abban áll, hogy a külföldi
egyetemekre kimenő ifjak közül egynek feladatává
tesszük, hogy az illető nemzet keblében a magy.
ifjúságot képviselje oly módon, hogy az egyetemi
ifjúság sajtójában, a magyar viszonyokról való téves
felfogást megvilágosítsa, az ottani diákmozgalmakról bennünket értesítsen s ha magyar ifjú külföldre
megyén, a consul őt a viszonyokkal megismertesse,
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a külföldi ösztöndijakról értesítést küldjön. A diáklevelezést köz vetítse,a tudományos kutatásokat elő segít-e. Ez a nemzetközi diákszövetség eszméjéből is
folyik. Kérem ezek megvitatására bizottság kiküldését, mely a debreczeni kongresszusra tervezetét
benyújtsa.
Bizottság az indítványokat elfogadja s a párisi
kirándulás szervezőiül Perl, Mohácsi, Kun, Kunfi,
Senn, Szakács és Mondok urakat választja Wolfner elnöklete alatt.
Nemzetközi

diákkongresszus

Budapesten.

Tőke Gyula Gergelylyel egyetértve, megbeszélésünk szerint indítványozom, »mondja ki a diákértekezlet: 1., hogy az 190!) évben párisi ogyetemes diákkongressusra küldendő kápviselőinket azzal az utasítással fogja ellátni, hogy kérjék föl a
külföldi diáktársainkat az 1901. évben Magyarországon tartandó egyetemes diákkongresszusra való
megjelenésre;
2., hogy az 191)1 i egyetemes diákkongresszust
Budapesten tartja."
Ennek végrehajtására az előbbi bízottság küldetett, ki mely a debreczeni diákértezleten fog előter
jesztést tenni.
Ezzel Elnök a gyűlést bezárja.
Az orsz. Diákértekezlet harmadik ülése.
— (Iliinkett

után) j u n i u s 5 - é n d. u. —

Diáksajtó.
Kunfi Zsigmond. A nyilvánosság a sajtó nagy
előmozdítója a nagy tettek véghez vitelének, mert
az ember folyton azt látja, hogy nem csak a saját lelki
nemei előtt cselekszik, hanem a nagy közönség
szeme függ rajta. A magyar ifjúsági sajtó nem nagyon régi, legrégibb a sáros-pataki ifjúsági közlöny,
melynek szerkesztői társadalmi és tudományos kérdésekre fektetnek fősúlyt. Aztán következik a bpesti egyetemi lapok. Az egyetemi kör viharos eszmék és elvi állás pontok tekintetében is felette változatos története az »Egyetemi Lapokra« is megtette
hatását. Ismeretes, hogy legújabban az Egyetemi
Lapok iránya rendkívül erős, hatalmas vitákat vetett fel. Ekkor felvetették azt az eszmét, hogy a
m. diákszövetség hivatalos közlönye czimet vegyék
el tőle mert nem juttatja kifejezésre az egész m.
diákszövetség gondolkozását és érzését ós mert a
m. diákszövetség mint szervezett szövotsóg nem létezik. A jelen évben azonban e kérdést nem bolygatták mert a szerkesztő személyében garantiát láttak arra nézve, hogy a józanabb irány fog felszínre
kerülni, de év vége felé az egyetemi körben válságok álltak elő s az Egyetemi Lapok szerkesztője
Wolfner (Éljen)állásától megvált — A „Debreczeni
Főiskolai Lapok" nyomtatásban csak 3 év óta je
lenik meg, de ez nem zárja ki azt, hogy fiatal he.
vét ne mérsékelte volna a józan belátás. A Kolozsvári Egyetemi Lapok 2 éves, ezen évbon is megmaradt azon fokon, a melyen megindult.
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Mindeme lapok diák-társadalmi kérdésekkel
foglalkozó része sok ellentétes nézetet hozott felszínre. Ez nem volna baj, ha a küzdelmek mindig
elvi színvonalon volnának. Ez évben nagyobb polémia Debreczen és Bpest közt folyt a reformpárt
működéséről, melyben kolozsvár is Gergely György
személyében (Éljen) hallatta szavát és most e kérdés meglehetősen békésen van e.intézve A szépirodalom e lapokban másod rendű kérdés; legyenek is
e lapok diák-társadalmi lapok, vitassák azon kérdéseket, melyek a diákéletet foglalkoztatják. A ki
szépirodalmi müveket akar olvasni, az nem a diák
lapokhoz fordul. Az iskolák vezetősége évenként
változik, minden évben más kézbe kerül az ifjúsági
lapok szerkesztése is és a mit a . egyik szerkesztő
programmjába felvesz, azt a másik megvalósítani
nem mindig akarja. így jutott oda az ifjúsági sajtó,
hogy kezdik nem komolyan venni. En azt javaslom, legyen egy olyan ifjúsági lap a mely az ifjú
sági élet olyan problémáival foglalkozik, a melyeket a magyar ifjúság párt különbség nélkül ma
gáévá tett. Tervem, tudom, merész, a mai viszonyok közt megvalósíthatatlan, de a jövőben keresztül vihető lesz. Ez az orgánum lehetőleg a vidéken
jelenjók meg, mert Pesten, hol minden ifjúsági
eszme a leggyorsabban támad fel, nincs idő ezen
eszmék megtisztulására, de mire a vidékre is eljut
nak, már megszürődnek. Ez a központi hivatalos
lap foglalkoznék a diák eszmékkel, a többi ifjúsági
lapok csak referádákat közölnének. Tervem nem
azért mondtam el, hogy azt a értekezlet elfogadja,
henem, mert érdemesnek tartottam arra, hogy disctissio tárgyává tétessék, indítványozom:
»1) mondja ki a diákértekezlet, hogy kívánatosnak tartja egy központi diákorganum megteremtését és:
2) küldjön ki egy bizottságot a mely a debreczeni diákkongresszuson e terv megvalósíthatóságáról vagy az ellenkezőről jelentést tegyen.«
Wolfner Pál a budapesti eqyetemi lapokról szá
inol be. p] lap sorsára az egyetemi kör volt nagy
hatással, melynek életét a felekezti küzdelmek jel
lemzik. A Martos Ferencz programmja liberális volt
ós ezt az irányt követte elnöksége alatt az egyetemi lap is; ép az egyház potitikai harezok ideje volt
Nem csodálkozom, hogy midőn Komlóssyval az el
lenkező párt jutott uralomra, akkor ez a maga el
veit szintén az egyetemi lapok utján kivánta köz
tudomásra hozni. Midőn a reform párt ment be az
egyetemi körbe, e párt megbízásából én vettem át
a lapszerkesztést; programmomat a lap első számában adtam, ahhoz mind végig ragaszkodtam és
ez az volt, hogy az Egyetemi Lapok nem való sem .
felekezeti sem politikai kérdések vitatására. Igyekeztünk
oly lapot adni, a mely a magyar diákság szellem
erejét kifejezi. E czélból érintkezésbe léptem az
összes vidéki akadémiákkal, kik részéről megfelelő
támogatást is kaptam: egyszer azonban a „Debreczeni Főiskolai Lapokban« heves czikk jelent meg

a reform párt ellen s hibát rótt e lap olyanokra,
kik azt nem követték el. Ennek oka az lehet, hogy
rosszul voltak értesülve) Én szerkesztői állásomból
kifolyólag b pestet védtem. Most azonban az ellentétek is szépen kiegyenlítődtek.
Sipos Béla: Kunfi barátom a főiskolai lapokat
nem ismeri, mert ha ismerné, nagyobb elismeréssel
volna iránta Most csak azt akarom megjegyezni,
hogy a miket irtunk jó lelkiismerettel, teljes meggyőződéssel irtuk s azért helyt állunk. A paiaki
lapok a conservatismusl képviselik, annak a szerkesztője azt mondja, hogy ő akarja irányítani a magyar
diákságot, de més; egyr kongresszuson sem volt kép
viselve. A kolozsvári egyetemi lapok a magyar diákság legkiemelkedőbb organuma s Bodor Antal, mint
e lapok első szerkesztője előtt meghajtom fejemet,
én is őt vettem eszményképemül.
Tudják a diák lapok szerkesztői, hogy e lapok
iránt még mindig nagy a közöny. A »Debreczeni
főiskolai lapok« 1897 telén indultak meg. Fél Boldizsár nagy munkát fejtett ki megalapítása körül.
Tőle Kun Béla vette át a szerkesztést (éljen) s most
szerkesztem én. Sok akadálylyal kellett küzdenünk,
11 akadémia, 2 egyetem és 18 főiskola közül egy
sem támogatta. A főiskolai lapok ugyan nagy számban jelennek meg, de csak kevés szám készülhetett
el s az anyagi viszonyoknál fogva aligha megyünk
feljebb. Ez a körülmény indított következő indítványom beadására:
1. „Mondja ki a kolozsvári diákértekezlet, hogy
a magyar ifjúsági sajtót támogatásában óhajtja részesíteni még pedig ugy, hogy:
2 átiratban kérimegaz ország összes főiskoláit
hogy a négy diák lapot ne csak erkölcsi, de anyagi
támogatásban is részesítse. Fizesse meg mind a négy
diáklap előfizetési árát, melylyel leghathatósabban
támogathatja a magyar diáksajtó érdekeit.
Bodor Antal Wolfnerwk és -Síposnak jegyzőkönyvi köszönetet kiván kifejezni munkásságukért.
Számon kell tartani, hogy hány diáklap jelenik
meg Magyarországon. Vegye tudomásul a mostani
diákértekezlet, hogy a mult évben beszüntetett Sárospataki ifjúsági közlöny megindult. Szépirodalmi
czikkek közlését szükségesnek tartom. Adjon ki
minden főiskola lapot, melyben a saját érdekeit
szolgálja, gyakoroljon kritikát az általános ifjúsági
mozgalmak felett; de e mellett legyen az ifjúságnak egy hivatalos lapja, s ilyenné a legközelebbi
kongressusig a Kolozsvári Egyetemi Lapok tétessék
s mondjuk ki, hogy a budapesti Egyetemi Lapok e
czim viselésére jogosítva nincs.
Gergely György: A Sárospataki Ifjúsági Lapok
szerkesztője a lap anyagi erejéhez képest nagy eredményeket tud felmutatni; legmagasabb fokon aránylag ez a lap áll. — Áz ifjúsági sajtó feladata pótolni az aláhanyatlött önképzőköröket. A Debreczeni
főiskolai lapok stilusa újságírói stílus, személyeskedő czikkek jelennek meg benne; szép feladat a
purificatio, de ott érvényesítsük, hol a konkolyt éget-
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vén nem gyujtjuk fel a csűrt is. Az egyetemi kör
bukásában nagy szerepet játszott a debreczeni támadás. Ne kedvetlenitsük el azokat, kik ifjúsági
élettel foglalkoznak, mert ha többen dolgoznak az
egyesekre kevesebb munka esik. A reformpárt életre
való párl. A budapesti egyetemi kör lapja jól volt
szerkesztve, Wolfner elismerést érdemel. Indítványozom, hogy:
»Legyen az iíjuságnak hivatalos lapja, a moly
elvi jelentőségű határozatokat tartalmazzon, valamint
az egyletek működéséről rövid kivonatokat s az
egyesületek a költséget a közzététel arányában fizessék ; legyenek szépirodalmi mellékletei, de csakis
a diák önképzőkörökben pályadijat nyert művekkel,
legyen gazdasági rovata, közöljön tudományos, orvosi, történelmi dolgozatokat s a szakmellékletek
kiadásához a szakegyesületek járuljanak hozzá.
E hivatalos lap Budapesten jelenjék meg, de
az Egyetemi Körtől függetlenül.
Vezérczikkei a Kunfi ós Wolfner által jelölt
irányban mindig objectivek lennének.
Ez ugyan most még csak idea, de ki kell az
ideákat tűzni, hogy megvalósulások felé közeledhessünk.
Lővxj T). Kifejezi azon óhajtását, hogy a központi lap közgazdasági résszel jelenjen meg.
Fráter Ernő: Pártolja a Gergely javaslatát.
Orósz Sándor: javasolja, mondja ki a kongreszszus, hogy minden egyesület a diák lapokat rendelje meg. Hivatalos lap azon iskola lapja legyen,
melynek székhelyén a kongresszus tartatik
Majerik: Minden laptól független főiskolai lapot
kiván, melynek szerkesztőjét évről-évre a diákkongresszus válassza meg. Főszerkesztő budapesti diák
legyen, de társszerkesztők minden iskola kebeléből
választandók.
Kun Béla Majerik indítványát nem tartja megvalósíthatónak most, csak a jövőben. Most vegyük
el a hivatalos czimet az egyetemi lapoktól, ne is
ruházzuk egy lapra sem, tartsuk a jövő kongressusig függőben. Ugyanazért indítványozom:
1. »Mondja ki a kongresszus, hogy a Kolozsvári
Egyetemi Lapok, Dereczeni Főiskolai Lapok szerkesztőinek buzgó munkásságukért köszönetet szavaz. Továbbá.
2. Tekintettel arra, hogy a B u d a p e s t i Egyetemi
Lapok a kiadó Egyetemi Kör visszás állapotai s a
magyar diákság ügyei iránt tanúsított negligentiája
miatt a magyar diákság hivatalos lapja czimére
szóló jogát önként feladta, mondja ki a kongresz- j
szus, hogy a Budapesti Egyetemi Lapoktól az előbb
jelzett czimet szükségszerűen megvonja s a következő évi kongresszusig az ellentétek feltűnő kiélesitósének megakadályozása végeit a hivatalos czimet egyik lapra sem ruházza, hanem a jövő évi
kongresszus határozatától és az akkori bizonyára
változó viszonyoktól teszi függővé, hogy vájjon a
magyar ifjúság hivatalos lapja czimét' kénytelen
legyen-é az ifjúság más lapra ruházni s igy a Bu-

dapesti Egyetemi körre eme legnagyobb szégyent
is kénytelenségből ráhozni.
3. Ezzel kapcsolatban mondja ki a kongresszus,
hogy mindeme intézkedéseket nem a lap szerkesztése, hanem a lap tulajdonosának a Budapesti
Egyetemi körnek jelen viszonyai miatt tartja elkerülhetetlennek s nem tartja kizártnak, sőt egyhangúlag óhajtja, hogy a Budapesti Egyetemi Lapok
ez évi szerkesztőjének Wolfner Pálnak, ki a magyar ifjúság javára sokat és üdvösen dolgozott,
köszönetet és bizalmat szavazzon.«
Oahányi. Mig a diákszövetség meg nem alakul, szó sem lehet arról, hogy hivatalos lapja legyen az ifjúságnak. Egy diáklap sem köteles a
tudósításokat kitenni, ha anyagi támogatásban nem
részesitik, segítséget nyújtani pedig most egy egylet sem tudna.
Gergely elnök felteszi sorban a kérdéseket és a
következő határozatokat enuncziálja:
1. A diákértekezlet a budapesti Egyetemi Lapoktól megvonja a „magyar diákság hivatalos lapja"
czimet.
2. a jövő évi kongressusig egyik diáklapot sem
ruházzák fel hivatalos jelleggel,
3. elvileg kimondják, hogy Budapesten kiván
létesíteni a magyar diákság egy az eddigi lapoktól
és mindenféle párttól független központi hivatalos
lapot a Kunfi, Gergely és Majerik által jelzett di
rectivák szerint.
4. A diákértekezlet kiküldi Kun Bélát, Siposs
Bélát és Mohácsy Jánost, hogy részletes tervet dolgozzanak ki.
5. Addig is fölkérik az összes főiskolai olvasó
köröket és egyleteket, hogy az összes diáklapokra
fizessenek elő.
6 A diákértekezlet örömét fejezi ki a fölött,
hogy a beszüntetett Sárospataki Ifjúsági Lapok ismét megindultak, elismerését fejezi ki ifj. Zsoldos
Benő szerkesztőnek buzgalmáért
7. Wolfner Pálnak a budapesti Egyetemi Lapok
volt szerkesztőjének eredményes munkássága fölött
elismerését fejezi ki a gyűlés.
8. Kunfi Zsigmond előadónak részletes, tanulságos jelentéseért szintén köszönetet mond agyülés.
Diák-almanach.

Diáks okások.

Győrjfy. Küldjön ki az értekezlet egy bizottságot a diáh-almanach ügyének tüzetes megvitatására; és ez e bizottság azután tegyen részletes javaslatot ezen ügyben a jövő évi debreczeni orsz.
diákkongresszus elé.
Mohácsi János: Kéressenek fel a legjobb magyar írók, hogy írjanak a diák almanachba. így
irodalmi értéke lesz. Almanach már a debreczeni
értekezletig szerkesztessék. A diák életből vett elbeszélések kerüljenek első sorban bele s legyenek
felvéve a vidéki egyesületek statisztikája és azok
tisztviselői is.
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Bodor Antal: Vegye az értekezlet tudomásul
azt, hogy a kolozsvári Egyetemi Kör a jelen tanévben egy nagyszabású Emlékkönyvet ad ki. mely
a kolozsvári egy7etemi ifjúság múltjának és jelenének beható tárgyalása mellett részletesen foglalkozni fog az általános ifjúsági kérdésekkel ós
főleg a diákszövetség kérdésével, továbbá az
emlék-könyvet az ifjúsági egyesületek figyelmébe
ajánlja.
A Diák-almanach kérdése egyelőre függőben
tartassék.
Gergely. Szólítsuk fel az összes egyleteket,
hogy a rájuk vonatkozó adatokat gyűjtsék össze
és a költségek fedezéséhez is járuljanak hozzá A
diák-szokások összegyűjtése szintén ide tartozik.
Elnök: Gergely indítványa elfogadtatik. Az
egyesületek történeteik megírására fölszóllittatnak
Diákszokások összeírásával a központ megbizatik.
A kolozsvári jubileumi évkönyv kiadását örömmel
veszi tudomásul.
Mohácsy János: A pénzkérdést ugy véli megoldani, hogy vállalkozóra bízzuk az almanach kiadását. Mindenik egyesület irja meg történetét s már az
egyesületek ezen érdemeknél fogva is meg fogják
rendelni. Elfogadtatik.
Egyesületi adósságok.
Szabó Imre azt jbvasolja, hogy az egyesületi
tagsági dijakat a tandíjjal együtt a quaestura szedje he
s ez iránt a minisztériumhoz Írjunk fel. Mondjuk ki,
hogy minden egylet évi tagdiját az év elején szedje be.
A javaslat elfogadtatott.
Diákjelvény.
Lővy Dezső javaslatot tesz az egységes diákjelvényre vonatkozólag. Miután egyrészt az egységes
díákjelvények hasznos és szükséges voltát a kongressus minden tagja elismeri, de másrészt a megalakítandó diákszövetséggel ezt szoros kapcsolatban tartja, bízza meg a mai értekezlet a megalakítandó diákszövetség tagjait, hogy ezzel az üggyel
behatóbban foglalkozva hassanak oda, hogy a diákjelvények használatát a magyar iljuság között egységessé és általánossá tegyék. Ajánlás általános megbeszélésre.
Diáksport.
Gabányi Imre (Kolozsvár) a sport ügyek állásáról, azok elhanyagolt voltáról beszél, a magyar
faj természetével inkább az athleticai futás, ugrás,
suly-dobás, gerelyvetés stb. tartja megegyezőnek,
mint a most még általánosabban űzött német szertornát. Szükségesnek tartja sport egyletek alakítását, melyeknél az állatn segítségéért kell folya
modni, s itt az államtól nem csak kérni, hanem
követelni is van jogunk a segélyt, az általunk teljesítendő ellenszolgáltatások fejében. Indítványát a
következőkben tette meg:
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„Az összes hazai főiskolák kebelében, hol eddig még nincsenek, alakítsanak athletikai és vívóegyleteket, melyek az államtól nyerendő segély és
esetleges tagdijakból tartandók fel. Ezen egyletek
gyakorolják az athletica minden nemét, ugrást, futást, sulydobást, gerelyvetést, díszkost és kalapácsdobást birkózást, úszást, korcsolyázást és a vívást
s az évente máshol és máshol tartandó diák congressusok keretében okvetlenül megtartandó att.hleticai és vívóversenyeken mérjék össze erejüket egy
mással, tanúbizonyságot téve arról, hogy a magyar
ifjúság nem korcsosul." Az indítványt egyhangúlag
elfogadták.
University Extension.
Polcz Rezső: Tisztelt Diákórtekezlet 1 Tekintettel az idő előrehaladott voltára és a kongresszus
idegességére nem czélom jelenleg az University Extension Settlement. intézményének ismertetése, hiszen
a debreczeni és utóbb a nagyváradi országos diákkongresszuson Lukács Ödön kollégám kimerítő előadásban állította a kongresszus elé ez angol eredetű
intézményt. Most már ez eszme által elért eredményeket. akarom röviden körvonalozni. Büszkén hivatkozom arra, hogy a magyar főiskolai küldöttek
Debreczenben összeült kongresszusa volt az első e
hazában, mely az University Extension eszméjét
propagalni kezdette. És csak ezután 1897-ben részesítette dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter
űr nagyobb figyelemben az egyetemi tudományok
népszerű terjesztésének eszméjét. Büszkén hivatkozom arra, hogy a debreczeni országos diákkongreszszus adta meg az impulzust, hogy ma már a vallás
és közoktatásügyi minisztérium állandó jellegű és
országos University Extension meghonosításának eszméjével komolyan foglalkozik, sőt a javaslat, kidolgozásával a budapesti és kolozsv'rí egyetemek tanácsait megbízta.
Ez uraim az egyik oredmény. A debreczeni és
budapesti diákszövetségi osztályok lelkesülésscl karolták fel a debreczeni kongresszuson meghonositandónak kimondott University Extension ügyét.
Kísérleteztek is Debreczen környékén fekvő fal vakbsn, illetőleg Ó-Budán, működésűket eredmény is
koronázta, de az ügy, nem tudom mi okból, nem
sokára elaludt.
Jelen tanév elején a kolozsvári Egyetemi Kör
kezébe az University Extension zászlóját, nagy lelkesedés közt elhatározván, hogy mindaddig inig az
állandó jellegű, országos, államilag segélyezett intézmény szerveztetík, — a mi előre láthatólag évek
kérdése — Kolozsvár külvárosaiban s a közel fekvő
községekben népszerű előadásokat tart. A határozatot tett követte. A határozat végrehajtására korlátlan hatáskörrel kiküldött bizottság: Bodor Antal,
Gei-gely György és én buzgó lelkesedéssel fogott a
munkához fogott a munkához. Hírlapi agitácziót
indított az eszme érdekében. Nehéz harezot kellett
vivnia az előítéletekkel, félreértésekkel, a gunynyal
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ós kicsinyléssel. Ép azon tényezők, kiknek hivatásszerű kötelessége lett volna azt támogatni kicsinylő
és zárkózott magatartást tanúsítva, némi részben
semlegesítették a kezdeményezés és szervezés amúgy
is fáradtságos munkáját. Azonban a bizottságnak
határozott, czélirányos ós öntudatos munkásságát
mégis siker követte. Most már a guny elnémult, a
kicsinylés megszűnt s kezdik komoly és hasznos
mozgalomnak tekinteni a nép nevelésére irányuló
munkásságot. Az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egylet erkölcsileg és anyagilag támogatja. Az Egyetemi Kör küldöttei felkeresik a közel fekvő falvakat
tanulva és tanítva. Az előadásokat ének és hazafias
szavalatok élénkítik. Az egyetemi tanár urak közül
többen tanácscsal és tettleges segítséggel szolgálják
az eszmét és gyámolitanak bennünket. A helyi és
a budapesti sajtó jóindulatú támogatását és méltánylását szintén bírjuk. Azonban a legnagyobb
kitüntetés és elismerés ma érte működésünket, mikor a kolozsvári egyetem egyik legkiválóbb és legnépszerűbb tagja dr. Fubinyi Rudolf, egyetemünknek jövő tanévre megválasztott rektora a mai nap
tartott ünnepélyes diszgyülésen az University Extensiont, mint a nemzeti feladatok egyik legfontosabbikának, a szocializmus és kozmopolitikus, úgyszintén hazafiatlan áramlatok leghatalmasabb fékezőjének, a nemzeti, a hazafias közérzésnek lendületes lejlesztésére és állandó táplálására szolgáló
tényezőjeként emiitette fel és a meghonosítására
irányuló akcziót czéltudatosnak, az eddig elért eredményeket olyanoknak mondott, melyek a kiindulás
helyes voltát feltételezik.
Mennyi bizalmat meríthetünk e nyilatkozatból.
Mily perspektívája nyílik meg a jövő évi munkásságunknak az oly sokáig nélkülözött s most kimondhatatlan örömünkre kilátásba helyezett rektori támogatásból kifolyólag.
Oh be jól esett! Hála és köszönet értei
Az idő előre haladott volta miatt nem részletezhetem tovább az elért eredményeket s különösen legutóbb tartott kolozsi és szent-lászlói kirán.
dúlások és előadások lefolyását, csupán a bizo'tság
jövő terveiről szándékosan a kongresszust tájékoztatni. A nyári vákáczió alatt minden vasárnap, némelykor két helyen is fognak tartatni ily előadások. Előadások tartására ki vannak szemelve: Móra
Vista, Gyalu, Szucság, Szent László, Nagy-Almás>
Bogártelke, Inaktelke, Bánffy Hunyad községek 's
Kolozs város.
A jövő egyetemi tanév kezdetén röpiratot adunk
ki, melyben ismertetni fogjuk az intézményt és
nemes czélt s felhívjuk az egyetemi hallgatóságot ez
irányban munkálkodásra. A szüreti, húsvéti és pünkösd szünidők alatt tömegesen, vasárnapokon pedig szórványosan rendezünk ily előadásokat.
Magam és bizottsági tag társaim teljesen
saturálva vagyunk diákszövetségi eszmékkel. A
diákszövetség előttünk is egy szép, de megvalósulástól oly távol levő ábrándkép, mely megszüle-

tése esetén közvetve a nemzet ügyét fogja szolgálni.
De az University Extension nem ábrándkép, gyermekkorát elő, de élő lét képes intézmény, mely
közvetlenül szolgálja e nemzetet.
Önök Uraim — a vidéki küldöttekhez szólok
nem ismerik jól, nem is ismerhetik Erdély szomorú nemzetiségi viszonyait. A történelem joga, a
magasabb műveltség joga miénknek mondja e földet, melyen oly kevés magyar szó hallik. És ez a
kevés magyar szó is folyton folyvást fogy!
A Kolozsvári Egyetemi Kör feladata hasonlit
a dán diák egyletéhez. Mióta Sehlesvig Holstein
Dániától elszakittatott és kezdetét vette az erőszakos elnémetesités, azóta a kis dán diákegylet az
University Extension intézményének meghonosítása, elterjesztése és fenntartása által emberfeletti
etővel és számba vehető sikerrel igyekszik Schlesvig-Holsteint a dán nyelv és cultura számára meg
mentem. Az Universaty Extension két irányban
szolgálja a nemzetet, egy részről a műveltséget
mozdítja elő, másrészről pedig a nemzeti érzést fejleszti és ébren tartja.
Tekintettel a késő időre és a kongressus kimerült voltára a további fejtegetésektől elállók
(Halljuk. Halljuk.) s csupán indítványom beadására
szorítkozom:
I Mondja ki az országos diákértekezlet, hogy
Magyatország összes főiskoláit felhívja az Univers.
Ext. meghonosítására.
II. Mondja ki az orsz. diákért., hogy a kolozsvári bizottságot központnak tekinti oly értelemben
hogy minden bizottság munkássága vele közlendő
lesz a s kolozsvári bizottságot kötelezi, hogy a debreczeni congresszuson az egész magyar főiskolai
ifjúság ez irányú munkásságáról a beérkezett adatok alapján jelentést tegyen.
III. Az univers dettlements intézményének meghonosítása végett előadót választ, kit a kör a debr.
congressuson a javaslat kidolgozásával és a közoktatásügyi minisztériumhoz intézendő kérés megfogalmazásával megbíz.
Diákdal.
Gergely. Minden nemzetnek vannak diákdalai,
diákhyrnnusa. Nekünk egy diákdalunk sincs, nemhogy hymnusunk volna. Pedig ez melegebbé teszi
a diákéletet, növeli a testületi szellemet- Indítványozza:
»A debreczeni diákkongresszus rendezősége
kéressék fel, hogy költségeik között vegyenek fel
pályadijakat ilyen dalokra és hymnusokra, valamint,
hogy gyűjtessenek össze a régibb ilyen dalok s a
már megrostált müveketa főiskolai énekkar mutassa
be végleges választásra a kongresszusnak.« — Elfogadtatik.
Diákigazolvány,

diákkedvezmények.

Gergely: Bárminő privilegum élvezésénél érzi a
diákság, hogy a visszaéléseket melyek az ő rová-
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sukra esnek a legtöbbször, nagyon bajosan lehet
megakadályozni, ha nincs a diákságnak nemcsak
jelvénye, de még igazolványa sem. A közel jövő
óhajtásai közt még sokkal több kedvezményt vára
diákság, kívánatos tehát, hogy legyen megbízható,
arczképpel ellátott hivatalos igazolványa, ugy mini
az a külföldön is van. Nemcsak a tüntetéseknél lehetne ennek hasznát venni, de a könyvtárakban,
muzeumokban, színházakban, diák kirándulásoknál
és tanulmányutaknál is.
Csoportos diákutazásokra vasúti jegy kedvezményt is kellene kieszközölni.
Bízassanak meg a budapesti bölcs, halig, segitő
egylete, s a műegyetemi segély, egyl jelenlevő képviselői, hogy e tárgyban eljárjanak, s működésükről
a debreczeni kongresszuson számoljanak be. — Elfogadtatik.
Diák

Becsületszék.

Madarassi Gyula. T. Értekezlet! Nem szenved
többé kétséget, hogy a párbaj, mint a becsületbeli
ügyek elintézésének teljesen a véletlentől függő,
középkorból fennmaradt eszköze, már leélte magát
s ideje van, hogy oda kerüljön, a hova a többi szintén divatjukat mult intézmények: a régiségek lom
tárába. Ez intézmény ellenkezik a jogi felfogással,
mely igazságot kiván s melyet szolgálni épen nem
képes, ellenkezik az emberiességi felfogással, mely
tiltja embertársaink megsebzését, annál inkább megölését s ellenkezik á keresztyénség szellemével, mely
szeretni parancsolja még azokat is, kik minket megbántottak. Tekintettel az idő előre haladott voltára,
mellőzöm azon indokokat, melyeket a párbaj ellen
rendesen felhozni szoktak; ismerjük s méltányoljuk
is azokat mindnyájan. Indítványozom azért, mondja
ki az értekezlet, hogy a párbajt helytelennek tartja
s helyette a diákok közt felmerülő becsületbeli ügyek
elintézésére becsületszéket állit fel. Annál inkább
kell, hogy a t. értekezlet ez álláspontra helyezkedjék, mivel a diákok között felmerülő becsületbeli
ügyek rendesen nem komolyan megfontolva tett,
sértésekből, hanem meggondolatlan vagy gyermekes hiúsággá fajult krakélerségből származnak.
A becsületszék megalkotását következőképen
gondolom. Választassák egy állandó elnök s aztán
mind a sértő, mind a sértett fél által, azok közül
kiket ügye legjobb védőinek tart, 4—4 tag, kik közzül mind sértő, mind a sértett kettőt-kettőt visszavetvén, az igy megmaradt 2—2, összesen 4 s az
elnökkel együtt 5 tag alkossa a becsületszéket.
De miután tapasztalatból tudom, hogy a hol
áll is fenn becsületszék, mint pl. Debreczenben, a
diákok lovagias ügyeiket az elé terjeszteni szégyenlik, mert az a köztársadalmi felfogással, a lovagiasság követelményével ellenkezik, egy másik pontot
is csatolok hozzá indítványomhoz, mely a mennyire
különösnek tűnik fel némelyek előtt, ki e veszedelmesen félelmetes rákfene kiirtásának szükségességét
belátta és komolyan akarja. S ezen indítvány a kö-
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vetkező: mondja ki az értekezlet, hogy a tanulók
egymás becsületbeli ügyeit ellenőrizni tartoznak s a
tudomásukra jutott becsületbeli ügyeket a becsületszék tudomására hozni erkölcsileg köteleztetnek.
Gyökeresen kell uraim a bajt orvosolni ilyen
orvoslás pedig azt hiszem indítványom második
részének elfogadása nélkül elérnünk nem lehet.
Még csak egyet jegyzek meg t. értekezlet. Ha
megvalósítottuk is a becsületszéket s eltöröltük a
párbajt nem terjeszthetjük ki a becsületszék ítéletének hatályát olyan ügyekre, melyek diák és nem
diák között merülnek fel, mert a nagy társadalomra,
ha bár annak kebelében is napról napra egyre fokozottabb mértékben lép is fel a párbaj megszüntetése iránti óhaj, a mit az országgyűléshez a megyék részéről csak nem rég felterjesztett feliratok
is bizonyítanak, — nem bírunk akkora erőt gyakorolni, hogy azt elismerje és magára nézve kötelezőnek tartsa.
Nem hiszem ezek után t. értekezlet, hogy legyen közülünk csak egy is ki az elmondottak szellemével ellenkezőt állítani merne. A részletekben
talán lesz eltérés. Hozzák meg uraim, ha nincs még
megmételyezve szívok érzése, ezt a határozatot s
akkor dicsőséget szereznek nemcsak maguknak,
de a magyar nemzetnek is; vagy ám vessék
el az indítványt, ha kiveszett lelkűkből a nemesen érezni ós gondolkodni tudás s akkor homlokukra lesz láthatatlan betűkkel felírva, ennek szégyene! Kérem indítványomat elfogadni. (Helyeslés)
Mohácsy János-. Madarassi ur ugy bele tüzelte
magát az elmondottakba, mintha teljesen megvolna
győződve azok igazságáról. En az indítványt elfogadhatónak és a józan gondolkozásssal összeegyeztetőnek nem tartom. Gyökeresen nem javít a helyzeten, mert csak a diákokra kívánja az indítványozó is a becsületszéket életbe léptetni, a nagy
közönség ugy sem rendeli alá magát, Hát ha valamelyik diák katona is egyszersmind, az is a becsű
letszékhez terjessze ügyét; hisz' ezeket akkor katonai rangjuktól fosztanák megl
Gergely György: Az egyedül komolyan figyelembe vehető ellenvetés, a mit Mohácsy ur mondott az, hogy a besorozott, még inkább a tartalékos
katona, ha párbajt nem vivna, rangjától fosztatnék
meg! Igen t. Értekezlet, de csak akkor, ha az illető katonának elintézetlen ügye van, de ha rendesen szervezett becsületszék dönt valamely lovaias ügybon, az el van intézve s az ellen a nyilvánosságnak semmi szava sincsen. A nyilvánosságra
csak az tartozik, hogjr X. Y. megbecstelenittetett
s ha a becsületét a becsületszék helyreállította,
nincs joga senkinek azt kétségbe vonni. Én úgy
kérem összeállítani a becsületszéket, hogy ne csak
egyetemi hallgatók, hanem professorok is részt
vegyenek benne. Angliában nem kellett rá 3 esztendő, kimondták, hogy a ki párbajozik, nem udvar
képes, és megszűnt a párbaj. Csak egy esetben,
midőn a legközelebbi család tagot éri olyan bánta-
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lom, mely nyilvánosan a törvény által sem üldözhető, ,
van helye talán a párbajnak, de akkor is legtöbbször az van megbecslelenítve a ki a megbecstelenítő volt. Most foglaljunk uraim e javaslat mellett
állást, midőn ép, itt Kolozsvárt az utóbbi napok
történetéből egy nagyon is sajnálatos esemény áll
szemeink előtt. Ezelőtt 7 évvel nagy feltűnést keltett egy hirlapiró párbajban való megöletése, akkor |
Schlauch Lőrincz bibornok állott a párbaj ellenes
irányzat elére; ha ő nem szégyelte az előrelátható
eredménytelenséget, nekünk még kevésbbé van okunk
szégyenkezni. Kolozsváron az egyitemi ifjak mozgalmat indítottak még a mult évben ellene s ez
évben egyetlen egy párbaj sem volt, de még a
becsületszékre sem volt semmi szükség. íme meg
lehet élni párbaj nélkül Még egyszer mondom, hogy
most kettős erővel vegye fel az ifjúság e mozgalom
meginditLsát, midőn az itteni egyetemi kör egyik
volt. elnöke akaratán kívül, majdnem alap nélkül
a legborzasztóbb véletlenséggol ellenfelét lelőtte.
Ő maga kért, hogy esetére hivatkozzam e kérdés
tárgyalásánál s figyelmeztessem az ifjúságot, hogy
vegye komolyan fontolóra. Ajánlom ez intézmény
tervezete dolgoztassák kis azok, kik tanulói pályájuk befejezése után is e kötelékben akarnak maradni, jelentsék be s ha két ilyen egyénnek akad
lovagias ügye, az szintén becsületszók által intéz
tessék el. A becsületszék csakis úgy értékes, ha a
parlamenttől kieszközölt kényszer folytán az min
den hallgatóra kötelrző lesz. Ekkor ez hatalmasabb
kényszer volna a társadalmi conventióná', sőt a
katonaság tradíciónál is. Olyan formán lenne az,
mint a lelkészi állásban levőknél. Bárki, a kinek
tudomása volna arról, hogy valakinek a becsülete
megtámadtatott vagy pellengéreállittatott,vagy hogy
valaki a becsülettel csak látszólag is össze nem
férő dolgot követett el, — bárki erkölcsileg kötolezve legyen az ily esetet bejelenteni. Hiszen mindnyájunk érdeke, hogy diáktestületünkben csakis feltétlenül tisztességes emberek legyenek, saz il etőknek, a kiknek zavaros dolgaik vannak, a tisztázásuk a saját szempontjukból is kívánatos Némely
jogakadémián (Szigeten, Eperjesen) rendes közvádló,
quasi censor is van. Ha már most a bocsánatkérés
és más békés eszköz nem alkalmazható, a becsületbe oly mélyen bevág valamely cselekedet., akkor
igazi komoly vezeklésre van szükség, nem vérhullásra, a mely különben sem tisztit; végső esetben
pedig ki kell közösíteni az elzüllőtteket, ma tisztán krakélerség alapján existálhatnak a legkétesebb
existentiák is. Ha a diákpárbajok megritkulnak,
lassanként fogyni fog a rendes contingens. Érettebb
korukban családosait mégis ritkábban párbajoznak
az emberek. A gyerekes átférek meg fognak szűnni.
Végül hangsúlyozza a szóló : hogy a katonai büntető törvény revisiója kívánatos.

tet feljelenteni. Szerintem a becsületszéknek csak
békéltető szerepe lehetne.
Grósz Sándor ajánlja, hogy ha diák és nem
diák közt merül fel becsületbeli ügy, segédekül a
becsületszék tagjai kéressenek fel. A becsületszék
ha jónak látja, a párbajt is elrendelheti.
Wolfner Pál melegen ajánlja a javaslatot elfogadásra a Gergely szellemében.
Sipos Béla indítványozza: írjon fel az Értekezlet a m tgyar országgyűlés képviselő házához a
párbaj törvények szigorítása végett és kérje fel,
hogy a katonai állásban levő egyénekre vonatkozó
törvényt oldja fel. Helyesen jegyezte meg egyik
professorom a büntetőjogi előadásai egyikén, hogy
két részre kellene osztani a párbajozókat, komoly
párbajozókra és jogász párbajozókra s ez utóbbiak
mindenikére 25 botot ütni, akkor a párbajmánia
mindjárt megszűnnék.
Győrffy a Gergely és «Sípos-féle indítványokat elfogadja, csak azt jegyzi meg. hogy a becsületszék az
elébe terjesztett ügyeket titokban tartsa.
Bíró Lajos szerint nincsenek olyan rendkívüli
esetek, melyekben a párbaj megengedhető volna- —
Ylert az élet mely így koczkára tétetik, még a becsületnél is főbb jó. A becsületet még vissza lehet
szerezni, bármely kárt vissza lehet hozni, az elvesztett élet visszahozhatatlan.
Szekeres József: Mi a magyar diákság vindikál
juk magunknak az ideál is must s olyan ideális czélért,
mint a párbaj megszüntetése, ne foglalnánk állást?
A párbaj barbár intézmény abból a korból, mikor
az emberek bottal vettek maguknak eléjtéteh. Midőn az egyház lett, a cultura zászlóvivője, az felemelte már szavát ellene, mint a természet és isteni
joggal ellenkező intézmény ellen. Francziaországban
XIV. Lajos korában annyira elfajultak a párbaj
következtében az emberek, hogy az utczán, nyilvánosan szúrták le egymást. Ennek az volt a hatása,
hogy XIV Lajos kimondta, hogy a ki párbajozik,
udvarképes nem lehet. Angliában a párbajt eltörölték s ott a társadalom a párbajozót kiveti magából.
Ha haladni akarunk, ezt a régi intézményt mellőznünk kell. Hol marad a humanismus, mely eltűri,
hogy ártatlan vére foly? A magyar törvényhozás
is intézkedett ellene. Igaz ugyan, hogy ez intézkedéseket maguk a törvényhozók negligálják leginkább, de adjon nekik példát a magyar ifjúság. Mi
a haza virága vagyunk, számot tart ránk hazánk;
midőn életünket veszélynek tesszük ki, vétkezünk
a haza ellen s árulást követ el az ilyen, ennél pedig nagyobb bűnt nem ismerek. Az előadó ur javaslatához örömmel csatlakozom.
Perl a javaslatot szintén elfogadja.

Rajcsányt Gyula át van hatva az elmondattak
igazságától, csak tigyelmeztet arra, liogy a becsületHirsfeld Jenő: A Madaras! indítványát csak szék intézményét ily hamar megvalósítani nem lehet.
egy pontjában nem fogadom el, hogy t. i. minden- Némely esetekben a párbaj jogosult is. Olyan jakinek kötelessége legyen a tudomására jutott ese- vaslatot fogad el, melynek czélja az, hogy a párbajt
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kárhozatosnak mondja és azok számát csökkenteni j
igyekszik.
Gergely György és Madarassi Gyula zárszavai
után kimondotta az értekezlet, hogy a párbajt kárhozatosnak, a becsületszéket felállítandónak tartja.
Elfogadja azon indítványt is. hogy becsületbeli ügyének a becsületszékhez terjesztésére mindenki köteleztessék s a képviselőházhoz való felírást is szűkségesnek mondja ki Kolozsvári egy. kör megbiza.
tik, hogy az actiót vezesse.
Záró határozatok.
Ezen congressusi jegyzőkönyvnek elkészítésére
Madarasai Gyula, PoJez Rezső és Győrffy küldetnek ki//irschfeld indítványozza, hogy mondja ki a deákértekezlet miszerint a kolozsvári egyetemi körnek
és különösen elnökének Gerqely György úrnak köszönetet szavaz azon sok fáradságért és utánjárásáért melynek eredménye a deákértekezlet reményen felüli eredményessége volt Köszönetet indítványoz továbbá a városi tanácsnak, mely az értekezlet számára a vigadót és városház termét átengedi. Elfogadtatik. Többen indítványozzák ekkor,
hogy »Madarassy Gyulának, mint az értekezlet főjegyzőjének és gyorsírójának fárasztó, nehéz és
pontosan végzett munkájá', jegyzőkönyvileg köszönje meg az értekezlet.« Egyhangúlag elfogadtatik.
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Diákügyünkkel foglalkozni meg ne szűnjetek
soha! Az életben e téren még találkozhatunkI
Lenkey Géza elnök: Midőn a kolozsvári országos diákértekezlítet bezárom, utolsó szavam a köszönetnek szava. Köszönöm a jubiláló Kolozsvári
Egyetemi Körnek, hogy ez eredményes gyűlést öszszehivta, köszönöm a kolozsvári egyetemi ifjúságnak, hogy a tárgyalásokban oly kitartóan részt vett,
köszönöm a nemes városnak azt a szives látást,
melyben bennünket vendégeket részesített, s melynek folytán mi oly hamar olyan otthonosan kezdtük érezni már magunkat itt, hogy most a válás
oly nehéz, mintha hazulról távoznánk 1
A gyűlést bezárja.

Jubileumi hangverseny. Az Egyetemi Kör jubileumi ünnepsége fényét, junius 5-én este a Redoutban rendezett, sikerült hangversenynyel emelte,
melyen Kolozsvár előkelő közönsége teljes számban
élvezte a rendezőség fáradságos buzgalmának szép
eredményét: a művészi színvonalon álló egyes
pontokat Bár az idén éppen nem nélkülözte a kö
zőnség az élvezetes zeneestéket mégis igen nagy
érdeklődést mutatott a hangverseny iránt, mit megelégedéssel constatáltunk abból, hogy a nagyteremben mindenütt lelt padsorokat láttunk. És az érdeklődés nem volt hiába volt.

Gergely György: T. Uraim I Az idő, melyet
együtt töltöttünk, belelt. Mindent, a mit szerettünk
volna, el nem végezhettünk; de a. napirendre kitűzött fontosabb ügyeket mind letárgyaltuk. Nyugodt
önérzettel nézhetünk végig a végzett munkán. Határozataink megfontoltak, megbeszéléseink alaposak,
vitáink magas színvonalúak voltak. A legtöbb diákkérdést a vélemények kereszttüzében megtisztítottunk, uj szempontok alapján más uj, meglepő világításba helyeztünk. Lehetetlen nem éreznünk, hogy
hasznos volt a mi összejövetelünk. Ünnepélyeink
külső sikerét messze felülmulta tanácskozásaink
tartalmassága, mely a diák kongresszusok kai feltétlenül egy rangba helyezi ez értekezletet, sőt azok
közt is első rendű lehetne. És ezt az eredményt köszönöm első sorban a fővárosból és vidékről lejött
kedves vendégeinknek, mert hiszen az ő szakadatlan éberségük, komoly buzgalmuk, nagy tehetségük
hozta létre ezt a szép eredményt.
Meghatva mondok búcsút nekik, a kikkel vál
hatlan szellemi kapocs fog összefűzni minket kolozsváriakat az elmúlt napok kedves emléke,
Köszönet nektek kedves vendégeink!
Isten véletek! Emlékezzetek reánk Kolozsváriakra !
Én magam egyelőre teljesen elszakadok az
ifjúsági élettől, de ti ott lesztek a debreczeni kongresszuson, fejtsétek ott ki eredményesen mindazt,
a mit most kezdeményeztünk Menjetek ki a nemzetközi kongresszusra is!
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A hangversenyt a zenekonzervatorium, az 51.
gyalogezred és a honvédet? egyesitett zenekara vezette be Beethoven Fidelio nyitányával A monstrezenekart Farkas Ödön konzervatóriumi igazgató dirigálta biztos, gyakorlott vezénylő pálezájával.
Most általános csöndben Naqy Mariska k. a.
zongorajátéka következett A kisasszony előbb Mozart »Varázsfuvolá«-jának egyik gyönyörű áriáját.
(E templom csarnokában . . .), majd a fölzúgó tapsokra
Aggbázy Károly Mariettá-jának egy részletét és
Amadori Bölcsődalát játszta.
A közönség sokáig tartó viharos tapssal ünnepelte a nagy tehetségű fiatal leányt, a kit pompás
bokrétával lepett meg a rendezőség.
Rövid szünet után Anday Blanka k. a lépett
sűrű tapsok között az emelvényre. Az ügyes,
gyakorlott színésznő »Hunyadi László«-ból énekelte
Gara Mária magánjelenetét, mely után Kovács Ferencz »A kesergő leány« czimíí dalát adta elő be
hize'gő, tiszta csengésű szopránján.
A kisasszonyt, a ki szintén szép bokrétát kapott, tüntető rokonszenvvel fogadták s második
énekszámát meg is kellett ismételnie.
Igen értékes, gyönyörködtető pontja volt a műsornak Beethoven zongora-négyese, melyet Ferenczy
Irén k. a. (zongora), Csengeri János dr. (hegedű),
Madari Zoltán (viola) ós Gámán Dezső (cello) urak
mutattak be precziz, gondosan összevágó előadásban. Most Szendrői Lajos ur énekelt általános figyelem mellett egy pár hangulatos, régies kurucz-dalt
A művész mély, erőteljes hangja, orgona zúgás
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gyanánt, töltötte be a termet, keresztül tört a be- j
zárt ablakokon keresztül, a szűk falak közül ki a
a szabadba s a késői sétálók, a kiket a véletlen a
vigadó felé vezetett, meglepetve, megdöbbenő szívvel állottak meg az Unió-utcza platánjai alatt a
hatalmas, bámulatos hang hallatára.
A művésznek a közönség zajos tapsai között
nemzeti színű szalaggal díszített koszorút nyújtottak át.
Fejlett ízlésű, közvetlen, finom érzésű dilettáns
következett ezután: Répay Andor ur, a ki Grützmacher Fantarie Hongroisn-Al játszta cellon elismerésreméltó technikai tudással és választékos könynyedséggel.
A tetszésnyilatkozatok elhangzása után az
egyesitett zenekarok adták elő Farkas Ödön lelkes
dirigálása mellett, a Kolozsvári dalkör közreműködésével, Zichy Géza grófnak Petőfi emlékezetére
komponált Cantateját. A nehéz, kényes részletekből szőtt dalművet a dalkör óriási hatással mutatta
be, ugy. hogy a Cantate második részét ismételniük
is kellett.
Felületesség lenne említés nélkül hagynunk,
hogy a zongorakiséretet. Szendrői ur énekénél, valamint a Cantate alatt Taritzky Ferencz ur teljesi
tette, a kinek ügyes, sok tekintetben virtuoz'játéka
lényegesen segítette elő a konczert, sikerét, melyről
a közönség este 10 óra tájban, kellemes maradandói
emlékkel távozott.

Mi történt a diákkongresszuson?
Kolozsvár,

junius hó,

A Kolozsvárt megtartott országos diákkongresszus — két napon keresztül folytatott, kifogástalán nívón álló tanácskozásai során egy csomó
lontos, szükséges határozatban gondoskodott a magyardiákság testületi szellemének megszilárdításáról.
Ezek után a kongresszuson jelen volt tagok
körében érthető meglepetést keltett az a nyilatkozat,
melyet a budapesti Egyetemi kör vezetősége adott
ki a fővárosi újságokban. A budapesti Egyetemi
kör — mely a kongresszuson máig kiderítetlen okokból nem Képviseltette magát - e nyilatkozatban
tiltakozását jelentette be ama sérelmes határozat
ellen, melyeket a kolozsvári kongresszus hozott
Minthogy azonban a nehézményezett határozatokról a gyűlésen jelen volt diákok közül senkinek
sincs tudomás a, adiákkongresszus egyik elnöke indíttatva érzi magát a következő felvilágosító sorokkal
tisztázni a felmerült félreértéseket:
1 Nem felel meg a valóságnak, hogy a kolozsvári „diákértekezlet" »Budapesttől« elvette volna a
központi jelleget. A geographián mi nem változtattunk. A dologból igaz az, hogy mivel a bpesti
•Egyetemi kör* nem volt jelenés mivel ez az egyesület az év folyamán többször hangoztatta, hogy a
diákszövetség megalakítására semmit sem hajlandó
tenni s mivel a diákszövetség hiányában, tehát jogi

kényszer hiányában olyan egyletre terhes megbízatást
róni, a mely nincs jelen, s a mely azt el nem vállalja,
nem lehet, — ennek az egy kérdésnek az elintézésével az értekezlet a jövő kongresszusig a kolozsvári
Egyetemi kört bízta meg, mi azonban most is kijelentjük, hogy ha a budapestiek nekünk segíteni
akarnak, örömmel és köszönettel vesszük.
2. nem felel meg a valóságnak, mintha az értekezlet elhatározta volna, hogy 'a szövetség hivalalos lapját ezután Kolozsvárt szerkesztik«. Ebben
az irányban csak annyit tett az értekezlet, hogyhogy miután konstatálta, hogy a miniszter a diákszövetséget feloszlatta; ennek hivatalos lapja sem
lehet: megvonta a budapesti Egyetemi Lapoktól
ezt a czimet, de nem ruházta
lapjára sem.

ezt semminemű

egyesület

3. Nem helyes a budapesti Egyetemi körnek
az az informácziója sem, hogy a magyar diákság
ügyeinek intézésére egy Wolfner Pál elnöklete alatt
levő tízes bizottságot választottunk. Ama bizottság,
melynek Wolfner az elnöke, a párisi nemzetközi
kiállításra és az ugyanakkor ugyanott tartandó diákkongresszusra való diák kirándulás szervezésével
van megbízva Ezenkívül alakított ugyan az értekezlet egy öt-tagu bizottságot önként jelentkezőkből, a kik magukra vállalták, hogy a diákszövetség fölelevenitéscre mindent megtesznek főiskolai
tanulmányaik bevégzése után is, de ennek Wolfner
nem elnöke, csak tagja.
E korrigált tényállás után lássuk a budapesti
négy ur nyilatkozatát:
a) igaz, hogy az összes főiskolai egyesülete
ket .értekezletre" hívtuk össze, de nem is neveztük
az hivatalos „kongresssusnak." Olyan volt ez, mint
a szövetség megszűnte óta tavaly a fővárosban tartott értekezlet, a mit nem hivatalosan szintén akárhányszor neveztek kongresszusnak.
b) Különben ez lényegileg mindegy, azért a
jelenlevő 21 és irásbelileg csatlakozó 16 egyesületet az értekezleten meghozott egyhangzó akarata
mégis csak inkább a magyar diákság akarata,
mint nyilatkozó négy ur véleménye.
c) Nem felel meg a valóságnak a nyilatkozat
ama része, hogy a bpesti Egyetemi kör, az Általános Egyetemi Segítő-Egyesület, a Magy. Turista
Egylet Egyetemi Osztálya bejelentett tiltakozása
ellen gyiiléskeztünk volna. Nálunk a most nyilatkozó egyesületek közül csak a Kőrházi E. jelentette be tiltakozását az „összehívás módja ellen,"
de nem az értekezlet ellen, és ennek is az értekezleten jelen volt főtitkára kijelentette, hogy ez a tiltakozás nem alapszik bízottsági határozaton. Különben az egész tiltakozás jogi tévedésből ered,
mert ha nincs diákszöve'ség, nincs is állandó feje
a diákságnak, s igy a többi egyesületeket bármelyik meg hívhatja tanácskozásra. Hogy tavaly épp
a budepssti Egy. kör volt a meghívó, annak oka az
hogy az orsz. értekezlet (kongresszus) tavaly Budapesten tartatott.
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cl) Nem felel meg a valóságnak végül a nyilatkozatnak nz az állítása sem, miszerint a központot csak „egy semmiféle alapszabályokkal nem bíró
egyesület egyetlen tagja képviselte" volna; mert
képviseltették magukat a Ki vidéki egyesületen
kivül Bpestről a Műegyetemi Hallgatók Segítő Egy.,
a Budai Paedagogium, az Alatorvosi Akadémia, a
Joghallg. Tudományos Egyes, a Bölcsészeti Hallgatók Segély Egyl; csatlakozásukat fejezték ki a
Keleti Keresked. Főiskola, a Közlekedési tanfolyam
ifjúsága, az Orvostanhallgatók Segély Egyl., a Műegyetemi Kör és más egyesületek.
e) Nem érthetjük azt sem, hogy a pesti Egyetemi kör nevében miért nyilatkozik a főjegyző?
hol van az elnök, alelnök, főtitkár, titkárok?
Annál kevésbbé érthetjük ezt, minthogy az
elnök betegségében ügyvezető-alelnök le akar jönni,
Ő akadályoz látván, értekezletünket távirattal üdvözölte.
Ez különben a pestiek dolga. Annyi bizonyos,
hogy a kolozsvári Egyetemi kör a vidék egyhangú
helyeslése mellett mindig a békés egyetértésre,
munkásságra és mérsékletre törekedett, a budapesti
Egy. kör pedig örökös belviszályaival megingatta
az ifjúság komolysága iránti bizalmat, a minek
szomorú következménye volt az, hogy a diákszövetséget, a miniszter föloszlatta.
Most is, hogy egyhangú lelkesedés mellett
munkával igyekszünk jóvátenni, a mit a budapesti
Egyetemi Kör rontott, azt a hibáját, ama négy
egylet, hogy bennünket nem segített, azzal tetőzi,
hogy a mi munkánk eredményeit is meghiúsítani
igyekszik.
Kétségtelen, hogy nem tartoznak engedelmeskedni, hiszen nincs a mi határozatainknak jogi
szankcziója, nincs eszköze azokkal szemben, a kik
az értekezlet nyilatkozatainak erkölcsi súlya alól
kibúvni akarnak. Eddig is megtették az ilyesmit,
legalább hallgatólagosan tették s most ime, nem
röstelli négy egylet nyiltan kijelenteni a magyar
diákságtól való különszakadását. Bizony ez szomorú, de remélhetőleg csak ideiglenes tünet!
Ezek után mi is azt mondjuk: az egész ügy
»értelmes emberek előtt további magyarázatra nem
szorul.«
A kolozsvári egyetemi kör választmánya nevében :
Gergely
György,
elnök, az orsz. diákértekezlet egyik elnöke.

University Extension és majális Gyaluban.
Kolozsvár,

junius hó.

A kolozsvári Egyetemi kör University Extension bizottsága harmadik népszerű ingyenes előadását vasárnap junius 12-én délután tartotta meg
Gyaluban, az állami elemi iskola helyiségében,
melyet ebből az alkalomból zsúfolásig megtöltött a
hallgatóság.
Az intelligcnczia köréből ott. voltak: gróf
Esterházy Kálmán, Biedermann József főszolg;
NYOMATOTT GOMBOS

üeésy Gyula ev. ref. esperes, dr. Siymond József
orvos, dr. Farkas Gyula egyetemi tanár, továbbá a
gyalui liosenberyer- és ÁVawsz-család.
Kolozsvárról 14 egyetemi hallgató, az University központi bizottsága részéről Bodor Antal, Gergely György és Polcz Rezső és végül mintegy 150
főre menő földmives és kisiparos.
Az előadás pontja a megnyitó ének volt, melyet a gyalui iparos dalkör adott elő hatásosan, L.
Csákány Zoltán karmester gondos vezetése mellett.
Utána Gergely György, az egyetemi kör elnöke tartott
megnyitó beszédet, melyben ez intézmény rövid
történetét s jelentőségét fejtegette.
Varkoly József tanárjelölt Petőfi életét méltatta
müvei nyomán s gondosan összeállított értekezését
a Petőfi költeményeiből vett idézetekkel tette még
élénkebbé.
Szele Béla tanárjelölt Kiss József „Simon Judit"
czimü költeményét szavalta el, jól megérdemelt
tapsokat aratva.
Utána Gergely György a népszámlálásról és
általában a statisztikáról beszélt s e különben száraz témát igen érdekesen és vonzóan adta elő. Tanulságos és nagy figyelemmel hallgatott előadását
számos statisztikai térkép bemutatásával és megmagyarázásával tette ínég érthetőbbé és érdekesebbé
Előadása által igyekezett eloszlatni a nép ellenszenvét a statisztikai összeírások ellen s meggyőzte
a hallgatóságot a felől, hogy ez összeírások pontossága mennyire hasznára van, mennyire érdekében
áll mindenkinek. Végül dr Parádi Ferencz egyetemi tanársegéd tartott igen érdekes előadást az
iszákosságról, s e különben népszerűtlen tárgyat
oly érdekesen tudta előadni, hogy a közönség azt
mindvégig a legnagyobb figyelemmel kísérte.
Most a közönség soraiból Deésy Gyula ref. esperes állott föl és magas szárnyalású, lelkes beszéd
kíséretében köszönetet mondott a község nevében
az előadóknak. Utána a gyalui iparosok dalköre
adott elő több éneket, L. Csákány Zoltán vezetése alatt.
Végül gr. Esterházy Kálmán lelkesen megéljenzett szép beszéd keretében buzdította az ifjúságot. arra, hogy miként a Budapestről lejövő egyetemi ifjúság 51 évvel ezelőtt a hazaszeretét oltotta
be a gyalui népbe, ugy a kolozsvári egyetemi ifjak
ezután a tudomány szeretetét oltsák be a népbe.
Az előadás után az egyetemi ifjak megtekintették a történelmi nevezetességű Rákóczy-féle kastélyt és a parkot s azután a vendéglőben közös
vacsorára gyűltek össze, hol több pohárköszöntő
hangzott el ugy a vendégek, mint a házigazdák
részéről. Este majálist rendeztek az egyetemi ifjak
a vendéglőben.
Az egyetemi ifjakat, a kik csak reggel felé
utaztak vissza Kolozsvárra, mindenütt a legnagyobb
szívességgel fogadták. A község vacsorát adott tiszteletükre, délben pedig Biedermann József főszolgabíró vendégszető házánál voltak ebéden
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