Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
tanulmányaik során e formalitások nem előhaladásuknak lesznek akadályai.
Reméli, hogy az ifjúság a helyzetet átérezve kétszeres erővel és szorgalommal
fog azért dolgozni, és az ország kulturális nívóját ezzel is emeli.
Az ifjúság és a közönség a miniszterelnököt lelkesen megéljenezte. Teleki Pál
gróf külügyminiszter tartott azután mély tudású, magas nívójú tudományos előadást, melyben a természeti törvények, geográfiai igazságok alapján ellentmondást nem tűrő konzekvenciával bizonyította a nemzetköziség tarthatatlanságát.
Ha egy nép, egy nemzet nemzetiségét, nemzeti jellegét megtagadja, nem az internacionalizmus, hanem egy más faj, egy más nép jön helyébe.
Faragó főtitkár lelkesítő záróbeszéde után a sokáig emlékezetes díszközgyűlés
véget ért. Sajnáljuk, hogy technikai akadályok miatt a beszédek részletesebb közlésétől jelen alkalommal el kell tekintenünk.
Szegedi Új Nemzedék I. (1919) augusztus 1. 5. oldal

16. A főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége csütörtökön délután díszközgyűlést tartott a városháza nagytermében. A gyűlésen, amelyen Ábrahám Dezső
miniszterelnök és gróf Teleki Pál külügyminiszter is beszéltek, nagyszámú közönség jelent meg. A díszközgyűlést öt óra után nyitotta meg a szövetség elnöke,
Molnár Miklós. Beszédét Petőfi halálának évfordulójához kapcsolja, és Petőfiben
a hazájáért lelkesedő ifjúság eszményére emlékeztet. Azóta nagyon megváltozott
az ifjúság gondolkodása, téveszmék követőihez szegődött, és pártoskodásokat
tűrt meg táborában. A szent évfordulón újból kibontja a magyar ifjúság a nemzeti
gondolkodás lobogóját, és ez figyelmeztetés kíván lenni azok számára, akik még
óvatosan félrevonulva lesik, ki lesz a győztes. De figyelmeztetés azok számára is,
akik a nemzeti eszme ellen vannak, hogy el fog spörni a nemzeti gondolkodású
ifjúság mindenkit, ha ellene mer támadni.
Az elnök megnyitó beszéde után Antal István tartott hatásos beszédet. A háború
és a két legutóbbi forradalom felrázta az ifjúságot közönyéből, ki akar lépni eddigi passzivitásából, hogy a nemzeti eszme jegyében szervezkedve részt vegyen az
ország jövőjének kialakításában. Ez nem politizálás, hanem kötelesség. hangsúlyozza, hogy az ifjúság nem pártérdekek vagy osztályérdekek megvédésére szervezkedik, egyetlen célja a nemzet egységének megmentése, és mindenkor fölé
kívánja helyezni a nemzet ügyét az egyes pártok és osztályok ügyének. Hosszasan cáfolja a nemzetköziség eszméjének helytelenségeit. Az ifjúság két szónoka
után P. Ábrahám Dezső miniszterelnök mondott nagyszabású, lelkesítő beszédet.
– Úgy látom, – mondotta a miniszterelnök – hogy a szenvedések acélozzák és
tisztítják az emberi lelket és jellemet. Az ötéves háborúnak szenvedései a magyar
ifjúságból kiváltották az önfeláldozó, becsületes munkakészséget, törhetetlen hazaszeretetet. Mintha megváltoztak volna az idők, egészen más gondolatvilágot
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
látok itt, mint amilyent csak nemrégen is láttam. Emlékszem még arra, hogy miként beszéltek a márciusi fiatalok, tudom, hogy amikor egy-egy nemzeti gondolat
került a közélet terére (mint pl. a véderővita), a fiatalság volt az,a mely utcára
vitte a nagy nemzeti politikát és lendületet adott azoknak a férfiaknak, akiknek
hivatása és kötelessége volt azzal foglalkozni. A magyar fiatalság a háború utolsó
éveiben nem töltötte be azt a szerepet, amelyet tőle mindenki joggal elvárhatott.
Igyekezzék tehát a magyar ifjúság a reálisabb életpályák felé törekedni, mert ez
teszi erőssé nemcsak őket, hanem egyszersmind gazdaggá, kulturálttá a magyar
nemzetet is. Tanuljatok, de egyúttal tanítsatok is. Tanítsátok, vezessétek azt az
elemet, amely – fájdalom – kisiklott a magyar intelligenciának kezéből. Ti legyetek azok a vezérek, akik ezeket a szerencsétlken embereket a nemzetköziség talajáról visszavezetitek az ős magyar nemzeti talajhoz. Most csak egyetlen célunk
van és lehet. Tegyünk félre minden nézeteltérést, küszöböljünk ki minden keserűséget egymással szemben, hódítsuk meg a mi gondolatunknak azokat is, akik
azt hiszik, hogy okosabbak és bölcsebbek nálunk, amikor a nemzetközi elveket
hirdetik. Tegyünk félre minden differenciát, mert most csak egy hivatásunk lehet:
Magyarország visszaszerzése.
Ezután gróf Teleki Pál külügyminiszter beszélt. Azok között a kötelességek között, – mondotta – melyek fiatalságunkra várnak, egy nagy kötelesség van: oly
hiányt pótolni, amelyet eddig nemcsak a fiatalságunknál, de az egész magyar
közönségnél is sokban tapasztaltam. A külvilágról roppant keveset tudunk, s a
külvilág iránt kevéssé érdeklődünk. Ez a momentum a mai körülmények között
óriási súllyal nehezedik a mi újjászülető társadalmunkra. Ennek meg kell változnia. A fiatalság kötelessége, hogy e tekintetben segítségünkre legyen.
Ezután a díszközgyűlés egyhangúlag a következő határozati javaslatot fogadta
el:
„A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége, mint egy test, egy lélek,
sorakozik azok mögé, akik az ezeréves Magyarországot a bolsevizmus karjaiból
akarják kiragadni, s ha kell, vérét is áldozza a nemzeti eszme diadalra juttatásáért.”
Ezután Molnár Miklós elnök mondott tetszéssel fogadott záróbeszédet, mire a
díszközgyűlés véget ért.
Szeged és Vidéke XVIII. (1919) augusztus 1. 2. oldal

17. Orvostanhallgatók Mann tanárnál

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének orvotsnhallgatói
küldöttségileg tisztelegtek szombat de. dr. Mann nőgyógyász professzornál.
Faragó Mihály szigorló orvos meleg szavakban tolmácsolta az ifjúság
ragaszkodását és nagyrabecsülését az európai hírességű tudóssal szemben, aki
hosszú munkálkodása alatt a szegedi Bábaképezdét az ország legelső intézetévé
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