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II. 

Elfogadva  azt, liogy csak azon iljak ré-
szesíthetők segélyben, a kik jósikerii érett-
ségi vizsgálatot tettek és valamelyik felsőbb 
tanfolyamon  folytatják  tanulmányaikat. azon 
kérdés áll elő: vájjon mily összegben adas-
sanak ki a segélydijjak ? En a jelen alka-
lommal mellőzve egyebeket — csupán az 
egyetemi segélyezésről akarok szólni. 

A tapasztalat bizonyítja, liogy a csiki 
szegény fin  csak abban az esetben megy 
egyetemet hallgatni, ba róm. kath. status-
alapitványt vagy — a mi ritkán történik 
— állami üsztöndijjat nyer. A starus-ala-
pitvány bennlakás és élelmezésből állván, 
egy vagyontalan ifjú  Icpten-iivmnon szük-
séget szenved, sőt nem is tud existálni mint 
egyetemi hallgató, ha más segélyezésben is 
nem részesül. Az utóbbi években a nemes 
megye minden egyes status-alapitványon 
egyetemet hallgató szorgalmas itját 101) — l'H) 
frttal  segélyezte, a minek nitgy hálálkodá-
sok közt örültek az ifjak,  de a végén mé.;' 
sem mutatkozott a korai nagy örömnek 
megfelelő  eredmény. Mert HZ a 1U0 forint 
alig fedezi  a tan- é.s vizsgadíjakat, melyek 
éjien azon okból, mivel az egyetemi leczke-
pénz-»zabályzat szerint „segély- és ösztön-
díjasok tandij elengedésben r.em részesíthe-
tő k" — nem engedtetnek el s igv a sze-
gény fin,  hogy existálhasson, kénytelen 
mellékkereset után látni, minek a következ-
ménye rendesen az, liogy az ifjak  — külö-
nösen a joghallgatók nagyobb része — bor-
szükségleteit fedezhesse,  minden idejét az 
ügyvédi irodákban kénytelen eltölteni: ta-
nulmányait teljesen elhanyagolja s vagy soha, 
vagy csak későn — hogy úgy mondjam — 
öreg korában juthat el az egyetemi zárvizs-
gálatokig. Az ilyen emberekben pedig nem 

nagy öröme telik sem a megyének, sem a 
társadalomnak, sem az egyháznak, sem a 
hazának. 

Ila a nemes megye magasztos inten-
t'"1 — a mihez kétség nem fér  — találkoz-
nak abban a gyúpontban, liogy olyan egyé 
neket segélyezzen és támogasson a tudomá-
nyos pályán való törek ésiikbeu, kik komoly 
igyekezettel a szent czelt soha nem tévesztve J 
h'rlias elszántság és erős kitartással törnek 
eh »rc a tövisesuton, hogy a hazának hasznos 
polgárai, önfeláldozó  liíí liai s a társada-
lomnak és egyháznak hasznos tagjai lehes-
senek: akkor mindeneseire úgy kell segé 
lyeznie azokat, hogy a status-alapitvány mel-
lett felmerülő  költségek felezése  végett ne! 
kény tel el lit fessenek  nl van mellékfoglalkozá-
sokat keresni, melyek minden idejüket igénybe 
veszik és tanulmányaiktól elvonják, hanem 
liogy anyagi gondoktól menten, egyedül ta-
nulmányaiknak szentelhessék magukat. E 
végből czélszeninek, sőt szükségesnek tar-1 
tom azt. liogv a status alapítványt élvező 
ifjak  részére kiosztaMii szokott seg'lylijak 
minimuma határoztassék meg legalább is J 
100—200 frtban;  az orvosi karhoz pedig 
melyre a status-alapitvány élvezete nem ter-\ 
jed ki, rendszeresittessék 1—2 ösztöndíj,! 

| hogy a csikmegyei ifji-ág  ne legyen kény- j 
! telen a szükség nyoíná a miatt, mind a jogi 
és tanári karhoz tódulni. i 

A „Csiki Lapok" 3í)-ik számában (V) 
jegy alatt irt irányezikk in'ijánnk sok igaza 
lehet, de nézetem szerint jelen esetben — ^ 
midőn, érvelve a segélyeknek érettségi vizs-
gálathoz valij kötöttsége ellen a/t mondja 
„a hazának, hogy a/, boldog legyen, nem 
egymás elől a zsírosabb konezokat elleső 
sok és nagytudoiiiányu egyénekre, hanem 
becsületes, lelkiismeretes, szorgalmas hon-
polgárokra v.m szüksége" — a íődologban 
épenséggel nincs igaza, mert a lia/.a, illetve 
a/, állani boldogságára mindenkor döntő be- : 

folyást  gyakorolnak az emberre vonatkoz-
tatható egészi ezélok, tehát az államczélok 
szakadatlan megvalósulásai, a személy- és 
vagyonbiztonság, a polgári jogok akadály-
talan gyakorlása, a kötelességek teljesite stb., 
szóval a jogrend megszilárdulása és még 
ezer meg ezer czél sikeres elérése, mit 
bizony „nagy tudományú egyének nél-
kül" az állam vajmi későn vagy talán 
soha el nem érne tisztán „becsület" és 
„lelkiismerettel." hanem igenis elő áll az 
eredmény ugy, ha ezek együtt nn'íködnek. 
Azt pedig, hogy „n a gy t u d o m án y ti" 
l> e c s ii 1 e t es, lelkismcretes és szorgalmas 
olyan fogalmak,  melyek nem zárják ki egy-
mást. hanem mint „ m e g e g y e z ő k " szé-
pen megférnek  egymás mellett: azt hiszem 
nem fogja  elvitatni az igen tisztelt czikk-
iró ur. 

Igen természetesnek találom, ha az igen 
tisztelt czikkiró ur nincs megelégedve a mai 

o O 
világ nézlettel, az emberiség mai felfogásá-
val és évezredekkel ezelőtt vallott hitével 
s még tudja Isten mivel, midőn szerinte „a 
társadalom alsóbb osztálya szerény és lelki-
ismeretes napszámosai általában nagyobb 
szolgálatot tesznek Istennek, a hazának és 
társadalomnak, mint a nagy költségek árán 
felemelkedett  modern tudósok, kik a gonosz 
tudás gőgjében fulladoznak,  és a kik lelket-
len huzavonó nviigei a nép é.s társadalom-
nak. l'ersze ! persze ! ha az igen tisztelt 
czikkiró ur szerint a tudós sok költséggel 
é.s nem sok tanulással lesz tudóssá, ha a 
„modern", tehát a 19 ik század végén élő 
„tudósok „lelketlen huzavonó nyűgei a nép 
és társadalomnak", akkor igazán nem lehet 
tudni kik a tudósok? az adóvégrehajtók-e 
vagy a Kókán Jánosok ? Ila az igen tisz-
telt'czikkiró ur ilyen felfogásokat  táplál a 
tudomány bajnokairól, ha kegyetlen vérszi-
vóknak tartja: miért nem lép egy olyan 
érteim ü indítvánnyal a világ elé, lia miután 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ujaink s a társadalom. 

(Folytatás és vége.) 
Ott vannak a morális fegyelem  mintaképei, 

a papnöveldék. Itt is rendes. íi. n. pipatoriuinok 
vannak berendezve, mert belátták azt az intéző 
körük, hogy többet ér rendes időben egy-két pi-
pafiistüt  megengedni, mint a tüdő, agy és ortho-
paedia rovására suttyómba, tűzveszélyesen, kemen-
czelyuk mellett görbedve, vagy körülhordozva egy 
szivarat, társaságban plane olyan helyeken, mely-
nek fényoldaluk  is árnyékban tündöklik. 

Minden nevelési rendszer resultátuma gya-
nánt kimondhatni, hogy tudományt bőségesen ön-
tünk, de társadalmilag az ifjú  a sirig tabula rasa 
marad. 

Pedig nem szabad felednibk.  hogy ma — 
fájdalom  — protectiós világban élünk, a Imlás é.s 
a társadalmilag minősített individuum Iánczolatá-
ban az utóbbi messzébb ható szükséget involvál, 
annyira, liogy részben ennek a léte képesit ben-
nünket a társadalmi problémák gordiusi csomójá-
nak megoldására, és arra, hogy tisztességes sta-
tióba pottyanjon soron kivül az is, ki az előbbi 
hijjával dicsekszik, proletárkodik, lévén logieailag 
szerinte a nemtudás csak ismeretlenség. 

Oda jutottunk inai napság, hogyha valakinek 
zwiekeres orra, czilindere, császárszakálla és cliik-
kes öltözete van, e mellett azonban a „Vulpes 

et larva" argumentumának nemesen büszke birto-
kosa, de jól tud gibicelni a lánysereg körül, vagy 
pláne a mamát is niegdöc/.ögt.eti a ([uadrilleban: 
colloquálhat oline Wort; vagy korteskedni kezd a 
prineipissa oldalában s meg van egy zsiros konczu 
állomás. Persze ma a tournure disponál, mely töb-
bet ér minden diplománál. Szóval Csiki nem pultra 
irta meg a Proletárokat. 

Az az ifjn  pedig, ki egy most vázolt plio-
tographiát, szorgalma gyümölcsei révén talán segí-
tette a normától usqus ad Parnassum, és pontos 
kötelességtudása folytán  közbecsülésnek örvend: 
gyakornokoskodik talán a jubilláris számig, és ke-
servesen igazolja azt az axiómát mint lesznek 
az elsők utolsókká. Csoda hát, ha gombainóiljára 
teremnek a „Sanyarú Vendelek?" 

Elismert tény, liogy a szellemi fölény  az egye-
temeken a kath. ifjak  birtokában van—hiszen az 
a felekezet  -knél divó közokt. rendszer alapján 
másként néni is lehet - s mégis mi az oka an-
nak, hogy iíjaink nagyrésze oly lassú carrierekbe 
mozog? Mi az oka, hogy tulszerény ifjaink  tete-
mes részének nem, vagy csak gyengén telik meg 
a tarisnyájuk ? A nevelés hiánya, az: a paedago-
gia. 11a iiiâr a tanárnak is paragrafusokon  kell 
rágódnia, miért nem írnak ránk ilyeket nevelés 
szempontjából is. Mert azt a gyermeket — főleg 
isolált vidéken — ki nem látott túl kis faluja  tor-
nyán, ki nem ismert nagyobb urat faluja  papjánál, 
nem azáltal neveljük az életnek, ha magunknak 
persa királyi tiszteletet vindicálunk, Ua a Iiivata-, 

los köszöntés, a fegyelmi  szabályok alkalmazása 
és a leczkoelmondáson kivül az érintkezésnek — 
melyre oly végtelen szüksége van — a legprimi-
tívebb lehetőségeit is elvágjuk. Nem, mert a gyer-
mek megmarad priori állapotában; egy nagy úr 
lesz előtte: szülőföldje  papja ezután is, elöljáróit 
pedig csak a félsz  alapján tiszteli, magával viszi 
a felsőbb  intézetekbe ezt a megrögzött, monthat-
ná:n idegesszerü nevelkedést, hol —- hogy egyebet 
mellőzzek — még IV. éves korában is, ha tanárát 
látja, szivarát zsebredugja, környezete örömtelt 
hahotája közt. 

Göröghon vénei már 8 éves korában maguk-
kal hordozák a gyermeket, szívesen üdvözlék kö-
rükben, hol hallgatta társalgásukat, korán szerzett 
világnézetet, korán nyert életphilosophiát, erélyt 
öntöttek lelkébe, szóval elérte már a fejlődési  fo-
lyamat keretében azt, a minek neve: jellem. 

Valaki gáncsul ho.:hatná fel  előbbi mondá-
som egyikét: nem ismer nagyobb urat faluja  pap-
jánál : bonnit soi, (pii maly pense. 

A bakára nézve több egy zugsführer,  mint 
egy ezredes; és rosz az a katona, ki legalább ge-
neral nem akar lenni; rosz az az ifjn,  ki falujá-
nál nagyobbat nem akar és nem tud ismerni, ki-
nek szebbek, érdekesebb faluja  sáros labyrintjei, 
London, Páris művészi formáinál. 

A jelenlegi nevelés rendszerében pedig ennél 
többet alig, aligha elére. 

Mindezek alapján lehet-e csodálni, ha ifjaink 
nagyrésze a kedélyes eynisnius mosolytfakasztó  ka-
rikatúrája leszen a társadalomban. 


