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Uj világ az egyetemeken 
Rajniss Ferenctől a minap egy érdekes tanul-

mány jelent meg ezen a címen és nagy érdek-
lődést váltott ki az egyetemi ifjúság körében. 
Aktuális problémát vet föl, oly területet bolygat 
meg Írásával, melyhez hozzányúlni csak függet-
len embernek lehet bátorsága. De jó, hogy 
egyszer ezzel a kérdéssel is előállott valaki, 
mert így tudatossá válhatott az ifjúság lelkében 
élő az a megéizés, hogy a mai egyetemi élet 
nem felel meg azoknak a követelményeknek, 
melyeket a Trianon utáni 17. esztendő minden 
magyar diákembertől megkövetel. Általánosság-
ban szólva a magyar egyetemek távol állanak 
a magyar élettől. Az egyetemi szellem a tudo-
mányosság szük, vagy tág kamrájába vonult 
vissza, a tudomány függetlenségét és öncélusá-
gát hangoztatva és nem veszi, vagy nem akarja 
észrevenni, hogy diákjainak lelkét nem tudta 
magához láncolni. A cselekvéstelen tudás nem 
elégíti ki a komoly diákokat, de főleg nem 
elégíti ki a régi salabakterek magolása, mert 
érzi, hogy a mostani idők mást kívánnak. Pél-
dául a jogi oktatás nem is vesz tudomást ko-
runk legnagyobb problémáiról, a földbirtokre-
formról és szociális feladatokról, a Quadragesimo 
Anno és a Rerum Novarum neve meg még 
véletlenül sem esett ki egy professor száján 
sem. Hol van szociális tanszék az egyetemről ? 
Csakugyan érzi minden diák, hogy az egyetem 
ma léleknélküli gép. Nem ad világnézetet, és 
nem állítja az ifjúságot világos célok szolgála-
tába, mint a középkori teológiai egyetem vagy 
az újkori humanisztikus i rány! „A mai liberá-
lis egyetemek az atomizálódás szürkeségébe 
hanyatlottak, szellemi áruházakká alakultak át, 
amelyekben mindent meg lehet találni a külön-
böző osztályokon és emeleteken, mindent el 
lehet sajátítani, meg lehet venni, ami részlet és 
visszonytalan selejtes á r u ; — csak a központi 
erős lelket keresi hiába bennünk az értelem és 
az akarat dinamikus egységére szomjúhozó 
ember." És csakugyan igy van e z ! A strébe-
rek letagadhatják ezt, hízelkedve dőrzsölődvén 

tanáraikhoz, de aki lelke mélyére néz, az látja 
hogy mindenre megtanítják, mindent megadnak 
neki, csak a lelkével nem törődnek. Az árván 
maradt lélek pedig bódultan csavarog a leg-
őrültebb és leghülyébb istentagadás és materia-
lizmus fényesre cicomázott útvesztőin, ahol 
lélekkufárok kerítik markukba az anyátlanná 
vált lelkeket. Az egyetem nem tanítja meg az 
ifjakat helyesen szeretni a hazá t ! Eltűri és el-
nézi, hogy az egyetemi ifjúság március 15-ét 
és októbe 6-át üres szólamok többé kevésbé 
sikerült puffogtatásával ünnepelje, nem vévén 
észre, hogy az ünnepeken az 1800 egyetemi 
hallgató közül esak a kirendelt diszszakaszok 
vannak jelen! Az ifjúság nagy része állandóan 
hangoztatja, hogy szereti a hazát és innen van 
az, hogy végül is hiszi, mert elhiteti magával, 
hogy szereti azt. Mennyire aktuális még ma is 
Prohászka intelme; „Hazaszeretetünkben is reá-
lisak legyünk: ne az elvont eszmét szeressük, 
hanem a ködmönökben és szűrökben vergődő 
n é p e t ! . . . 

Az aktualis magyar problémák friss leve-
gője még nem tudott behatolni az egyetem falai 
közé. Tán az Oxfordi és a Cambridgei egyete-
men is van annyi magyar nemzeti nevelés mint mi-
nálunk. Egyáltalán nincs suly fektetve a nemzeti 
öntudat és szellem ápolására. Az egyetemi ok-
tatás és az egyetemi élet tehát igen sok vonat-
kozásban elszakadt a nemzet életétől. A liberális 
„önmagáért való tudomány" „a tudomány ön-
célúsága és autonómiája" ma már meghaladott 
álláspont mindenütt csak nálunk nem ! A libe-
rális tudomány pedig nemzeti veszedelem ! Eze-
ken pedig minden erőnkkel, minden tehetsé-
günkel küzdeni kell! „A formátlan szétforgá-
csolódott, védekező és egyoldalú kiképzés miatt 
a diplomások ezrei kerülnek ki a szabad életbe, 
anélkül, hogy nemzetük feltételeiről, állapotáról 
és célkitűzéseiről halvány fogalmuk lenne ! 

A modern lélektan már megállapította, hogy a 
sokféle tanulásnak, az összefüggéstelen, betanult 
adatoknak semmiféle lélekformáló és szellemépitö 
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hatása nincs, s a százféleképpen foglalkoztatott 
tanulóifjúság téglákat hordoz össze házépítő tervek 
nélkül. Ezért álldogál annyi csapott ember az élet 
viharában, emberek, akik sokfélét tudnak, de semmit 
sem alaposan, vagy tudnak valamit ijesztő mértékben 
de minden más területen gyámoltalan, féloldalas és 
naiv lelkek maradtak. Ezért kerül ki az egyetemekről 
annyi kihűlt, keserű ember, megracionalizáltan, küzdő 
vágyó lélek nélkül, a társtalan elhagyatottság érzésével. 
A puszta szakmüvelödés nem köt össze a környezettel 
nem avat senkit egy erős világnézet harcosává, nem 
ösztökél szeretetre vagy ellentmondásra nem épít 
használható szerszámot az agyból s nem vezet el az 
alapvető igazsághoz, hogy minden egyén egy kollektív 
sors osztályrészese, egy nemzet tagja, amelynek 
összes biológiai erői együttesen adják és mérik ki 
az egyéni lehetőségeket. 

Amit az univerzális élet kér, abból ad legkeve-
sebbet az univerzitás! A hiányérzetet azonban nem 
lehet megszüntetni az ifjúságban. Az egyetemi hall-
gatók autonómiába állnak össze, kívülről dörömböl-
nek a kapukon s a lelküket követelik. Valamikor az 
egyetem adott lelki értékeket az életnek ma kívül kell 
keresni a meggyőződéseket és a célokat, hogy ne 
dideregjenek túl nagyon a fiatalok az egyetemi ma-
gánosságban. 

Az életre való előkészítés immár elkerülhetetlen 
reformokat követel az egyetemektől. Az élet hajtóerői 
és a tananyag öncélúsága között kell megszüntetni a 
végzetes távolságokat a nemzeti egyetem megterem-
tésével. Hiányzott és hiányzik ma is az egyetemek 
és főiskolák összességére egyforma mértékben kiterjedő 
egyformán tanított és a nemzetnevelés céljaira szánt 
közös tananyag, amely egyedül volna képes szilárd 
alapot teremteni minden magasrangú nemzeti munka 
számára. Ez az uj és feltétlenül szükséges szintetikus 
tananyag ugyanaz kell legyen a XX. század egyetemi 
nevelésében, ami a kor szükségleteinek megfelelően a 
teológia volt a középkorban, vagy a filozófia a huma-
nisztikus egyetem legjobb korában: a magja, gerince és 
lelke a tudományoknak, az összetartó kapocs a részek 
között s közös kultúrája a különböző fakultások hall-
gatóinak. 

Nemzetbölcselet vagy nemzetproblematika lehet 
a neve ennek az új studiumnak, amely egységes 
tudományba sűríti mindazt, amit a diplomás, veze-
tésre szánt ember, foglalkozásra való tekintet nélkül, 
kell tudjon a saját nemzetéről, az államáról és a 
környezetéről, hogy öntudatosan cselekvő ember 
lehessen. 

Reformokra tehát szükség van. A megva-
lósítás idejét pedig felelős tényezők ne tolják 
odáig, amikor már késő lesz a reform alkalma-
zása. Rögtön kell belefogni az átszervezés 
munkájába és ki kell tépni magunkat a langyos 
liberalizmus fénylő oktatásmódjából, mert a 
történelmi idők követelik ezt tőlünk! 

Nem lehet csak orvost nevelni, mert magyar 
orvosra van szükség, aki a magyar biológizmus böl-
cseletére építi fel szaktudását, a tanyák és falvak 
közegészségügyi szükségleteire s a magyar élet célt-
adó, komoly ismeretéré. Nincs szükségünk több átlag-
mérnökre, de annál fontosabb életismerő magyar 
mérnököket képezni ki, akik nem vasútépítést tanul-
tlak tradícióból, amikor már elfogyott a vasútépítés 
hanem megismerik a magyar bonyolult közlekedés-
ügyet, az adminisztratív üzemi feladatokat és el 
tudnak igazodni a magyar ipar mindennapi szükség-
leteiben. A konstrukciós feladatok és a gépszerkesz-
tés korlátolt munkalehetőségeket ád, de a mérnökök 
a változatlan tanulmányi rend alapján továbbra is 
ezt tanulják a gazdasági élet vezérkari tudományának 
elsajátítása helyett. A magyar jogász a formális jog 
és a véletlenül ittfelejtett osztrák közjog helyett erő-
sebben fnglalkozhatik közigazgatási problémáinkkal 
elmélyülhet Magyary Zoltán munkáiba és a szolnoki 

panamák jogi hátterébe s akkor feltétlenül szüksége 
lesz reá I A magyar pénzügy, a gazdasági élet a föld-
müvelés ipar és kereskedelem ontja a problémákat, 
sokezer, alapos tettre, munkára kész szakmunkásra 
volna itt égető szükség, — de nincs. 

Mondjuk ki már egyszer a durva igazságot, hogy 
nálunk nincs többé kereslet íróasztalra váró, kedves 
jól nevelt és szellemileg szürkénhagyott fogalmazókra 
de a közélet fel tud venni még hosszú ideig minden 
valóban képzett, gyakorlati munkára és nagyobb 
nemzeti feladatok megoldására alkalmas, kiváló szak-
embert ! 

Rajniss Ferenc a továbbiakban a nemzet-
problématika részletezésére tér ki s a tananya-
goknak mintegy vázlatát adja, De hogy tervez-
getésekbe belemehessünk, előbb meg kell érteni 
a kor sürgető szavát. Proximus ardet Ucalegon! 

Újévkor. 
A felhős homlokú ó-év messze jár. 
Messze jár járatlan utakon. 
És a meszzeségben megtorpan. Visszanéz. 
Átnézeti az itthagyott sajgó bánaton. 
Feléje kiáltanak hó lepte vidékek 
s didergő madarak a havas ágon: 
Lesz boldogabb újév ? Vigyorog kajánul: 
Lesz még boldog uj év ezen a világon ? 
Emberi leieknél melegebb a hó, 
Jajt kiáltó élet nincs helyed, 
hogy az emberek közt majd ha eljö órád 
lehelyezed kintól összetört fejed. 
Hallgasd a viharok fagyos ordítását 
állj csak összetörve dideregve fázón. 
Ez az osztályrészed. Vagy tán azt gondolod 
hogy van boldog uj év ezen a világon ? 
A felhöshomloku ó-év messze jár. 
És jön sötétebb homlokú új. 
És kint a hidegben didereg az élet 
és a jéglelkii szél csak fúj egyre f ú j , . . 
Élet! Sós könnyedet csepegtesd a hóra 
s felolvad a rút jég, az alvó faágon. 
Vagy nem? — Bámulunk és könnyezve kérdezzük: 
„Van még boldog uj év ezen a világon ?" 

Bukovszky László 

Prohászka Ottokár egy emericanás ifjúsági 
gyűlésen Szent Imréről, az emericanás ifjú-
ság példaképéről beszélve, a következőket 
mondotta: 

»Érzitek, kedves fiaim, mit hirdet ez az 
Imre herceg? Hirdeti az inexhausta pubertást« 
— mint Tacitus mondja — a ki nem merült 
ifjúságot. Hirdeti azt az ifjú «rőt, amely úr 
akar, és tud lenni, elsősorban azlátal, hogy 
akarni tud: rámutat arra az ifjúságra, amely az 
életnek titokzatos vizeit, forrásait, fel nem ka-
varja szentségtörő kézzel: sürget ifjúságot, 
mely az Isten élettitkaiba bele nem avatkozik, 
mielőtt az oltárnál kezet kézben, szívet szívért 
nem cserélt, asszonyhoz nem nyúl; amely el-
mondhatja, amit Bambergi Ottóról mondtak: 
szemérmes mint egy leány, de bátor, mint 
egy oroszlán,« 
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Az ifjúság légvédelmi kiképzése 
irta: Buőcz Elemér. 

Afrikában dörögnek az ágyúk, kattog a gép-
fegyver, tankszörnyetegek tipornak le minden elé-
jük kerülő élőt, a repülőrajok vészes zúgással szá-
guldanak az abesszin városok, faluk, megrettent 
harcosok felett, s lezuhanó bombáik nyomán véres 
lakomáját üli a Halál. 

Ahol tegnap város volt, ma romhalmaz, ahol 
termőföld volt, ott pusztaság, ahol Élet volt, ott 
ma Halál. A lecsapódó bombák ezer darabra vetik 
szét a házakat, hatalmas tátongó tölcsérekkel szag-
gatják fel a réteket, mezőket s mindenfelé szerte-
szórt véres húscafatok, csontszilánkok, agyvelőda-
rabok jelzik, hogy itt emberek éltek. 

Emberek, akik örültek, szerettek, akiknek bá-
natuk volt, akik küzdöttek az élettel, vagy akik csak 
annak gyönyöreit élvezték; gyerekek, akik játszot-
tak, lányok, kik a szerelemmel könnyelműen kacér-
kodtak, férfiak, akik dolgoztak, s egy repülőtáma-
dás ezrével váltotta meg őket szenvedéseiktől, sza-
kította félbe boldogságukat. 

Egy repülőtámadás, és nincs többé munka, 
szerelem, szegénység, vagyon . . . 

Pusztulás kiséri az olasz repülők nyomát, pe-
dig a hadvezetőség humánus szempontok szerint 
vezeti a támadásokat. Eddig csak kisebb súlyú rob-
banó bombákat dobtak, s nem alkalmazták a gyúj-
tóbombákat és a gázt. 

Ennek köszönhető, hogy maradtak még élet-
ben emberek a repülőbombázta területeken. Mert 
a gyújtóbombák és a gáz alkalmazása szénné égette 
volna és élő-halott roncsokká változtatta volna azo-
kat, kiket a robbanó bombák életben hagytak. 

Az abesszin hadszintérről érkező jelentések 
nem számolnak be részletesen a harcosok és a 
polgárság repülőtámadás-okozta veszteségeiről. Az 
olasz jelentések csupán arról szólnak, hogy a re-
pülőbombák borzalmas hatást váltottak ki. 

Aki azonban tudja azt, hogy egy, a tengerben 
felrobbant 2000 kg-os bombának csupán a légnyo-
mása felfordít egy cirkálót, az tud olvasni a szük 
híradások és jelentések sorai kőzött is, és feltárul 
előtte a légitámadások minden borzalmassága. Ter-
mészetes, hogy a légitámadásokkal félig megőrji 

tett életben maradt lakósság tömegesen hódol be 
a modern fegyvereknek. A légi támadásoknak má-
sodlagos célja az életben maradt lakósság erkölcsi-
leg való megtörése. 

Az évek óta jósolt háború kitört . . . Szeren-
csére nem a kontinensen, hanem Afrikában; ez 
azonban korántsem jelenti a háborúnak a tőlünk 
oly távol eső területre való biztos korlátozását, ha-
nem ezáltal talán még fenyegetőbbé vált egy eu-
rópai háború kitörésének a réme. 

Ha most sikerül is elkerülni a civilizációnak 
legnagyobb veszedelmét, az nem jelenti a háborús 
veszedelem megszüntetését, hanem kitörésének el-
halasztását. 

És mi akkor, midőn az egész világ egy ha-
talmas leszámolásra, egy uj világháborúra készül, 
őlbetett kézzel siránkozunk a fenyegető veszede-
lem közelsége miatt? 

Ugyanakkor, midőn az egész világ ifjúságát 
előkészítik egy esetleges háború kivédéséré, midőn 
már évek óta légvédelmi gyakorlatokat tartanak 
külföldön a fiatalsággal, nálunk az iskolában Aene-
ast olvassák, Odisseus bolyongását és a spártai 
harcokat fordítják görögből. 

Vájjon a római hódításokból, a görög straté-
gia- és a spártai phalanxokból fogja megtanulni 
ífjuságunk a repülőtámadások elleni védekezést? 
Vájjon a hősköitemények idealizmusa fogja meg-
tanítani őket a jelen háborújának borzalmas rea-
litására ? 

Távol áll tőlünk, hogy közoktatási reformot 
követeljünk, csupán fel akarjuk hivni az illetékesek 
figyelmét a légvédelmi szaktudás - és ,gyakotlati 
kiképzésnek a hiányára iskoláinkban. És ezen a 
téren nem szükséges korszakalkotó ujitást behozni, 
csupán a külföldi mintákat lemásolni. 

Vezessék be nálunk Magyarországon is az is-
kolákban a kötelező légvédelmi előadásokat, amint 
azt már az összes külföldi iskolákban megtették. 

Nem kell eltörölni ezért a latin meg a görög 
órákat. Olvassák tovább is az Aeneast és fordítsák 
az Odysseiat, mert az általános műveltség és a 
magasabb kulturszínvonal eléréséhez erre szükség 
van. De valamilyen módon szorítsanak helyet a 
tanrendben a légvédelmi előadásoknak is ! 

Már az elemi iskolában foglalkoztatni kell a 
gyerekeket a légitámadás gondolatával, középisko-
lák alsó osztályaiban nyomatékosan fel kell hivni 
a figyelmet a légi háború jelentőségére s gyakor-
latilag meg kell ismertetni az ellene való védeke-
zést, mig a felső osztályokban már meg kell in-
dulnia a rendszeres és legkomolyabb alapokra fek-
tetett légvédelmi kiképzésnek. 

Tartsanak színlelt légi támadásokat, mikor ta-
nulják meg az iskolások, miként kell viselkedniök, 
ha az utcán, vagy a szabadban éri őket a repülő-
támadás, vagy miként kerüljek el fegyelmezett ma-
gatartásukkal a pánik kitörését, ha iskolai előadás 
közben lepi meg őket a légi támadás. Ismerjék a 
gáz elleni védekezés legelemibb követelményeit, s 
a gyújtóbombák okozta tüzek alkalamával az első 
és legfontosabb teendőket. 

A kiképzésbe pedig mint a fiukat, mint a lá-
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nyokat bele kell vonni. Éppen olyan veszedelem-
ben forog a légitámadás alkalmával a lány, mint a 
fiu, a gyerek, mint az öreg, az asszony mint a 
férfi. A legnagyobb meggondolatlansag lenne tehát 
a leányközépiskolákat kivonni a kiképzésből, holmi 
pedagógiai rendszerre való hivatkozással. 

A középiskolai tanuló ifjúság kiképzése csupán 
a legszorosabb értelemben vett passziv védekezésre 
terjedne ki, mig az ifjúsági szervezetek tagjai kü-
lön továbbképző tanfolyamokon vennének részt, 
akik a polgári légvédelmi parancsnokság segéd-
eszközei lennének. 

A polgári légvédelem szervezetébe tartozik 
ugyanis a segéd rendőrség, tűzoltóság, mentők, fer-
tőtlenitő osztagok, műszaki csapatok és jelentő jár-
őrök. A legutóbbi csoport tagjai főleg az ifjúság 
soraiból kerülnének ki, kiknek feladatuk, hogy a 
közelgő légi támadást a fenyegetett várossal ideje-
korán közöljék, illetőleg, hogy ezen jelentéseket át-
vegyék, továbbítsák, s a parancsnokságok között 
összekötő hírvivő szolgálatot teljesítsenek. 

Erre a célra legalkalmasabban a cserkészeket, 
leventéket lehetne felhasználni. 

Ezek a fiuk egészítenék ki a város körül 10— 
15 km. távolságban elhelyezett, egy-egy katona pa-
rancsnoksága alatt álló figyelő őrsök létszámát, 
amelyek kiemelkedő terepen elhelyezkedve, állan-
dóan figyelik a légteret, midőn ott ellenséges gé-
pet fegeznek fel, azt rádión vagy telefonon jelentik 
a légvédelmi központnak, amely riadóztatja az ösz-
szes veszélyeztetett vájosokat, így elkerülhetővé 
válik az, hogy meglepetésszerűen érjék a légi tá-
madások a lakosságot. 

A városok légi' riadójában szintén közremű-
ködnének az ifjúsági alakulatok. Kitűzik a temp-
lomtornyokra a piros zászlókat, meghúzzák a ha-
rangokat, szirénázó riadó-autókon, motorkerékpá-
rokon, vagy kerékpáron végigszáguldanak a főbb 
utvonalakon, s a közelgő légi támadásra figyelmez-
tetik a járókelőket, hogy azok idejekorán a bornba-
és gézbiztos földalatti betonpincékbe menekülhes-
senek. 

A leánycserkészek is be lennének vonva a 
polgári légvédelembe, amennyiben ők a mentőosz-

A f a r s a n g i é v a d d i v a t c i k k e i t 
legelőnyösebben szerezheti be. 

Q i a J n D A f o « * u r ' n ° ' divat kötött és szövött-
O l C I U r C I C I áru üzletében Kárász utca 14. 

Olvassuk, terjesszük, propagáljuk a 

„ S A J T Ó S Z E M L É T " 
évi e l ő f i z e t é s 50 fillér 

A társadalmi és politikai élet nagyszerű kereszt-
metszetét adja és állandó bírálatot gyakorol a sajtó 
munkássága felett! A mai életben nem lehet meg-
lenni nélküle. 

Tabár Péter divatáruháza 
S z e g e d , Kárász-utca 3. szám. 

Női és férfi kabát és ruhakelmék, selymek, vászon-
árúk, mosókelmék és szőnyegek a legolcsóbb árban. 
Egyetemi hal lgatóknak külön árkedvezmény . 

taghoz nyernének beosztást, s főleg a gyerekek, lá-
nyok és öregasszonyok oltalmáról gondoskodnának. 

Az egyetemi ifjúság kiképzése szintén igen 
fontos. Tekintetbe kell ugyan venni, hogy háború 
esetén azokat nagyrészt katonai szolgálatra hívják 
be, de a hadiszolgálatra alkalmatlanok a polgári 
légvedelem ifjúsági alakulat vezetői lennének, mig 
a katonai szolgálatot teljesítettek s tiszti rangban 
levőek a inagasaba légvédelmi parancsnoksághoz 
nyernének beosztást. 

Szegeden, átérezve a kérdés fontosságát, már 
történtek kísérletek a légvédelmi kiképzésre, illető-
leg egyelőre csupán a felvilágosításra. Toporczy 
Károly tábornok urta frontharcosoknál tartott szám-
talan értékes légvédelmi előadást, e cikk írója pe-
dig az egyetemi ifjúság előtt nyolc alkalommal is-
mertette a légi támadás elleni védekezés lehetősé-
gét. A mult hónapban a szegedi bajtársi egyesü-
letek Laky Barnabás joghallgatót hivták meg elő-
adásra, aki Budapesten fejtett ki eddig ilyen irányú 
igen értékes és eredménves munkásságot. 

Ezen előadásokat azonban csupán néhány 
száz egyetemista hallgatja meg, hol vannak az is-
kolásfiuk és leányok több ezres tömegei? A tan-
termekben, ahová nem lehet bemenni hozzájuk, ki-
oktatni őket a rájuk leselkedő rettenetes veszede-
lemre. 

Meddig várjunk még ? — Talán gondolják so-
kan, hogy most korai ilyesmiről gondoskodni, mert 
még csak Afrikában harcolnak, s az olyan messze 
van tőlünk . . . Hát akkor kezdjük el a légvédelmi 
kiképzést, midőn már az Adria felett zugnak a gé-
pek, vagy a szomszédaink repülőtereiről szállnak 
fel a halált hozó repülőrajok? 

Ha nem kezdjük meg idejében a védelmi be-
rendezkedést a jövő repülőtámadásaival szemben, 
magunk pusztítjuk el országunkat, ha nem kezd-
jük meg idejében a kiképzést az iskolákban, ha-
lálra Ítéljük a magyar ifjúságot! 

Prohászha 
és a SöldbiríohreSorm 
Prohászka Ottokár a földbirtokreformról 

úgy beszélt, mint az 1848 utáni legnagyobb és 
a nemzet egész életére kiható legfontosabb és 
legnagyobb tevékenységről. Prohászka már lát-
ta, hogy túl sok a nagybirtok, a kisbirtokokon 
túlzsúfolt parasztság és földnélküli mezőgazda-
sági munkás emiatt nem tud földhöz jutni, nem 
tud családja számára »otthont« alapítani. 

Sajátos viszonyaink között legcélszerűbb-
nek tartja, ha a nagybirtokosok, állami és egy-
házi birtokok, városok, — kisgazdaságok léte-
sítésére alkalmas földet és házhelyet juttatná-
nak örökbérletként a földnélkülieknek. Akar-
ja, hogy a nemzet vigyázzon arra, hogy a föld 
jó kézben legyen, azzal se pénzkapitalizmus, 
se önkény vissza ne éljen s így a föld célsze-
rűen szolgálja az emberi és a nemzeti élet 
fönntartását és kifejlődését. 

»Ez a szociális érdek tűzi ki az első és 
legfőbb célokat, amelyeknek alá van rendel-
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ve a magántulajdon, a kereskedelem és az 
eladás szabadság is. Ami az egésznek, a 
nemzetnek káros, arra nincs magánjog. Nincs 
joga a kapitalistának, hogy összevegyen ha-
tárokat és vadaskertet kanyarítson belőlük.« 

Nagyszerűen látta meg Prohászka, hogy a 
jól elosztott; jól müveit s jóllakott föld nevel-
het csak boldog, öntudatos népet, erős nemze-
tet. A legnagyobb nemzeti érdeknek tartja, 
hogy a nép belegyökerezzen a földbe. »Minél 
több embernek van biztosított része a földből, 
annál biztosabb magának a nemzetnek az éle-
te.« Ugyancsak Prohászka hivta fel a figyel-
met a személytelen nemzetközi tőke hódításá-
ra a magyar földön, amely kiemeli a népet 
birtokából és rabszolgáivá teszi. 

»Az okos nemzeti birtokpolitika arra irá-
nyuljon, hogy a föld a nemzeté legyen, hogy 
minden dolgos munkáskéz hozzá is tudjon fjut-
ni a földhöz és a termelés eszközeihez, de ál-
landósuljon is a birtok, mert az csak így válik 
otthonná.« 

Prohászka szerető gondoskodással fordult 
a hadviseltek felé is. Átérezte, hogy a világ-
háború véress harcaiból hazatérő katonák nem 
lehetnek idehaza földnélküli éhenkórászok. Nem 
szabad megengedni, hogy a háborúból haza-
térő hőseink arra döbbenjenek, hogy nem volt 
miért harcolniok és csonkán, betegen, koldus-
tarisznyával a vállukon kóboroljanak. Ha vala-
kinek joga van ebben az országban földhöz, 
azoknak van joguk, akik vérüket hullatták érte, 
akik a halálmezőkön jártak. 

»Nincs az a gróf, nincs az a herceg, 
nincs az a püspök, akinek annyi joga volna 
az ősi földhöz, a hazai kenyérhez, mint an-
nak a hősnek, aki saját vérével küzdötte 
ki azt.« 

Testvér^ mi a meggyőződésed; mik az 
elveid a földbirtokreformmal kapcsolatban? 

Mi az Emericana? 
Az alapszabályokat, amelyek a szervezetre 

vonatkoznak, nem kívánom részletezni. Inkább 
az alapszabályt átható szellemet és e szellem 
erejétől összekovácsolt komplexumot nézem 
abból a szempontból, amely elválasztja, meg-
különbözteti minden más bajtársi egyesüléstől. 

Az Emericana, az emericanás társadalom 
világnézétet vall. Vallja a katolikus hit szerinti 
életet, azt, hogy az Isten parancsait be lehet 
és be kell tartani és aki nem cselekszik ebben 
a meggyőződésben azt méltatlannak ítéli a zöld 
sapka viselése. Minden támadás, lenézés és 
gáncs ellenére az emericanás ifjúság vallja, 
hogy a vallás nem magánügy, mert a vallásos 
meggyőződés és az ebből fakadó világnézet 
gyakorlati megvalósítása a reális életbe való 
kivetítése már változást jelent a létezések vilá-

gában. Minden változás pedig, mely a külvilág-
ban emberektől indíttatva végbemegy, behatással 
van a társadalomra. Nekünk emericanásoknak 
pedig nem mindegy, hogy ezeknek a belső meg-
győződésből kiinduló cselekvéseknek mi az 
eredménye. Mi azt akarjuk, sogy minden vona-
lon érvényesüljön a katolikus életfelfogás, a 
katolikus etika. Ez pedig csak katolikus lélek-
ből fakadhat. Ezért vagyunk mi elsősorban is 
a lélekért, ezért is helyezzük a legnagyobb súlyt 
a vallásos életre. Katolicitásunkat ki visszük 
az utcára is, mert jelvényeinkről mindenki tud-
ja, hogy ezek katolikusok. Erre büszkék vagyunk 
annál is inkább, mivel a katolikus élet harcosai-
nak első soraiban levőknek tudjuk magunkat. 

Ez a harc pedig nem jelent összeütközést a 
mi magyarságunkkal. Valljuk és hisszük, hogy 
csak vallásosan lehetünk jó hazafiak! Valljuk 
ezt még akkor is ha a magát legnagyobbnak 
mondó bajtársi egyesület fogja ránk, hogy a 
hazafiságot, a nemzeti érzést csak másodrangú 
kérdésként kezeljük. Mi tudjuk, hogy ez igaz-
talan beáliitása a mi életszemléletünknek és 
valljuk, hogy a vallásosságot és hazafiságot 
nem lehet szétválasztani. Nem lehet igaz ma-
gyar az akinek nincs vallása, vagy nem él 
vallás szerinti életet. Ezt a tételt igazolja nem-
zetünk történelme. Nemzetünk történelme ott 
kezdődik, amikor a keresztvíz a fejére hullott, 
mert ez a nép fönnmaradásának biztosítékait 
nem hozta el az őshazából, azokat kapta a 
kereszténységtől. Hazát akkor nyertünk - mondta 
Prohászka — amikor a keresztelőviz kezdte 
megtermékenyíteni a rögöt; akkor lett sátoi he-

f c i l f i r F o r o t t r » órás, aranyműves és rádió 
V Ö U i y 1 C l C I 1 L szaküzlete Szeged, Ká-
rász-utca 16. Szabályozott márkás sportórák, arany, 
ezüst ékszerek dús választékban. — Világmárkás 
rádiók 98 pengőtől. Nagy óra, ékszer, gramofon rádió 
javítóműhely. Egyetemi hallgatóknak árengedmény. 

Férfi és női kalapokat, nyakkendőket legolcsóbban 

K N I T T E L N É L 
vehet. Kárász-utca 5. sz. 

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. 
Alakításokat vállalunk. 

Egyetemi és főiskolai hallgatók — 
k ö z é p i s k o l a i t a n u l ó k s z á m á r a 
JEGYZETFÜZET O / l 
1 0 0 L A P O S FILLÉR 

K O R D Á B A N 
(Fogadalmi templom mögött.) 

»A magántulajdonjog és annak használata 
két külömbözö dolog,« Rerum Novarum u. 19. 
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lyett házunk, mikor a templom köré építkez-
tünk ; azóta lett drága, édes a haza, mióta szent 
lett s minden jelvényén a keresztény áldás 
szent olajcseppje reng. A hit biztosította e ha-
zát számunkra. Volt itt előttünk sok nép: né-
met, román, szláv; s amint jöttek, úgy mentek, 
elsodorta őket az áradat. Miért nem fogózkod-
tak a Tátra, Mátra, Fátra szikláiba ? Miért nem 
építettek sáncot az ár ellen ? Az ár megjött, 
szorította őket s nem volt horgonyuk, melyet 
a bőszült árba ledobhattak volna. Jött a ma-
gyar : azt is szorította a népek tengere; de volt 
horgonya s azt ledobta az á rba ; a horgony a 
kereszt volt s az leszegeződött a hármas bércre, 
azóta is ott ragyog a magyar címerben. Békét 
nekünk a hit adott régen és ujabban. Elapadt 
volna a magyar vér pogány őseink csatáin, el-
szivárgott volna idegen földön nemtelen garáz-
dálkodásban, ha nincs, aki a vért nem a po-
rondra önti, hanem verejtékes munkában gyön-
gyözted s kamatoztatja. 

Mi lesz a magyar nép sorsa, ha nem Róma, 
hanem Konstantinápoly vonzza, ha nem II. 
Silvester pápa, hanem a bizánci császár küld 
szent Istvánnak koronát? A kereszténység te-
hát annyira bele ette magát a nemzet testébe, 
hogy szétválasztani a hazafiságot és a vallásos-
ságot nem is lehet. Nemzet elleni merényletnek 
kell tekintenünk minden olyan megmozdulást, 
mely diszharmóniát igyekszik teremteni oly kér-
désben, mint a vallásosság és a hazafiság. Aki 
e kettőt szétválasztja az a nemzet történelmét 
hamisítja meg. (Folytatjuk) M.L. 

A »NÉPJÓLÉT« ÍRJA: 

»Aki a faj megerősödésében bízik, aki szí-
vén viseli a jövő generáció egészségét, az 
nem hirdetheti a faj rombolásának legbizto-
sabb eszközét: a szeszes italok fogyasztását. 
Nem hirdetheti sem mértéken felül, sem 
mértékletesen, mert a jövő nemzedék meg-
erősödésének egyedüli biztosítéka a szeszes-
italoktól való teljes tartózkodás.« 

Katolikus folyóirataink: 

Magyar kultúra: a legöntudatosabb, legbátrabb 
magyar katolikus folyóirat. 

Katolikus S z e m l e : tudományos folyóirat kiváló 
irodalmi szemlével. 

Korunk szava : az aktiv katolicizmus bátorszavú 
hirdetője. 

Uj Kor: aktiv katolikus organúm. 
Vigí l ia : az egyetemes kat. szellemiség folyó-

irata megjelenik évente négyszer 720—800 
oldal terjedelemben, 

Megrendelhetők a Délvidéki Ifjúság kiadóhivatala 
utján i s ! 

Az elvek 
és a gyakorlat 

A karácsonyi ünnepek után felkerestem 
egy pár »jókereszténynek« ismert családot. 
Mindenütt karácsonyfa, kisebb, vagy nagyobb 
kiadásban, csillogó disz, betlehemecskék és 
apróbb-nagyobb ajándékok. Egy ilyen kará-
csonyfa alatt láttam aztán egy, tán véletlenül 
ott felejtett, vagy oda dugott nem keresztény 
újságot. A karácsonyfa, a kereszténység szüle-
tésének szimbóluma alatt a keresztény ellenes 
újság nem egy, hanem sok-sok keresztényte-
len keresztényre, elvnélküliségre, vagy elve-
ket hirdetőkre, de nem vallókra világit rá. Le-
het, hogy csak véletlenül került az az újság a 
karácsonyfa alá, de mindenesetre nagyon éle-
sen világított rá korunk egyik legnagyobb ba-
jára, az elvnélküliségre. Milyen katolikus ön-
tudata és meggyőződése lehet az olyan em-
bernek, akinél ilyen diszharmónia előfordulhat? 
Katolikusnak a maga katolikus-, református-
nak a maga református- és zsidónak a maga 
liberális ujsáágját kell járatni és olvasni, mert 
különben árulója lesz saját felekezetének és 
önmaga iránt tanúsított következetlenség szül-
te kaoszba fog fulladni. 

A zsidók öntudatosak, mert saját lapjai-
kat olvassák, egyedül a keresztények jó nagy 
tömege az, amelyik két istent akar egyszerre 
szolgálni. 

Ha valaki következetes akar maradni ön-
magához, ha nem akarja, hogy nevessenek 
azon a félszegségén, amely egyik kezében ke-
resztet, a másikban liberális sajtót lobogtat, 
aki nem akar árulója lenni elsősorban önma-
gának, az nem tűrhet meg lakásában olyan 
lapot, amely nem az ő világnézetét vallja. 

Amint a tüz és víz nem tűrik meg egymást 
soha, úgy keresztény ember sem vehet kezébe 
olyant, ami keresztényellenes. 

Legszebb , l egjobb, c s e m e g e - és fűszerárut 

Rejtőnél vehet 
Kárász-utca 13. 

Emericanás testvér! Légy harcosa a katolikus sajtónak! 

a Nemzeti Újság 
és az Uj Nemzedék a te lapod 

Katolikus asztalára csak katolikus sajtóterméknek 
van helye! 

Báli divatujdonságok, belépő anyagok és az összes 
divat selymek óriási választékban 
K U R U C S E V S Á N D O R 

% divatáruházában Széchenyi-tér 14. sz. 9 
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Emericana könyvtáróra 
kedden és pénteken 12—fél l-ig. Igénybe-
veheti minden emericanáá,a ki nincs tagdíj-
hátralékban. A Nagypriorátus segítségével 
sok új könyv beszerzése vált lehetővé. 

Olvasó óra 
minden pénteken 12—l-ig. A Danubiana és 
Clusia áldozatkészségéből sikerült úgy a bel-
földi, mint a legtekintélyesebb külföldi fo-
lyóiratokat beszerezni. Az olvasóórák látoga-
tásának föltételei: mint az Emericana könyv-
táré. 

Régi emericaíiások! 
Keressük megvételre az »Emericana« lap 
I—XII. évfolyamait, akár egyes példányszá-
mokat is, megfelelő áron. Ajánlatokat a ki-
adóhivatalunkhoz kérjük eljuttatni. 

A Danubiana corporatio hírei: 
1935. december 12-én fegyelmi széket tar-
tottunk, amely példás szigorúsággal járt el a 
fegyelmejetlen tagok ellen. Három tagot es-
küszegés cimén és egyet fegyelmezetlen ma-
gatartás miatt zárt ki a corp. seniora a curia 
tagjai sorából. Ezenkívül 6 tagra súlyos bün-
tetést szabott ki a fegyelmi szék. 

* 

December 8-án Szentmihályteleken tartott a 
corp. kulturdélutánt, amelyen Ditróy Zsófia, 
Agonás Pál és Ivády Gyula leventék működ-
tek közre, nagy tetszést aratott műsorszá-
maikkal. 

# 

Szépen sikerült karácsonyfaünnepély voitVá-
Várostanyán és ez alkalommal került ki-
osztásra a Danubiana 70 szeretetcsomagja 
is. A megajándékozottak nevében Kardos 
Lajos plébános mondott köszönetet az Eme-
ricana Danubiana corp. tagjainak. 
Ugyancsak decemberben sikerült Mikulás-es-
tet rendezett a corp. Familiája Dr. Heller 
Erikné háziasszony védnöksége alatt, Dit-
róy Zsófia házikisasszony és a familia tiszti-
karának rendezésében. A corp. tagjainak a 
házikisasszony nagyszerűen sikerült krónika 
keretében osztotta ki a familia ajándékát. 
Dr. Fehér Kálmán és Horváth Andor olvas-
ták fel ezután ez alkalomra irt verseiket. 

• 

Csiki János dr.-t, a corp. volt seniorát sub 
auspiciis gubernatoris avatták a jogtudomá-
nyok doktorává. 

Emericanás tábort rendez a Danubiana Sió-
fokon. 

A corp. senioratusa elhatározta, hogy Sió-
fokon július 1-től aug. l- ig terjedő időben 
nyaralótábort fog létesíteni a Balaton part-
ján a fiú és leányifjúság számára. Minthogy 
a terv úgy a curia, mint a familia körében 
nagy megértést és lelkesedést váltott ki, a 
corp. megindította a tábor előkészítő mun-
káját és a szervezésre külön bizottságot kül-
dött ki. Közvetlenül Siófok mellett ideális 
hely áll rendelkezésre a táborozás céljára. A 
táborhelyet fűz- és fenyőerdő veszi körül. 
A tábor programjában úszásoktatás, motor-
csónak vezetés, vitorláscsónak vezetés és 
kiképzés, evezés, vívásoktatás és főzőtanfo-
lyam is szerepelnek. A táborozás költsége 
napi négyszeri étkezést is beleszámítva, 40 
pengő körül mozog. Tudakozódni, ill. je-
lentkezni a Danubiana senioránál lehet. 

* 

Az egyetemi misék februárban kezdődnek 
újból. Ezeken minden öntudatos emericanás-
nak ott kell lenni! 

A Danubiana seniora minden kedden 12— 
V2l-ig tart hivatalos órát az Emericanában. 
A corp. seniora ezúton is kéri mindazokat, 
akiknek a corporatiót, vagy az Emericanát 
érintő bármilyen észrevétele, gondolata van, 
az keresse föl és ezáltal is segitse a corp. 
irányításának nehéz munkájában. 

Szmoking és frakk szövetek, frakk-mellény 
anyagok, legolcsóbban beszerezhetők 

KURUCSEV SÁNDOR 
divatáruházában Széchenyi-tér 14. szám. 

F ű s z e r és c s e m e g e 
cikkekben a jó áruk legjavát adja 

KOCSIS FERENC 
Takaréktár-utca. Telefon: 14-52. 

Sörkülönlegességek „Az Olaszhoz" címzett vendég-
lőben állandóan csapon. Választékos zónák minden 

Menürendszer S z á l l t c i y l m f e városíiáza 
mellett. Minden szombat este disznótoros vacsora. 

r i D Ő l / mérték után a legjobb anyagból leg-
V / l l V f t V olcsóbban készülnek 

Vénig Gyulánál, Gizella tér, Szent-
háromság-utca és Gizella-tér sarok. 

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. 

Ördögh Ferenc férfi és női ruhaáruháza Szeged, 
Széchenyi-tér 16. szám. Mérték utáni szabóság. 
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Minden emericanásnak pártolnia kell a keresztény ipart és kereskedelmet! 

VÁSÁROLJON A „DÉLVIDÉKI IFJÚSÁG11 HIRDETŐINÉL 

Szerkesztői üzenetek 
Boldog újesztendőt kívánunk kedves olvasóink-

nak! Adja a jó Isten, hogy a magyar haza integ-
ritása, feltámadása legyen a legnagyobb örömünik 
és boldogságunk. Hálásan köszönjük meg előfizető-
inknek áldozatos támogatását és kérjük, hogy tart-
sanak meg minket szeretetükben a jövőben ís. 

Dr. K. Z. Szeged. A keresztény egyetemi ifjú-
ságnak a kereszt kitételét kérő memoranduma a 
legjobb tudásunk szerint a kultuszminiszterhez lett 
felterjesztve. Azt azonban nem tudjuk, hogy fmi le-
het az oka annak, hogy a (kultuszminisztériumban 
nem akarnak tudni a mi kérvényünkről, illetve me-
morandumunkról. Többet levélben. 

Dr. F. K. Szőreg; Sz. M. Újpest;. Báló I. Sze-
ged; Sz. J.; M. L. Levélben «válaszoltunk. — O. V. 
Cikkét közölni fogjuk. — Sz. A. Írása, sajnos, nem 
üti meg azt a mértéket, amit el kell érnie, ha azt 
kívánja, hogy cikkei közölhetők legyenek. Éles 
meglátásai vannak, azonban ezeket jobb formába 
kell öntenie. 

Sch. V. Szeged. A kérdezett úr fegyelmi úton 
lett eltávolítva. Véleményünk szerint a másik három 
sem érdemli meg, hogy foglalkozzék velük. Olyanok, 
mint ahogy azokat levelében sejti. 

F. K. Budapest. A szegedi Nagypriorátus egyik 
határozata sem intézkedik érdemében a lap megje-
lenéssévei kapcsolatban. 

»Kiváncsi« jeligére üzenjük, hogy a kérdezett 
dolog három senior ellenállásán bukott meg. Az 
egyik »hülyeségnek« tartotta, a másiknak állítólag 
nem volt és még mai napig sincs még 5 pengője 
sem, a harmadik meg maga szerkeszt egyet. így hát 
egyedül maradtunk. 

F. A. Nagyon sajnáljuk, hogy éppen vezető 
emericanás dominus ragadtatta magát ilyen kije-
lentésre lapunkkal kapcsolatban. Vigasztal az a 
tény, hogy ezek az urak eddig csak kritizáltak, de 
komoly munkára nem voltak hajlandók. Ócsárolni 
tudnak, de segíteni aranál kevésibbé. Úriember szá-
jába nem való kritikára nem reflektálunk és nem 
hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Vállalkozásunkat 
mindenesetre tovább fogjuk folytatni, még újabb 
fegyelmik árán is. A letett eskü nem, kötötte meg 
a kezünket és nem is kötelez hallgatásra, sőt bá-
torságot ad újabb küzdelemre! Bátorításáért őszin-
tén hálásak vagyunk! 

Emericana, Élet, Katolikus Missiók, Katolikus 
Tudósító, Korunk Szava, Magy. Kat. Orvosok Szent 
Lukács Egyesülete, Magyar Cserkész, Magyar Kul-
tura szerkesztősége. Nagy hálával köszönjük, hogy 
szerény kérésünket pártfogolni szívesek voltak. Meg 

fogunk tenni mindent, hogy az önök á^al hirdetett 
eszmekör minél nagyobb vidékre terjessze ki ak-
ció-rádiusát. 

Kaszt Károlyné, Szeged. Előfizetését köszönet-
tel nyugtázzuk. 

»A magáiitulajdonjogot nem az állami, ha-
nem a természetjog adja az egyeseknek. Te-
hát az államhatalom nem törölheti azt el, ha-
nem csak szabályozhatja és a közjó érdekei-
vel összeegyeztetheti« Rerum Novárum u. 35. 

Báli szezonra Keménykalap, frakking, frakkmelléry 
sál és nyakkendő újdonságok legolcsóbban besze-
rezhetők S Z Á S Z L A J O S N Á L 

Széchenyi-tér 16. szám. 

Uri és hölgyfodrász kiszolgálási árakból 20 száza-
lék árengedményt nyújtok a m. tisztelt 
Egyetemi hallgatóságnak. 

S Z Á N T A I 
Dugonics-tér 11. sz. Pontos kiszolgálás! 

Bajtárs! 
Csak vallásosad lehetsz jó hazafi. 

Óra ékszer javitás l e g o l c s ó b b a n 
Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. 

GEDEY A N D R Á S 
arany- és ezüstműves Szeged, Dugonics-tér 2, sz, 

ABLAKA GYÖRGY 
könyvnyomdája Szeged, Kálvária-utca 14. 

Könyvek szép kivitelben és jutányos árban készülnek. 

Töltőtol lakat s z a v a t o s s á g mel-
lett s z a k s z e r ű e n j a v i t 

W I R T H és R E N G E Y 
Szécheny i - t ér 5. szám alatt . 

Szegedi Uj Nemzedék rt. Dugonics-tér, 




