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akarata ellenére került a hadseregbe, mint az, 
aki önszántából vállalta magára a katonai fe-
gyelmet. S az a katonai fegyelem legjellegze-
tesebb vonása, — amely a hadsereg összeté-
teléből következik, hogy sokan nem meggyő-
ződésből, hanem a parancsmegszegésért ki-
járó büntetéstől való félelemből engedelmes-
kednek. 

Súlyos tévedés azt hinni, hogy csak a ka-
tonaság, katonai testületek állanak szigorú 
fegyelmi alapon. A 'jezsuiták »katonás fe-
gyelme« példaként állítható hiinden olyan 
egyesület, testület elé, amely nagy feladatok 
megoldására hivatott. Vájjon, milyen más esz-
közzel tudta volna elérni a Jezsuita Rend bá-
mulatos eredményeit, mint a legszigorúbb fe-
gyelemmel? Vájjon, milyen erő küldte volna 
a hivatás isteni sugallata mellett a misszio-
náriusokat az ezernyi szenvedést jelentő eg-
zotikus vidékekre, mint a főnök parancsának 
való feltétlen engedelmesség? És a híres hit-
szónok, midőn magasszárnyalású beszédei után 
hazatér rendházába, miért csókol kezet sze-
rény alázatossággal a házfőnöknek? Mert kö-
teles elismerni a szigorú fölé- és alárendelt-
séget. 

A katonai és jezsuita fegyelem közti ha-
sonlatosság azonban egy lényeges vonásban 
jellegzetes eltérést mutat. 

A katonai fegyelemnek mindenki tartozik 
engedelmeskedni, akár akar, akár nem, ha egy-
szer a hadsereg kötelékébe bekerült, a jezsuita 

T e s t v é r ! Ha azt akarod, hogy eszméin-
ket mások is ismerjék, terjeszd ismerőseid kö-
zött a »Délvidéki Ifjúság«-ot és szerezz leg-
alább egy előfizetőt lapunknak! 

fegyelemnek pedig önként vetik alá magukat 
azok, akik saját elhatározásukból a Rendbe 
léptek. A katonák kötelességből engedelmes-
kednek, a jezsuiták önként. 

A magyar ifjúságra hatalmas feladatok 
várnak, melyeket csakis egységes szerveze-
etkbe tömörülve, tud megoldani. A szervezet-
be, egyesületbe tömörülés azonban egymagá-
ban még nem biztosítja a cél elérését. Csak 
akkor fog tudni a magyar i f júság feladatá-
nak megfelelni, ha egyesületei a legszigorúbb 
fegyelmi alapon állanak. 

A bajtársi egyesületeknek a katonai és 
jezsuita fegyelem elveit kell összeegyeztetni. 
Legyen meg a szigorú fölé- és alárendeltség, 
az engedetlenség szigorú büntető szankciók 
alkalmazását vonja maga után. A parancsokat 
minden bajtárs a legpontosabban teljesítse, 
de nem azért, mert félt a büntetéstől hanem 
mert önként állt soraink közé, önként vállalta 
a munkát, kötelezettségeket, s hazaszeretetből 
engedelmeskedik a szebb magyar Jövő "kihar-
colásában vezéreinek. 

Bajtárs! Nézz körül! Látod az oiasz, né-

met, szerb i f júság zászlóerdeit? Hallod a 
fasiszta, barnainges, szokolista ifjúsági ezre-
dek lépteinek dübörgését? Nem érzed Dél, 
Nyugat, Észak felől az if júság megújhodásá-
nak, előretörésének, nemzetet építő és nemze-
teket ledöntő, kitörni készülő viharát? 

És Te még mindig kicsinyes öncéljaidért 
veszekszel?! És nem akarsz magad felett te-
kintélyt elismerni, s félrelöksz utadból min-
dennemű fegyelmi rendszabályt? 

Panaszkodsz, hogy nem részesülsz abban 
a kellő elismerésben, amely bajtársi mivol-
todnál fogva megillet Téged? Magad vagy 
az oka! 

Légy fegyelmezett katonája bajtársi egye-
sületednek, öld meg a kényelmes klubéletet 
élő, kártyázó, henyélő ficsúr diáktypust, s 
alakítsd ki a magyarság szent céljaiért küz-
dő, fegyelmezett ifjúsági harcost! S ekkor, 
bajtárs, l ö b b tisztelettel köszöntik zászlódat, 
s nagyobb lelkesedéssel nyitnak útat soraid 
előtt! 

Az e^yelemt ifjúság 
egysége 

A magyar faj élet-autója vérpárás jövő felé szá-
gult velünk. Egyik fülünk életerős nemzetek í egy-
veresörgetését , a másik rothadó és korhasztó tö-
megek fenyegető üvöltését hallja. Egyik oldalról a 
megújhodott élet friss levegője csapja m e g arcun-
kat, a másikról nemzetölő, vértfertőző métely-pos-
ványok bűzét érezzük. És mi itt állunk az élet és 
halál mesgyéjén . Titeket kérdezlek, bajtársak, akar-
tok-e élni? Akarjátok-e, hogy a kárpátok medencéjét 
a megújhodó magyar nemzet töltse be i smét? 
Vagy belenyugszotok abba, hogy a legjellemteLe-
nebb, vadállati egocentrizmus rablásának martalé-
kai l e g y e n k ? 

Szent m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y valamennyien egy 
új, hatalmas, gazdag és parancsoló magyar nem-
zetet, egy Uj-Magyarországot vártok. 

Bajtársak, mi vagyunk a jövő Magyarország! 
Ennek az ifjúságnak kell megteremteni az Uj-
Magyarországot, melyben ez az i f júság fog vezetni, 
k i sebb-nagyobb pozíciókban parancsolni. Ebből az 
i fjúságból kell kikerülni a nemzet jövendő vezé-
reinek! Ennek tudatában varrnak ellenfeleink is. 
Ezért iparkodnak hangos frázisokkal, megtévesz tő 
elvekkel éket ütni közénk. Nek ik érdekük, hogy 
szétforgácsolják ezt a jel lemes, acélakaTatú új ge-
nerációt. De az egyetemi i fjúság tudatában van 
feladatának és hivatásának. Bajtársak, találjuk meg 
egymás kezét ! Magyar testvérek, fogjunk össze 
hazánk, nemzetünk, jövő boldogulásunk érdekében. 

N e m tíírjük azt, hogy továbbra is szétforgá-
csolva tartsanak bennünket. Tiltakozunk az ellen, 
hogy a bajtársi egyesüle tek különböző e lvekkel 
továbbra is gombamódra szaporodjanak. Vissza-
utasítunk minden propagandát, sajtóorgánumot, a-
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mely ellentétes, nagyon sokszar lelkiismeretlen, de 
mindenesetre megfontolatlan jelszavakkal egyimás el-
len uszít bennünket. De különösen tiltakozunk azok 
ellen az »óva intő jótanácsok«, sőt fenyegetőzések 
ellen, amelyeket egyesek felénk zúdítanak. Ezek 
a törekvések csak gátolják vagy zátonyra juttat-
ják az ifjúság minden cselekvését, minden akarását. 

Bajtársak, mi egyet akarunk! A mai egyetemi 
ifjúság dolgozni akar, együtt akar működni egy 
szent cél érdekében. Nagy célunkat csak úgy fog-
juk elérni, ha együtt dolgozunk! 

Szükségesnek tartom, hogy a bajtársi egyesüle-
sületek és korporációk vezetői havonta tartsanak 
egy közös értekezletet, amelyen időről-időre meg-
tárgyalják azokat a kérdéseket, amelyek ellen, vagy 
amelyek keresztülvitelére egységesen kell fellépni. 
Tartsunk félévenként egy ifjúsági nagygyűlést, a-
melyen az összes keresztény, magyar bajtársi egye-
sületek és korporációk ifjúsága vezetőikkel együtt 
résztvesz. Az ifjúsági egyesületek a legmesszebb-
menő támogatást és segítséget biztosítsák egymás-
nak és gyűléseikre hívják meg más egyesületek 
vezetőit, képviselőit. Ezenkívül minden egyesület 
kemény, katonás, magyar egyetemistához méltó fe-
gyelemre szorítsa tagjait és minden egyesület tö-
rekedjék arra, hogy a bajtársi egyesületeket ke-
rülő, a bajtársi életet lekicsinylő, vagy kigúnyoló 
hallgatók életét és megmozdulásait — amennyire 
csak lehetséges — tegye lehetetlenné. Ezek mindig 
csajk parazitái lesznek a nemzetnek! Nekünk esaik 
dolgozó és nemzetien gondolkodó polgárokra van 
szükségünk! 

Bajtársak, fogjunk össze a jövő magyar nem-
zetért és találjuk meg egymás kezét saját jövőnk 
érdekében! 

Ónodi Józssf 

bh., a Clusia magisztere. 

Furcsaságok 
a kanári szigeteken 

U Q R 1 N J Ó Z S E F 

A karcsú Medie huppogó köhögéssel rol-
lázott a nagy móló mellett. 

Kikötöttünk. Integetés,, köszöntés, kiabá-
lás mindenfelé. 

Megérkeztem. Előttem áll »Insula For-
tunáé«, vagy ahogy az ú j földrajztudósok ne-
vezik »Islas Canarias.« 

Bejelentem: sem kanárimadarat, sem sok 

Kik állanak soraink között ? 
A »Clusia« corporatio nagyurai 
Dr. Berecz János egyetemi ny. r. tanár. 
Dr. Kogutowicz Károly egyet. ny. r. tanár. 
Dr. Láng-Miticzky Ernő kir. ítélőtáblai 

elnök. 
Dr. Kramár Jenő Jenő egyetemi ny. r. tanár. 
Lukács Ignác kir. járásbíróság» elnök. 

szerencsés embert nem láttam. Annál több sze-
rencsétlent. 

De lássuk a furcsaságokat. 
Megérkezésem első napján sétakörútra in-

dultam. Mondhalom nagyon kellemetlenül érez-
tem magamat. Bármerre néztem, zöldzsalu-
gáteres ablakok tárva nyitva, s mindegyikben 
egy-két szép, de rettenetesen kifestett hölgy 
könyökölt. Megvoltam győződve: valami rossz 
negyedben járok. Térek jobbra, térek balra, 
a kép ugyanaz. 

Végre egy rendőr! 
— Mondja kérem, hogy juthatok ki eb-

ből a negyedből? Szeretném látni a ,város 
rendesebb részét. 

A pocakos rendőrbácsi ugyan megütközött 
— hogy azt mondja : ez a Calle Triana, Las 
Palmas varos legelőkelőbb utcája. 

— Hm. Szép, — mondom. És ezek a ki-
festett virágszálak? Bátortalanul mutattam az 
ablakokra. 

— Ja, itt ez a szokás. A hölgyek nem 
dolgoznak. Reggel kifestik magukat, aztán 

B a j t á r s ! Ne feledd, hogy emericanás 
sapka emericanás sapkának katonai tisztelet-
adással tartozik! 

egész nap az ablakban könyökölnek. Az ut-
cára nem mehetnek. Legfeljebb hetenkint egy-
szer-kétszer a novióval (vőlegény). Elvégre 
nekik is kell szórakozás? 

— Igaz, — helyeseltem. E l v é g r e . . . Mi-
ért ne? És ott hagytam a forgalom nemes irá-
nyítóját. 

A szigeteken egyébként szokás a fiatalo-
kat már 10—14 éves korban összeboronálni. 
Persze, a gyermekeknek ilyenkor még nem 
sok szólásszabadságuk van. De nem is kell. 
A szülők mindent elintéznek. Nekik csak egy 
dolguk van. Lehetőleg megszokni egymást és 
belenyugodni a szülők akaratába. Mindezekre 
pedig van idő bőven. A nóviatU9 ideje u. i. 
8—9 esztendeig eltart. Természetesen a sza-
badságról teljesen le kell mondani. Sem a fiú, 
sem a lányka nem beszélhet mással, csak a 
novióval, vagy pedig a noviával (menyasz-
szony). Mulatságban mással nem táncolhat, 
kivétel a három napos karnevál, amikor álarc 
alatt minden meg van engedve. 

Az ifjú vőlegény a noviatus ideje alatt 
szorgalmasan eljárogat kedvese ablaka alá. 
Ne tévesszük el. Csak az ablak alá. A lakásba 
bemenni, még ha otthon is vannak a szülők, 
nagy-nagy illetlenség. Különben is a szomszé-
dok erősen figyelnek és mindent felrónak. 

Halk kopogtatásra a hölgy kidugja bájos 
kis fejét . Igazán bájos volna, h a . . . ha nem 
lenne olyan rettenetesen kifestve. Az nem is 
igazi kanáriai nő, aki hetenként legalább egy 
rúd szájpirosítót nem használ el. 

Aztán elbeszélgetnek. Azaz, hogy néha be-
beszélgetnek is. Inkább el-el merengnek. Ta-


