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sonlítani kezd az igazi diáktipus megvalósítójához, 
az angol diákhoz, inkább elkeseredik ezen a jelen-
ségen, amelyet egyenesen veszedelmesnek is tart. Ma 
már elérkeztünk addig, hogy az egyetemi professzor 
együttsportol diákjaival, s a sporton keresztül még 
szorosabbá, és megértőbbé válik a kapcsolat diák 
és professzor között. Olyan szép fejlődése és meg-
nyilvánulása ez az egyetem falai között kifejlődött 
sportszeretetnek, amelyről csak elismerőleg lehet nyi-
latkozni, nem pedig elítélően. 

|S arra nem gondolt a cikkíró, hogy ^ ennyi 
dicsősséget és elismerést szereztek a sportoló ma-
gyar diákok hazájuknak? — S azonkívül pedig 
nem is olyan rossz fiuk mindig azok a sportrekor-
derek. Megállják azok helyüket nemcsak kint a 
sportpályán', hanem bent az egyetem falai között is 
és sokszer meglepő jó eredménnyel vizsgáznak. 

Az sem felel meg teljesen a valóságnak, hogy 
az egyetemi ifjúság többet van a sportpályákon, 
-mint a könyvtárakban. Nagyon jól emlékszem, ini-
fxor a könyvtár kinyitása után félórával már nem le-
hetett az asztaloknál helyet kapni, pedig nagyszerű 
korcsolyaidő volt kinnt. Az pedig csak természetes, 
'hogy a bosszú, téli könyvtárban való gubbasztás és 
tanulás után jólesik tavasszal az első szép napokon 

a szabadban levő sportpályán hancúrozni. Nemi-
csak jólesik, hanem szükség is van erre! Az or-
szágnak nem kellenek penészvirágok! 

Mindezeket összefoglalva arra a következtetésre 
jutunk, hogy ezen kérdéses cikk olyan egyetemi 
hallgató tollából származik, aki mindenhol ott van, 
csak éppen ott, nem, ahol helye lenne: az egyeme-
men, az ifjúság egyesületeiben, bajtársai között. Aki 
elmegy a tudományos egyesületek szaküléseire, de 
hogy az egyetemi egyesületek milyen eredménnyel 
foglalkoznak az időszerű, az egész magyarságot, az 
országot érintő legégetőbb kérdésekkel, azt legfel-
jebb csak rossz, ferde beállítású forrásokból ismeri 
meg. Ez azonban egymagában még nem lenne nagy 
hiba, de ugyanakkor bírálatot írni olyan dolgokról, 
állapotokról, személyekről, melyekről helyes fogalma 
{nincs, e akiket csak toírzfiguraként ismer, ahhoz túl 
sok önbizalom és nagy merészség kell. Mert feltéte-
zük azt, hogy téves forrásai alapján írta cikkét 
Gunda Béla; ellenkező esetben ugyanis szándékos 
rosszakarattal kellene őt megvádolni. így azonban 
csak azon felületes eljárását Ítéljük el, hogy olyan 
dolgokról mert írni, amelyekhez egyáltalán nem ért. 

tarnói Buócz Elemér. 

Kedves fiatal dominus testvérem! 
aki hajdan, megtalálva a legideálisabb bajtársi 
élethez vezető útat, szent esküt tettél virágzó 
Emericanánk tisztelendő Alkotmányára, Hoz-
zád fordulok néhány igaz szóval. 

Emlékszel-e, mikor apród voltál és tagdí-
jad még pontosan fizetted, egeket karcoló ten-
nivágyással hányszor akartátok megindítani a 
Corporatio lapját, hogy az összekapcsolja az 
életbe csöppent ifjú óriást a tapasztalt »na-
gyok«-kal? 

Emlékszel-e, mikor levente lettél és tagja 
voltál a senioratusnak, mennyire fájt a rész-
vétlenség, mellyel idősebb társaitok hangya-
munkátok iránt viseltettek? Nem ezen is bu-
kott-e meg a szép terv, hogy a tudományt, 
irodalmat, a napok zajos életének tükrét és 
a szórakozást saját nyomdatermékben keressé-
tek és találjátok meg? 

Emlékszel-e, mikor már »inaktiv« lettél 
és ingerlékenyen csak kritizálni tudtad fiatal 
s dolgozó testvéreid munkáját? Arra persze 
nem gondoltál, hogy talán azért van azok 
munkájában kritizálni való, mert Te — azon-
kívül, hogy felé sem néztél a curia és corpora-
tio üléseinek, — tagdíjadat is csak elvétve, 
vagy egyáltalán (!) nem fizetted be aerariu-
sunknak. Nem gondolod-e, mily nagy teljesít-
mény az elvállalt munkát jó részben megvaló-
sítani, annak ellenére, hogy a költségvetés-
ben előirányzott alkotmányszerű bevételi for-
rások meddőkké válnak? Csodálkozol ennek 

ellenére, hogy lapunk még mindig a nyom-
dában várakozik? 

Emlékszel-e végül arra, hogy a valetáns 
bál után hányszor jelentél meg üléseinken és 
hányszor fizetted be a tagdíjadat? Ugye,szo-
morú volna felderíteni? 

. . . Akarod-e tehát, hogy annyi küzdés 
után végre megvalósuljon a vágyunk? Aka-
rod-e, hogy szárnyat bontson a postagalamb, 
mely állandó képét nyújtaná Neked a Corp. 
életünkről? Akarod-e, hogy fiatal testvéreid 
a Te segítségeddel jussanak hozzá a Danu-
biana lapjához, a saját lapunkhoz, melybe ki-
önthetik mondanivalóikat s olvashatják egy-
más véleményét? Megérted ugye, e pár sor-
ból, e néhány szó mögött rejlő nagyszerűsé-
get? 

Ha akarod, hogy próbálkozásunkat siker 
koronázza: segíts nekünk. Nem akarunk külön 
áldozatot. Tudjuk, hogy időbelileg és anya-
gilag százszázalékosan ki vagy használva. Ami-
re kérünk, csak annyi, hogy azt a minimális 
tagdíjat, melyet esküvel fogadott Alkotmá-
nyunk előír, juttasd el Corporationk pénztá-
rába s olvasd el mindig szeretettel a lapot, 
melyet fentiek ellenében minden tagunknak 
emericanás szeretettel megküldünk. 

Erre kér Téged — és bízik kötelességed 
teljesítésében — 

Egy fiatal domicius testvéred. 


