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Katholikus Nevelés
A magyarországi róm. kath. Hittanárok 
és Hitoktatók egyesületének szakközlönye
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Egész é v r e ------------------8 K
Fél év re — — — --------4 K
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K ézira tokat, c ím változásokat 
a  szerkesztőség  cím ére (B u d a 
p es t I. kerület, k irá ly i pa lo ta i 

p lébánia) k é rü n k .

P énzkü ldem ények  a  pénztáros* 
m e g b íz o t t: K om lóssy M iklós 
cím ére, B udapest, V<, É rsek - 
u tc a  2, (p lébánia) kü ldendők .

Kötelezzük-e a tanulóifjúságot mindennapi 
misehallgatásra ?

A fölvetett kérdésnek nem az az értelme, m intha kétséges 
volna, hogy a m indennapi m isehallgatás a vallásosságnak 
egyik legkiválóbb megnyilatkozása és fejlesztője. A lelkipász
torkodás egész vonalán arra kell törekednünk, hogy mennél 
többen  a minden korú hívők közül járjanak hétköznapokon 
is misére. Ellenben lehet kérdezni, vájjon a lelki fejlődés 
szempontjából ajánlatos-e a tanulóifjúságot a mindennapi 
misehallgatásra kötelezni ?

Fejtegetéseim nem vonatkoznak a kath . internátusok növen
dékeire. Az internátusoknak külön lélektana van, amelyet 
most a kérdés egyszerűsítése céljából figyelmen kívül hagyok.

Jelenleg az általános gyakorlat az, hogy ott, ahol a helyi 
viszonyok m egengedik, kath. iskolákban, úgy az elemiekben, 
mint középiskolákban a tanúlóifjúságot mindennap misére 
vezetik. Sőt a misehallgatás szigorúan kötelező, a mulasztást 
fegyelemsértésnek veszik és szigorúan büntetik. Kivételt ké
peznek városi, még zárdaiskolákban is a leánygyermekek. A  
zord téli hónapok ala tt egy-két kivételtől eltekintve, szünetel 
a hétköznapi diákmise.

Nem egyszerű erkölcstani, hanem  pedagógiai kérdéssel 
állunk szemben. Ilyen kérdéseknél valamely gyakorlat helyes 
vagy helytelen voltát leggyorsabban m egm utatja az eredmény,
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A karácsonyi általános szent öröm azonos hangokban fejező
dött ki a régi egyházakban 1

Vájjon ebben a népeket és nemzeteket elválasztó nagy válság
ban, midőn az általános békesség vágya belelopózik a meggyötört 
lelkekbe s talán az egész emberiség szívébe egy közös óhajtás 
honol: nem önkénytelenül is odaröppen-é gondolatunk, ahonnan 
egykor az angyali ének hallatszék s amiről karácsonyi énekeink a mai 
idők békét sóvárgó hangulatához hiven oly ihletéssel s oly rokon- 
zengésű hangon zengedeznek :

„Úr Istennek dicsőség mennyben,
Es itt e földön békesség 
A jóakaraté embereknek !“ (Canc. 20. 1.)

Sztanká Béla.

Irodalom.

L e h m k u h l: Der Christ im betrachtenden Gebet. Hewes. 
P resburg. 1916. I. k, 3'30 és 4'20 M árka, II. k. 4‘60 és 5‘60 
M árka.

A nagy morális tudós szerzője négy kötetre tervezett elmél- 
kedési könyvvel ajándékozott meg, amelyből az első két kötet 
már megjelent. Az elmélkedések tárgyát az örök igazságok és 
Jézus élete képezik, sorrendjük az egyházi évhez alkalmazkodik. 
Az első kötet november, december, január hóra való elmélkedé
seket nyújt, a második septuagesimatól szentháromság vasárnapig 
terjed.

Az elmélkedésnek idegen nyelveken meglehetősen gazdag iro
dalma van, de azért egyetlen egy újabb, jó elmélkedési könyv 
sem felesleges. Először is nem minden elmélkedési könyv való 
mindenkinek; ami az egyiknek igen megfelelő, azzal a másik nem 
tud boldogulni. Azután a legjobb elmélkedési könyv is unottá 
válik, ha éveken át használjuk; ebben is megkívántuk a válto
zatosságot. Annál inkább örülünk, ha a lelkiéletnek valamely 
kipróbált mesterétől kapunk elmélkedési könyvet.

Lehmkuhl szigorúan szent Ignác módszerét követi. Az elmél
kedés nála is az emlékezet, értelem és akarat gyakorlata, az 
erényre vezető kalauz és minden egyes elmélkedés meghatározott
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célt szolgál. Egy-egy elmélkedés mindig három pontra oszlik és 
öt-hat tizenkettedrét oldalra terjed, tehát egy negyedóra alatt 
könnyen átolvasható és bőséges anyagot nyújt egy félórai elmél
kedéshez. Imák és fohászok nincsenek a szövegbe beleszőve, de 
nem hiányzanak a megfelelő útmutatások, hogy hol, minő imák 
és fohászok vannak helyén.

Aki megveszi, egy maradandó becsű könyv birtokába jut, 
amelynek nemcsak a saját lelki élete táplálatára, hanem hitokta
tásnál, szentbeszédekben és lelkigyakorlatok tartásánál is hasznát 
fogja látni. Hanauer A. István.

K arl May. Geographische Predigten, Karl May Verlag. 
Radebent bei Dresden. 1916. 192 lap.

May Károly írói egyéniségének fejlődése szempontjából érdé 
kés ez a kövér füzet. May akkor, midőn ezt írta (i876), írói 
pályájának elején állott. Egy lapocskát alapított „Schacht und 
Hütte“, ebbe írta ezeket a földrajzi prédikációkat: „für Berg- 
Hütten- und Maschinenarbeiter“. A lap rövidesen megszűnt és 
magával vitte a feledés homályába a „Geografische Predigten“ 
is. Pedig May sok szeretettel emlékezett vissza ezen irodalmi 
elsőszülöttére. „Ez az alapja az én fejlődésemnek. Későbbi összes 
műveim az itt lefektetett alapokon épülnek és én mindig hű 
maradtam hozzájuk“. Keresték, kutatták a kéziratát, meg a 
„Schacht und Hütte“ példányait, de nem találták. Maga a szerző 
elveszettnek hitte az egészet. De amit a szerző nem ért el, azt 
a szemfüles örökösök és kiadók kikutatták, megtalálták és azon
nal kiadták.

Hogy mi van benne? „A cím megmondja, mit akartam én 
akkor (amit tulajdonképen ma is akarok) : Földrajz és Prédikáció ! 
Megismerése a földnek és lakóinak és föltekintés egy magasabb, 
fényességes világba“. Ezt mondja May elveszettnek hitt művéről 
24 év múlva. Igen, ez a lelke e műnek. Tartalma pedig: a csil
lagos ég méretei, harmóniája, szépségei; a hegyek, vizek gaz
dagsága ; a növényvilág, az állatok, az ember, a kultúra, az ott
hon dicsérete, temérdek számbeli adattal, nép- és földrajzi érde
kes aprósággal súlyosbítva és fűszerezve.

Valóban, mintha a teremtett, látható világ lelkes prédikátorát 
hallanók beszélni a szabad ég alatt, telve odaadással, melegség-


