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Nagyméltóságú Enök Ur, 

Mélyen Tisztelt Értekezlet! 

Felszólittatván, hogy e kongresszuson, a magyar közép-

osztály válságával kapcsolatos megbeszélések keretében, a ma-

gyar főiskolai ifjúság helyzetét ismertessem, készséggel vállal-

tam e megbízást. 

A magyar középosztály válsága a magyar főiskolai ifjú-

ságnak is és több vonatkozásban oly válsága, amely termé-

szete, méretei s az orvosláshoz szükséges eszközök tekinteté-

ben tul megy egy tisztán tudománypolitikai mérlegelés kere-

tein s épen azokba a szociáipoiitikai kérdésekbe kapcsolódik be, 

melyek a mélyen tisztelt kongresszust az imént foglalkoztatták 

s amelyeket közérdekű megoldásukhoz segíteni, mindenkinek, 

ki erre valamely cimen felhivatott, csak kötelessége lehet. 

I. Hogy a magyar középosztály a világháború kitörése 

óta egyre végzetesebb anyagi és erkölcsi válságba sodródott, 

hogy ez a válság a jelenig szinte egyáltalán nem enyhült s hogy 

az, egyre kiáltóbban, mert a közre nézve egyre több és egyre 

súlyosabb veszélyt hordva magában, kivánja a maga mennél 

megnyugtatóbb megoldását, oly tény, melyre épen e kongresz-

szus mélyen tisztelt résztvevői előtt s épen a jelen alkalommal 

másök részéről már előadottak után, elegendő csak hivatkoz-

nom. Hogy viszont ez a válság, nemcsak az életben már elhe-

lyezkedett, vagy épen elhelyezkedni sem tudott középosztály-

belieknek, hanem az életre még csak készülő magyar főiskolai 

ifjúságnak is mellőzhetetlen és gyökeres orvoslást váró komoly 

válsága, ezt a főiskolai ifjúság jelenéből kiragadott egy-két 

konkrét, de ma, sajnos, általános érvényűnek minősülő adat is 

teljesen megvilágíthatja. 

A mult tanévnek megbízható adatai szerint a közoktatás-

ügyi m. kir. minisztérium fenhatósága alá tartozó magyar 

egyetemek és jogakadémiák hallgatóinak összlétszáma kere-
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ken 13.000 fő volt. Ebben a létszámban, a m. kir. Ferencz Jó-

zsef-Tudományegyetemnek részemről feldolgozhatott idevágó 

adataiból következtetve, a magyar középosztályhoz tartozó 

szülök gyermekei 75—80%-al voltak képviselve. 

Amily megnyugtatónak látszik igy egymagában az az 

arány, melyet a középosztálybeli ifjúság a legmagasabb szel-

lemi kiképzést nyújtó főiskolák növendékeinek létszámában el-

foglal s amily kívánatos is, hogy az ország szellemi intelligen-

ciájának gerincét képező és képezni hivatott középosztály gyer-

mekei számára-a magasabb tudás intézményei, a középosztály 

mindenkori nagy nemzeti hivatásának megfelelő mértékben, 

nyitva álljanak, — annyira gondolkodásra intők azok a körül-

mények, melyek között a középosztálybeli ifjúság a maga fő-

iskolai tanulmányait mostanság folytatni kénytelen. 

Idevágó számszerű adataimban, sajnos, csak egy főiskolá-

nak, a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetemnek rendelke-

zésemre állott anyagára támaszkodhatom ugyan, azok az in-

formációk azonban, melyeket a többi főiskolákon uralkodó álla-

potok felől általában kaptam, csak megerősítik az előidéző 

okok általános érvénye által egyébként is támogatott azt a 

meggyőződésemet, hogy a magyar főiskolai, főkép pedig a kö-

zéposztálybeli főiskolai diákság helyzete, érdemben mindegyik 

főiskolánkon ugyanolyan és egyformán: kedvezőtlen. 

Azok az adatok ugyanis, melyeket diákjaink anyagi vi-

szonyai felől a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem Diák-

jóléti és Diákvédő Irodájának mult tanévi működéséről ép e 

napokban nyomtatásban is kiadott elnöki jelentésem egész rész-

letesen feldolgozott, leglényegesebb eredményekben a követ-

kező képet tárják elénk: 

A megfelelő tanulmányi előmenetel mellett igazolt teljes 

szegénység alapján, az egyetem hallgatóinak az első félévben 

20, a másodikban 30% -a volt tandíjmentességben részesítendő. 

Ugyanekkor ugyanezen az egyetemen a szülőknek köztisztvi-

selői minőségével, vagy „menekült" voltával párosult és igazolt 

teljes vagyontalanság az ifjúságnak 37 itt. 41%-át jogosította 

és kény szeritette 50%-os tandíjkedvezménynek s 5 itt. 32%-át 

a megfelelő vizsgadíj-kedvezménynek igénybevételére. Ugyan-

ott és ugyancsak komolyan s egyénenként kivizsgált teljes sze-

génység alapján, az egyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodájától 

s egyéb diáksegitő intézményeitől, a hallgatók 15 itt. 17%-a 



nyert pénzbeli tan- és vizsgadijsegélyt, 17 ill. 19% kapott tan-

könyv- és tanszersegélyt, 14 ill. 17 % élvezett egészen vagy 

részben ingyenes élelmezést, 10 ill. 6% részesült, 95 öltözet ru-

hát, 101 pár cipőt s 44 méter szövetet és vásznat kitevő ruházati 

segélyben, 12 ill. 14% kapott, főként tan- és vizsgadíj- s élel-

mezési- és internátusi dij-hátralékok kiegyenlítésére, 124 millió 

korona értékű kamatmentes kölcsönt s mindezt anélkül, hogy 

ezzel, a hallgatóságnak pedig 70%,-ára (755 ill. 743 egyénre) 

kiterjedő, pénzértékben 2 milliárd koronát meghaladó s egy-

egy segélyezettre átlagban kb. 2*U millió koronát jelentő anyagi 

támogatással, a megokolt kérések és igények kielégíthetők let-

tek volna. 

Tovább is folytathatnám a nyomorúság és szegénység 

részletezését. Ismertethetném, hogy az a nagy materiális szük-

ség, mely diákjaink 70—80%-ának erkölcsi és szellemi erőit 

oly súlyosan lebénítja, mily mértékben lép fel az egyik tudo-

mányszak hallgatóinál inkább, mint egy másik szak ifjúságá-

nál. Élénkíthetném a magukban tán száraz számadatokat a 

segélyért hozzám fordult és forduló egyének megrázó körülmé-

nyeinek ecsetelésével. S ha most mégis mindezt mellőzöm s a 

magyar főiskolai diákság mai helyzetéről szólva pusztán csak 

a már elsorolt számadatoknál maradok, ugy ezt, a tárgy ismer-

tetésére megszabott időbeli keret respektálásán kivtil, amiatt 

is teszem, mert teljesen bizonyos vagyok afelől, hogy a diák-

nyomor kidomboritásában e helyütt nem az ügy iránt úgyis 

legnagyobb fokban meglevő jóakaratot kell érzelmi hatásokkal 

felkeltenem, hanem csupán az orvosolni kivánt s legcélszerűb-

ben épen számokban és arányokban szemléltethető azokat a 

tényeket kell lerögzítenem, melyek méreteikkel a bajok tulaj-

donképi nagyságának, okaikkal és lényegükkel pedig az orvos-

lás megfelelő eszközeinek és irányainak ismeretéhez vannak 

hivatva elvezetni. 

Ha már most főiskolai ifjuságunk nyomorúságos helyze-

tének ismertetett adatait egyfelől annak figyelembevételével 

mérlegeljük, hogy azok a felsőbb társadalmi rétegekből szár-

mazó ifjakra, szülőik megfelelő vagyoni helyzete miatt, 

egyáltalán nem vonatkoznak, másfelől az emiitett adatoknál 

arra vagyunk figyelemmel, hogy azok a zsidó hallgatókra, kik 

a segélyezés iránti folyamodástól az egyetem diákjóléti intéz-

ményei előtt legalább általában tartózkodtak, még annál az 



aránynál is kisebb (mindössze 4%-os) mértékben állanak, mint 

aminő százalékban (12—13%) a zsidó ifjak az egyetemek hall-

gatóságának létszámában képviselve vannak, — ugy alig lehet 

bárki előtt is kétséges, hogy az a nagy szegénység és nyomor, 

melyről diákjainkat illetően az összes egyetemek diáksegitő 

intézményei bizonyságot tehetnek, mindazokkal az erkölcsi és 

gazdasági s a nemzet jövője szempontjából épen nem lekicsiny-

lendő veszélyekkel együtt, melyeket ez a nyomor előbb-utóbb 

feltétlenül kivált, szinte kizárólag a nemzet legjelentősebb osz-

tályának: a magyar középosztálynak főiskolákat látogató ifja 

generációját sújtja s a magyar középosztálybeli szülök jelen-

legi szomorú anyagi helyzetét tükrözi. Elégséges e tekintetben 

csak utalnom a tényre, hogy a középosztálybelieknek a főis-

kolai hallgatók létszámában elfoglalt aránya (75—80%), a fő-

iskolai hallgatók közül segélyezetteknek és minden körülmé-

nyek között támogatásra szorult egyéneknek a hallgatók össz-

létszámában elfoglalt arányával (71%), legalábbis a m. kir. 

Ferencz József-Tudományegyetemen, csaknem teljesen egybe 

esik. Ha pedig azt a számarányt, melyet a középosztálybeli 

ifjúság a főiskolai hallgatók összlétszámában elfoglal s amely-

hez megszerzett magasabb intelligenciájuk alapján az alsóbb 

társadalmi osztályokból az egyetemig magukat felküzdött if-

jakat is már hozzá kell számitanunk, azokkal az óriási és köz-

ismert nehézségekkel vetjük egybe, melyekkel az akadémiai 

végzettséget szerző egyének számára az életben történő elhe-

lyezkedés mostanság jár, ugy a magyar főiskolai diákságnak 

nemcsak szánalmas jelene, hanem aggasztó jövője is igen ko-

mor kérdőjelként sötétlik ki a képből, melynek előterében ma 

mintegy tízezer középosztálybeli főiskolás diák a legnagyobb 

és legkülönfélébb megpróbáltatásoktól zaklatott arculattal néz 

szembe az élettől várt érvényesülésnek, az élettől igényelt jobb 

helyzetnek ma szinte száz százalékos valószinütlenségével és 

reménytelenségével. 

S nézetem szerint ez a két kérdőjel az, mely a magyar 

főiskolai ifjúságnak, nemcsak a saját szempontjából, hanem 

általános szociálpolitikai szempontból is, ma a legkomolyabb 

és legakutabb problémája. Az a kérdés, hogy a nyomorúság 

miatt ma csak félvalutáju munkára képes főiskolai ifjúság mi-

ként hozassék oly anyagi helyzetbe, amelyben a benne szuny-

nyadó szellemi erőket és munkaképességet a saját és a nemzet 



jövője érdekében mennél tökéletesebb eredményekre jutva mü-

veiheti és fejlesztheti ki, szociálpolitikánknak ma nem kevésbbé 

elodázhatatlan megoldást igénylő feladata kell legyen, mint 

az a másik, hogy a pályavégzettséget szerzett és szerző uj ge-

nerációk hol és miként foglalkoztattassanak ugy, hogy ismere-

teik s a munkaképességükben rejlő hatalmas szellemi és gaz-

dasági tőke felhasználatlanul ne maradjanak, hanem az egyéni 

s a közjólét javára mennél előnyösebben gyümölcsözhessenek. 

Kétségtelen, hogy az érintett kérdésekben jelentkező fel-

adatoknak egyike sem oldható meg pusztán egyetlen tényező-

nek beavatkozásával, még az esetben sem, ha ezt a beavatko-

zást a leghatalmasabbnak tekinthető erőforrás: az állam akarná 

is magára vállalni. Az állam sem bir meg mindent s a bajok 

okai különben is annyira összetettek s oly természetűek, hogy 

orvoslásuk pusztán egyetlen faktornak közreműködésétől már 

ezért sem lenne remélhető. Bizonyos azonban az is, hogy bár-

mily súlyosak állapotaink, az összes érdekelteknek megértése 

és összefogása a magyar főiskolai ifjúság mai és jövő helyzetén 

igen sokban és igen nagyot segíthet. Segíthetnek az egyesek, 

segíthetnek a társadalmi osztályok, segíthet az állam, ha a 

nemzet jobb jövőjéért való lelkesedéssel, e jobb jövő legérté-

kesebb garanciái: a magyar főiskolai ifjúság irányában, mind-

egyikük meghozza a maga áldozatát. S hacsak egy ország leg-

nagyobb veszedelmének: egy számban folyton növekvő, kép-

zettségénél fogva egyre igényesebb, reményeiben viszont egyre 

csalatkozóbb s ezért egyre elkeseredettebb intelligens proleta-

riátusnak kitermelődését előidézni nem akarjuk, kell is, hogy 

mindenki, aki segíthet, segítsen s a diákprobléma megoldásá-

hoz szükséges lemondásban és áldozatokban egymással az ösz-

szes tényezők összefogjanak. 

1. Ami az egyesek s a társadalom segitő közreműködését 

illeti, e téren legelsősorban is a szülőkre, a tanítókra és taná-

rokra, a szülőkkel érintkező papságra, a sajtóra s általában 

mindenkire, kinek szélesebb társadalmi rétegek gondolkodá-

sára irányitólag hatni módja van, gondolok. 

Bármennyire elismerésre méltó és ethikus következménye 

is az emberi méltóságban való egyenlőség keresztényi nagy 

eszméjének a modern társadalmakban az a lehetőség, hogy az 

egyesek alacsonyabb társadalmi osztályokból magasabbakba 

emelkedhetnek s bármennyire kívánatos is, normális viszonyok 
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között, hogy a társadalmi kapillaritásnak ez a lehetősége min-

denki számára necsak elvileg, hanem gyakorlatilag is n'yitva 

álljon, — ami mai enormis viszonyaink között a társadalmi fel-

emelkedésnek ethikai jogosultságát és szociálpolitikai helyt-

állóságát csakis azokra az alsóbb társadalmi rétegekből fel-

törekvő egyénekre nézve lehet elismerni, akiknél az ily fel-

emelkedésre voltakép egyedül érdemesítő erkölcsi és szellemi 

kiválóság csakugyan adva van. Amily ethikai jogosultsággal 

igényelhetik, szerény nézetem szerint, minden társadalomban 

és bármily nehéz viszonyok között is az egyes társadalmi osz-

tályokhoz tartozó szülök azt, hogy gyermekeiket, amennyiben 

ezek a szülők társadalmi hovatartozásának megfelelő jellem-

és szellembeli követelményeknek legalább minimumát betöltik, 

ugyanannak a társadalmi osztálynak anyagi és kulturális nívó-

jában nevelhessék fel, tarthassák meg és helyezhessék el, 

amelyben maguk a szülők is vannak, — époly kevéssé lehet, 

bizonyos válságos körülmények között s a mi viszonyaink ma 

sajnos nagyonis ilyenek, a társadalommal szemben támasztott 

olyan szülői pretenziókat méltányolni, melyekkel csak átlagos, 

vagy ennél is kisebb kvalitású utódokat is, a szülők minden 

áron magasabb társadalmi szférába akarnak felemelni, vagy 

épen mások anyagi támogatásával felemeltetni, mint aminő 

társadalmi klasszisba ezek az egyének szülőik révén tulajdon-

képen beletartoznak. 

Ebbe, a szülői szeretetből táplálkozó s normális körül-

mények között még tiszteletre is méltó, ma azonban egészség-

telen, sőt szociális szempontból egyenesen veszedelmes túl-

zásba, feltétlenül bele kell szólni. Bele kell szólnia már maguk-

nak a szülőknek, és pedig nemcsak az alsóbb osztályokhoz, 

hanem a tényleg többrendbeli rétegeződést mutató középosz-

tály alsóbb tagozataihoz tartozó szülőknek oldalán is, egyfelől 

a középosztály mai elhelyezkedési nagy nehézségeire, másfelől 

az igazán kvalifikáltak jogos érdekeire, sőt az előretolni akart 

egyének valódi javára is tekintő helyes belátásnak és mérsék-

letnek. De bele kell szólniok ebbe a túlzásba, az értelmi meg-

győzés és rábeszélés minden fegyverével, a szülők felvilágosí-

tására és irányítására hivatott összes tényezőknek, a tanítók-

nak, tanároknak, lelkészeknek s a sajtónak is és meg kell ér-

tetniök a mai magyar társadalom minden rétegével, hogy azok-

ban a súlyos időkben, melyek ránk szakadtak s melyeket csakis 



9 

egyéni érdekeink és igényeink fegyelmezésével és lemérséklé-

sével tehetünk, legalább utódaink számára, jobbakká, kinek-

kinek örvendenie kell, ha gyermekét abban a társadalmi sta-

tusban látja megmaradhatni és érvényesülni, amelybe az a 

szülők hovatartozása révén bele született. Mivel pedig az egye-

temek és főiskolák egész kétségtelenül a felső osztálynak és 

a középosztály magasabb rétegeinek szociális hivatásához meg-

kívánt magasabb értelmiség kiképzésére szolgáló intézmények, 

az u. n. középiskolák pedig tulajdonkép az egyetemek és főis-

kolák előkészítő intézetei, ezért annak a belátásnak, illetőleg 

annak a reáhatásnak, mely a gyermekeiket iskoláztatni akaró 

szülök e szándékát a mai viszonyokhoz mért egészséges 

irányba terelni hivatva van, ma arra kell irányulnia s ahol ez 

előzetes meggyőzéssel nem sikerülne, ott tárgyilagos kiselejte-

zéssel oda kell hatnia, hogy már középiskolai végzettséghez 

is, de még inkább főiskolaihoz, a kiváló kvalitású egyének, min-

den lehető támogatással, a csak átlagos vagy épen minimális 

mértéket megütő egyének ellenben csakis azokban az esetek-

ben jussanak és juthassanak el, amelyekben az ily végzettség 

az érdekeltre nézve a szülőik társadalmi osztályában leendő 

megmaradhatásnak elengedhetetlen feltétele. 

A szülők helyes önfegyelmezésének, illetve az ő tárgyi-

lagos kényszerítésüknek a jövő generációk iskolázása terén 

remélhetőleg meg lesz az a hatása, hogy a magasabb közép-

osztálybeli pályákra kvalifikáló tanintézeteket, a főiskolákat, 

majd csakis azok az egyének látogatják, kiket arra, hogy az 

életben ily iskolázottsággal s az ily iskolázottságnak megfelelő 

társadalmi igényekkel helyezkedjenek és helyezkedhessenek 

el, vagy istenadta lelki kiválóságuk s ez minden más szempont-

tól függetlenül, vagy pedig a szülőknek a társadalommal szem-

ben ethikailag is támaszthatott az igénye predesztinál, hogy a 

szülők képességeivel és a szülők munkájával egyszer kivívott 

magasabb társadalmi státusban, az e státus erkölcsi és kultu-

rális követelményeit még megütő utódok is megmaradhas-

sanak. 

2. Az ily egészséges kiválasztódás azonban, mint hatását 

a távolabbi jövőben éreztető eszköz, csak későbbi generációk 

helyzetét fogja s ezt is inkább csak az életpályákon leendő 

megfelelő elhelyezkedés esélyei tekintetében elviselhetőbbé, 

vagy legalább rendezettebbé tenni, a főiskolai diákság jelenlegi 
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és jövőbeli nyomorán ellenben, valamint a főiskolákról kike-

rülők elhelyezkedésének mai nehézségein, enyhíteni nem alkal-

mas. Pedig ezeken a bajokon is segíteni, sőt legelsősorban épen 

ezeken a bajokon kell segíteni, hogy azok a súlyos szociális 

veszedelmek be ne álljanak, amelyek a nemzetet a középosztály 

gyermekeinek lezüllésében fenyegetik. 

Ezeknek a bajoknak orvoslásában, egyfelől a bajok össze-

tételénél, másfelől a bajok túlnyomóan materiális hátterénél, 

de az orvoslásnak szervezett erőt és szervezett apparátusokat 

igénylő természeténél fogva is, a legorganizáltabb s a legtöbb 

arravaló eszközzel rendelkező faktornak: az államnak, min-

denesetre meg kell tennie a magáét. Kétségtelen azonban, hogy 

kielégítő eredmények csak az esetben lesznek remélhetők, ha 

az orvoslásnak az állam részéről ugyan sokban, de mégsem 

mindenben lebírható nagy munkájából, az arra képes és ezért 

ma arra erkölcsileg különösen is köteles társadalmi rétegek, 

önkéntes vagy persvadeált áldozatkészséggel, szintén kiveszik 

megfelelő részüket. 

így azoktól az egyesektől vagy intézményektől, akik, 

111. amelyek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy 

abból az összeomlásból, mely épen a középosztályt s önhibáján 

kivül tette tönkre, vagyonuk megmentésével szabadultak s 

méginkább azoktól, kik egyenesen a háborúnak, vagy az ezt 

követő egyoldalú gazdasági konjunktúráknak köszönhetik, 

nagyrészben ép a középosztály anyagi erőinek áttolódásából 

származó javaikat, nemcsak az általános emberszeretetnek a 

nyomorral szemben kötelező parancsából, hanem ennél jóval 

közelebb fekvő nemzet-ethikai motívumokból is joggal megkí-

vánható, hogy a válságban vergődő magyar középosztályt, a 

támogatásra szoruló magyar főiskolások egyéni, vagy még he-

lyesebben: intézményes segítése révén, legalább az utódokban, 

fölemelni törekedjenek. Ha azok, kik ma jó sorsuk kegyéből 

súlyos pénzeket költenek el bízvást mellőzhető szórakozásokra, 

vagy akik milliókat takarítanak meg jövedelmeikből, csak némi 

hányadában ismernék és mérlegelnék főiskolai diákságunk ama 

nélkülözéseit, melyeket magam s magam is csak egyetlen fő-

iskola ifjúságát illetően ismerek, túlzás nélkül mondhatom és 

mondom: alig folytathatnák mulatozásaikat, alig halmozhat-

nák feleslegeiket jobbik énjük hangos szemrehányásai nélkül. 
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S amit a főiskolai ifjúság mai súlyos anyagi helyzetének 

enyhítését illető közreműködés tekintetében a társadalom va-

gyonos rétegeinek ethikai kötelességeül megjelölnünk lehet és 

kell, legjobb meggyőződésem szerint ugyanannak analogonját 

kell felvetnünk azokkal a beati possidentes-ekkel szemben, kik 

ma javadalmas pozíciókat anélkül töltenek be, hogy állásukhoz 

valamely ethikailag is helytálló magánérdekből, vagy valamely 

igazán komoly közérdekből feltétlenül ragaszkodniok kellene. 

Amily érthető és jogosult kivánság egyéni részről s amily szük-

séges valami a köz javára az, hogy a különféle életpályákra 

élethivatásként felkészült egyének választott hivatásuk kereté-

ben a létüket biztosító elhelyezkedéshez el is juthassanak, any-

nyira kétséges s nemcsak szociálpolitikai, de szociálethikai 

szempontból is kétséges az, hogy napjainkban, amikor az állás-

és kenyérnélküliség a dolgozni akaró tanult emberek százait 

teszi öngyilkosokká, meg sem állapitható számukat viszi bű-

nözésbe, vagy a legjobb esetben eredeti hivatásuktól távol álló 

oly munkákra kényszeríti, melyek energiájukat időnap előtt 

felőrlik, ideáljaikat s reményeiket lerombolják, elégedetlensé-

güket pedig felfokozzák, — megengedhetik-e maguknak em-

bertársaikkal s a közzel szemben is egyesek azt, hogy elfog-

lalva tartott fizetéses poziciójukhoz, valamely existentiális ma-

gánérdek, vagy csakugyan komoly közérdek hijján is, ragasz-

kodva, ezzel a ma nemcsak érvényesülni, de még megélni sem 

tudó ifjabb generációnak jogosan pretendált elhelyezkedését 

és előhaladását az érdekelteknek gyakran egész hosszú sorára 

nézve megakasszák? 

3. Bármily helytállók is azonban azok az ethikai elvek, 

melyeknek társadalmunk érintett rétegeit és egyedeit a főis-

kolai ifjúság válságos helyzetével szemben áldozatkészségre és 

lemondásra kellene inditaniok, be kell vallanunk, hogy eddig 

legalább sokkal kisebb hatóerővel érvényesültek, mint az tény-

leg szükséges és kívánatos lenne. Tisztelet a kivételeknek s a 

nemzet és az ifjúság hálája kiséri és kisérje őket, kik a viszo-

nyok kötelező súlyát megértették és megértik, ki kell azonban, 

sajnos, mondanunk, hogy ezek a kivételek igazán csak kivéte-

lek. Lehetetlen lenne másként, hogy a főiskolai ifjúság segé-

lyezésére legutóbb Budapesten nagy apparátussal megindított 

társadalmi akció mindössze pár százmillió eredménnyel zárul-

jon, vagy, hogy egy másik, országos jellegű s organizációjánál 
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fogva igen széles társadalmi rétegekhez hozzáférniképes diákse-

gitő mozgalom, mint ép a napokban olvasott számadásaiban lát-

tam, mindössze csak 407 adakozótól befolyt 52 millió korona be-

vétellel zárhassa múlt évi munkásságát. A m. kir. Ferencz József-

Tudományegyetem diákjóléti és diáksegitő akciói által a diák-

ság javára összehozott fedezetekben is csak egészen eltörpülő 

5—10%-t képviselnek a társadalmi önkéntes hozzájárulások, 

ugy, hogy minden oldalról csak az a tény állapitható meg, 

hogy ami eddig az ifjúság érdekében történt és történik, orosz-

lánrészében nem a társadalom érdeme, hanem annak a nagy 

megértésnek és jóindulatnak következménye, mellyel az állam-

kormány s az egyes főiskolák hatóságai igyekeztek és igye-

keznek felkarolni az ifjúság ügyét. 

így legelső sorban is a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszter ur, különösen minisztériumának tudománypolitikai 

osztályán keresztül, a főiskolai diákság mai problémáit szociá-

lis oldalukról is igen nagy mértékben méltányolta és méltá-

nyolja s azzal a szociális hátterű kultúrpolitikával, mellyel az 

ország különböző részeiben az olcsóbb megközelíthetőség és 

olcsóbb megélhetés szempontjából is igen célszerűen elosztott 

és fenntartott négy egyetem számát csökkenteni nem engedte, 

valamint azzal, hogy az egyetemek mellett internátusokat és 

menzákat létesített s hogy a szegényebb sorsú kiválóságok ré-

szére ösztöndíjakat statuált s tandijaikat is lemérsékelte, a diák-

ság bajainak enyhítésében már eddig is igen nagy s az ifjúság 

és a szülök részéről eléggé meg nem hálálható érdemekre te-

kinthet vissza. Ami pedig a jövőt illeti, ha ugyancsak a vallás-

és közoktatásügyi miniszter urnák az elkobzott Károlyi-féle 

vagyon mikénti felhasználása tárgyában benyújtott nagy kon-

sepcióju javaslata a törvényhozás által közelebbről elíogadta-

tik, a főiskolai diákn'yomor mai nagy problémája ismét egy 

igen hatalmas lépéssel jut közelebb a maga kivánatos meg-

oldásához. 

Hasonló nagy jóindulattal viseltetett s viseltetik a főis-

kolai ifjúság iránt a népjóléti és munkaügyi m. kir. miniszter ur 

is s minisztériumának közjótékonysági ügyosztálya. Eltekintve 

attól, hogy a népjóléti miniszter ur a menekült diákság ügyét 

annak idején egész különlegesen is felkarolta s hogy a legtöbb 

főiskolai internátus és menza a népjóléti minisztérium támo-

gatását is élvezte és élvezi, nagyon sok diák éveken át maradt 
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volna felruházatlanul, ha épen a népjóléti miniszter ur a közép-

osztálybeliek támogatására beinditott ruhaakcióját nagylelkűen 

a főiskolai ifjúságra is ki nem terjesztette volna. 

De megtalálták és megtalálják az útját a főiskolai ifjúság 

valamiféle segítésének kivétel nélkül a többi minisztériumok is. 

A belügyminisztérium csak ugy, mint a földmivelésügyi vagy 

a kereskedelemügyi, a miniszterelnökség csakúgy, mint a kül-

ügyminisztérium s biztos tudomásom szerint még a diákság 

problémáiban legkevésbbé érdekelt igazságügy minisztériumnak 

is volt alkalma megnyilvánítania s meg is nyilvánította anyagi 

jóindulatát a főiskolai ifjúsággal szemben. 

III. S ha'mind e kormányhatósági nagy összefogás s az 

egyes főiskolák tanári karainak a tan- és vizsgadijmérséklések 

nagylelkű kezelésében s a diákság segítését szolgáló intézmé-

nyek és akciók létesítésében és irányításában jelentkező nagy 

megértése és jóindulata mellett is a magyar főiskolai ifjúság 

helyzete a tanulmányok ideje alatti anyagi gondok s a jövő 

elhelyezkedés nehézségei tekintetében egykép és egyáltalán 

nem enyhült, ugy e tényt különösen három körülményre vélem 

visszavezethetni. 

Az első s legalapvetőbb körülmény a magyar középosz-

tálynak még mindig óriási s enyhülőnek egyáltalán nem mond-

ható szegénysége, mely a főiskolai diákság zömének anyagi 

helyzetét ma a leghátrányosabban determinálja. Egy másik ok 

az, hogy az állam sem bir meg mindent, a társadalom vagyo-

nos rétegeit viszont, ugy látszik, nem sikerül a főiskolai ifjúság 

támogatása gondolatának oly mértékben megnyerni, mint ez 

szükséges lenne. A harmadik s a bajok orvoslásának mindkét 

irányában gátló körülmény pedig az, hogy az égető problé-

máknak abban az áradatában, mely egy tönkrement ország 

kormányzatára megoldandó feladatokul zudult és zudul, az 

arra illetékeseknek eddig még nem állott módjukban, sem a 

főiskolai diákvédelem tökéletes apparátusát kiépiteniök, sem 

pedig azokat az ujabb közintézményeket megvalósitaniok, me-

lyek a főiskolákból kilépők számára uj elhelyezkedési lehető-

ségeket nyitni alkalmasak lesznek. Mivel pedig a főiskolai diák-

ság bajain nemcsak kell, hanem sürgősen kell segíteni, a tár-

sadalom lelkiismeretének gyors megmozdulására viszont, ugy 

látszik, époly kevéssé számithatni, mint a középosztálybeli 

szülök anyagi helyzetének hamaros és jelentős javulására, -

- -



nincs más hátra, mint az, hogy a segítséget megint csak az ál-

lamtól várjuk, kérve, hogy a kormány azokat az intézménye-

ket és intézkedéseket, melyeket eddig, ezerféle gondjai miatt, 

a diákügy megoldása terén csak részben valósithatott meg, az 

államgazdaság megerősödtével most már teljes egészükben 

mielőbb léptesse életbe. S meg is vagyok győződve róla, hogy 

ha majd a főiskolai diákvédelem tökéletes organizációja való-

ság lesz s egy megfelelően beállított központi diákvédő szerv 

irányítása alatt diákjaink ügyeivel összes főiskoláinkon pálya-

választási helyes tanácsadásra is berendezett diákvédő irodák 

fognak foglalkozni s hogy ha majd a diákok segélyezésének 

súlypontja a tanulmányi költségeknek olcsó és jó internátu-

sokkal és menzákkal leendő lecsökkentésére az eddiginél is 

nagyobb mértékben tereltetik át s az ifjúság lelkét könnyen 

demorizáló visszaszolgáltatás-nélküli segélyek helyébe egy, az 

állam és a társadalom erőiből összehozandó tanulmányi alap-

ból, a visszatérülő altruisztikus tanulmányi kölcsönök intéz-

ménye vezettetik be: a magyar főiskolai ifjúság, a tanulmányok 

sikerét megbénító nagyobb anyagi gondoktól, a szülők hely-

zetétől függetlenül is, mentesülni fog. S ha azután a diáksegi-

tésnek megfelelő organizálásával egyidejűleg a javadalmas ál-

lások személyi felfrissítésének egészen helyes jelenlegi elvei 

keresztül fognak vitetni, ha az üresedésben lévő állások min-

denkor késedelem nélkül be fognak töltetni s ha továbbá a kor-

mány egyes igazgatási ágak (pl. közegészségügy) célszerű ál-

lamosításával, illetőleg kiépítésével (pl. a gazdasági többter-

melés adminisztratív organizációjának kiépitése) az érvénye-

sülésre és a megélhetésre uj lehetőségeket is nyit, — ugy majd 

a főiskolákról az életbe kilépő generációk jövője terén is eljut-

hatunk ahhoz a bizonyára mindannyiunk által óhajtott, egye-

lőre azonban inkább csak jelszóban élő állapothoz, melyben a 

haza reményei- s a szebb jövendő zálogaiként oly szívesen' s 

oly gyakran aposztrofált magyar ifjúság a nemzetnek majd 

valóban is reménységévé, a szebb és jobb magyar jövőnek majd 

valóban is biztositékává válhat és válik. 

1 
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FÜGGELÉK. 

Táblás kimutatások a m. kir. Ferencz József tudomány-

egyetem által, az 1925 26. tanévben, az egyetemi ifjúságnak 

nyújtott segélyekről. 
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Az I. félévben 

a) abszolút szá-
mokban 291 341 47 76 348 289 83 40 450 206 27 4 19 49 755 

b) a hallgatók össz-
létszámának 
%-ában 26-9 31-5 4-3 7 1 31-8 26-8 7-9 3-2 417 191 2-5 04 1-6 4-5 69-8 

c) a kimutatott cso-
portokba tarto-
zók összlétszá-
mának %-ában 58-2 81-9 82-5 716 54 4 982 93-3 99-0 73-2 83-4 54-0 571 94-7 34-5 

A II. félévben 

a) abszolút szá-
mokban 276 347 49 71 341 279 85 38 452 197 26 4 12 52 743 

b) a hallgatók össz-
létszámának 
%-ában 264 33-3 4-7 68 32-7 26-7 8-2 3-6 43-4 18-8 2-5 04 1-3 4-8 71-2 

c) a kimutatott cso-
portokba tarto-
zók összlétszá-
mának %-ában 552 88-0 90-7 80-0 53-8 99-3 83-3 990 82-3 81-3 50-5 363 92-3 409 
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Kimutatás a nyújtott segélyekről a segélyek tárgyai és értéke szerint. 
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Segély koronaértékben összesen 2.017,193.900 

A visszatérülő könyv- és pénzkölcsönök értékének levonásával összesen 1.739,701,900 
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Kimutatás a nyújtott segélyekről tárgyaik és a segélyezettek kari megoszlása szerint. 

É l v e z e t t 
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az 
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az 
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az 
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t óság °|o-ában 

az 
É l v e z e t t 

I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. I. | II. I. | II. 
É l v e z e t t 

f é l é v b e n f é l é v b e n 

Tandíjmentességet 86 114 73 117 30 41 26 48 215 320 19-9 307 

Tandíjkedvezményt (50 °/o) 160 162 173 211 13 14 52 44 398 431 36-8 41 3 

Vizsgadíjkedvezményt (50 %) 26 163 12 157 — — 18 16 56 336 52 322 

175 Tan- és vizsgadíj-segélyt 28 48 116 103 5 12 12 20 161 183 158 

322 

175 

Tankönyv-segélyt 74 74 114 115 1 3 3 7 192 199 17-7 190 

Élelmezési és lakpénz-segélyt 37 26 112 100 9 6 23 15 181 147 16 7 140 

6-7 Ruházati segélyt 27 17 62 41 10 6 10 9 109 73 100 
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Gyógykezelési segélyt 4 4 6 — — 2 — 10 6 0'9 0-6 

Uti segélyt — — 4 7 — 1 — — 4 8 0 4 08 

Kamatmentes kö'csönt 35 35 101 76 6 4- 15 11 157 126 14 5 12 0 

Az élvezett segély értéke 

o) koronákban 
b) a segélyek összértékének %-ában 

592,062.400 
29'4°/o 

1.088,447,000 

53-7% 

1 

144,485.500|l92,199.000 
7 2 % 1 9-50/o 

2.017,193.900 
100% 



Kimutatás a nyújtott segélyek értékéről a segélyezettek kari megoszlása szerint. 

| A d a t o t t 

Jogkari Orvoskari 
Bölcs-nyelv, 
tört.-tud.-kari 

Math.-term.-
tud.-kari Összesen 

kor. ért.-ben az 

I. és 11. felévben 

| A d a t o t t 
h a l l g a t ó n a k 

Összesen 
kor. ért.-ben az 

I. és 11. felévben 

| A d a t o t t 

k o r o n a é r t é k b e e n I. é s II. f é l é v b e n 

Összesen 
kor. ért.-ben az 

I. és 11. felévben 

Tandíjmentesség 156,442.500 161,467.500 78,085.000 46,861.000 442,856.000 

Tandíjkedvezmény (50°/o-os) 205,275 000 244 300.500 17,212,500 61,700 000 528,488.000 

Vizsgadijkedvezmény (50°/o-os) 34,725.900 59,800.000 — • 13,175.000 107,700.900 

Tan- és vizsgadijsegély 21,710.000 99,154 000 4,250.000 13,960.000 139,074.000 

Tankönyvsegély 37,206.000 113,229.000 810 000 2,237.000 153,482.000 

Élelmezési és lakpénzsegély 64,126.000 244,226.000 24,658.000 27,566.000 360,576.000 

Ruházati segély 42,092 000 87,950.000 12,790.000 11,550 .C00 154,382.000 

Gyógykezelési segély 1,040 000 2,400.000 — 170 C00 3,610.000 

Uti segély — 2,165.000 500 000 350.000 3,015.000 

Kamatmentes kölcsön 29,445.000 73,755.000 6,180.000 14,630 000 124,010.000 

Koronákban összesen 

A segélyezésre fordított összfedezet 
o/o-ában: 

592,062.400 

29 4"/o 

1.088,447.000 

53-7Vo 

144,485.500 

72<Vo 

192,199.000 

9 5% 

2.017,193.900 

100% 



Kimutatás a nyújtott segélyekről tárgyaik és a segélyezettek születési helye szerint. 

É l v e z e t t 

Tandíjmentességet 

Csonkamagyar-

országból 

Romániához Jugoszláviához I Csehszlovákiához 

csatolt országrészekből 

s z á r m a z ó h a l l g a t ó a z 

1. | II. r I- I I 1- 1 H. | I. | II. 

f é l é v b e n 

102 169 75 85 22 43 16 18 

Összesen 

az 

I. II. 

A z összhal lga-

tóság °|o-ában 

I. 

215 320 199 

II. 

f é l é vben 

307 

Tandíjkedvezményt (50%) 164 201 156 154 55 53 23 23 398 431 36 8 

Vizsgadijkedvezményt (50%) 22 32 28 144 41 17 56 336 5 2 

413 

33-2 

Tan- és vizsgadijsegélyt 56 67 90 92 16 

Tankönyvsegélyt 

Élelmezési és lakpénzsegélyt 

75 

60 

82 98 96 12 10 

8 

U 

161 183 15-8 

192 199 177 

46 104 92 181 147 167 

Ruházati segélyt 28 22 63 41 13 109 73 100 

Gyógykezelési segélyt 10 0 9 

Uti segélyt 0 4 

Kamatmentes tanúim, kölcsönt 53 45 87 71 157 126 145 

17 5 

190 

140 

6-7 

06 

0-8 

1 2 0 

Az élvezett segélyek értéke 

aj koronákban 

b) a segélyek összértékének %-ában 

753,773.000970,674.900 

37% 48-1% 

185,267.000 

9-20/o 

107,478.500 

5 4 % 

2.017,193.900 

100% 

o o o « z t . Tob ¿^ava-XÍ - — « 
; „ i. 



I U) a segeiyek összértékének %-ában | 370/0 
48-lo/o 9-2o/o 5'4Vo 1 OO^/o 

Kimutatás a nyújtott segélyek értékéről a segélyezettek születési helye szerint. 

A d a t o t t 

Csonka-Ma-
gyarországból 

Romániához Jugoszláviához j Csehszlovákiához 

Összesen 
kor. ért.-ben az 

I. és II. félévben 

A d a t o t t 

Csonka-Ma-
gyarországból 

c s a t o l t o r s z á g r é s z e k b ő l 
Összesen 

kor. ért.-ben az 

I. és II. félévben 

A d a t o t t 
s z á r m a z ó h a l l g a t ó n a k 

Összesen 
kor. ért.-ben az 

I. és II. félévben 

A d a t o t t 

k o r o n a é r t é k b e n a z I. é s II. f é l é v b e n 

Összesen 
kor. ért.-ben az 

I. és II. félévben 

Tandíjmentesség 194,108.000 160,149.000 55,967.000 32,632000 442,856.000 

Tandíjkedvezmény (509/o-os) 232,687.500 197,625.000 68,850.000 29,325.500 528,488.000 

Vizsgadíjkedvezmény (50%-os) 39,384 000 52,510.900 9,296.000 6,510 000 107,700.900 

Tan- és vizsgadíjsegély 47,894 000 75,965.000 9,872.000 5,343.000 139,074.000 

Tankönyvsegély 60,000.000 80,120.000 4,362,000 9,000.000 153,482.000 
» 

Élelmezési- és lakpénzsegély 93,430.000 235,650.000 17,140.000 14,356.000 360,576.000 

Ruházati segély 43,470.000 96,205.000 10,400.000 4.307.000 154.382.000 

Gyógykezelési segély 1,690.000 1,400.000 520.000 — 3,610.000 

Uti segély 700.000 2,000.000 110.000 205 000 3,015.000 

Kamatmentes kölcsön 40,410.000 69,050.000 8,750.000 5,800.000 124,010.000 

Koronákban összesen : 

I A segélyezésre fordított összfedejet 
I %-ában : 

753,773.500 

370/0 

970,674.900 

48-to/o 

185,267.000 

9 2o/o 

107,478.500 

5-40/0 

2.017,193.900 

100% to 



Kimutatás a segélyben részesültek tanúimányi előmeneteléről. 

A seg élyezettek közül 

> 

kitü 

siker-
rel 

/ i z s 

nő 

0/o 

g á l a 

egy ha 

siker-
rel 

t o t 

ngú 

% 

t e t t 

elégs 

siker-
rel 

éges 

o/o 

Sike 
vizsg. 

össze-
sen 

rrel 
izott 

o/o 

Sikerte 
vizsg. 

össze-
sen 

lenül 
izott 

o/o 

össze-
sen 
vizs-
gázott 

A kimu-
tatott 

csopor-
tokbó l 

segélye-
zeitek 

átl . 
°|o-ában 

t i 
ra JX 

i >< 

a 

Jog- és áll amtud.-kari hallgató 32 121 73 277 123 466 228 864 36 13-6 264 93-2 t i 
ra JX 

i >< 

a 

Orvostud.-kari hallgató 29 12-1 105 428 96 390 230 93-9 15 61 245 71-6 

t i 
ra JX 

i >< 

a 

Bölcsészet-•nyelv-tud.-kari hallgató 5 385 6 461 2 15-4 13 100-J — 00 13 27-7 

t i 
ra JX 

i >< 

a Mathem.-t( irm.-tud.-kari hallgató 19 219 30 41-1 23 311 69 94-5 4 54 73 960 

t i 
ra JX 

i >< 

a 

Összesen 82 138 214 360 244 410 540 908 55 92 595 794 

|
 

S
z
ü
le

té
s
i 

h
e
ly

 Csonkamaj yyarországi 43 16-5 85 32-6 106 40 6 234 897 27 10-3 264 765 

|
 

S
z
ü
le

té
s
i 

h
e
ly

 

Romániáhc )Z 

cs
at

o
lt
 

o
rs

zá
g
-

ré
sz

e
k
rő

l 
28 11-2 103 41-2 104 41-6 235 940 15 6-0 250 88-0 

|
 

S
z
ü
le

té
s
i 

h
e
ly

 

Jugoszlávic ihoz 

cs
at

o
lt
 

o
rs

zá
g
-

ré
sz

e
k
rő

l 
9 14-8 22 360 21 34-4 52 85-2 9 14-8 61 72-6 

|
 

S
z
ü
le

té
s
i 

h
e
ly

 

Csehszlová kiához 

cs
at

o
lt
 

o
rs

zá
g
-

ré
sz

e
k
rő

l 

2 87 4 17-4 13 56-5 19 82-6 4 17-4 23 590 

|
 

S
z
ü
le

té
s
i 

h
e
ly

 

Összesen 82 13-8 214 36-0 244 41 0 540 90-8 55 9-2 595 794 

cfl 

•ra 

« 

> 

Róm. és g ör. kath. 57 157 131 361 140 386 328 90-4 35 96 363 83 0 
cfl 

•ra 

« 

> 

Református 22 13-2 58 34-7 72 43 2 152 91-1 15 89 167 830 
cfl 

•ra 

« 

> 

Ág. evangt ;likus 1 6-7 5 333 8 533 14 93-3 1 67 15 57'ö 

cfl 

•ra 

« 

> 

Görögkelet i — o-o 1 33-3 2 667 3 1000 — — 3 750 

cfl 

•ra 

« 

> 

Unitárius 1 53 5 26 3 11 57-9 17 895 2 10 5 19 100-0 

cfl 

•ra 

« 

> izraelita 1 36 14 500 11 39-2 26 938 2 72 88 560 

cfl 

•ra 

« 

> 

Összesen 82 13 8 214 360 244 410 540 908 55 92 595 794 






