Ha államunk lehetővé teszi katolíkus szellemű könyvek megjelenIteté.sét, arra ís elérkezettnek látjuk az időt, hogy ifjúságunk tiszta életének
előmozdítására mínél előbb megfelelő, korszerű, a legújabb nevelési törekvéseket tükröző, színvonalas, gyakorlatias önnevelést könyvet jelentessenek meg katolikus ifjúságunk számára. Nem csinálunk. ugyanis 1líJtkot abból, hogy a mcstanában megjelent, ifjúság számára írt orvosi köny-,
veket, amelyek megengedettnek hirdetik a keresztényerkölcstari által
súlyos bűnnek minősített cselekedeteket, s mindössze az óvószerek beszerzését és alkalmazását tartják fontosnak, nyugodt lelktísmerettel sem
katolikus szülők, sem nevelők, sem lelki vezetők nem adhatják az ifjúság kezébe. Ha külföldön Gemelli professzortól kezdve Oraison abbéig,
hittudományi és orvostudományi doktorátussal rendelkező lelkipásZtorok
egész sora mert e kérdéshez nyúlni,- ha Svájcban egy papokból, orvosokból, nevelőkből és szülőkből összetevődött munkakőzösség Alexandríaí
Kelemen szavait írja szexuálpedagógtaí könyve mottójául: "Ne szégyeljünk beszélni arról, amit Isten nem szégyelt megteremteni l", - ha Bel.giumban Dufoyer álnév alatt egy ugyancsak hasonló ősszetétélű munkeközösség megjelentetheti házasságra készülő fiatalok és ifjú házasok számána kiváló önnevelesi könyveinek sorozetát, - ha a svájci AIois aügler,
aki ma már Luzernben egyetemi tanár, doktori értekezését a fiJatal férfi
magányos bűneinek leküzdéséről írja, - a közel húszéves csend után
miért nem jelenhétne meg egy katolikus szempontból kifogástalan, a mai
ifjúsághoz méretezett tanácsadó, - külön a fiúk, külön a leányok számára, - amelyet azután sok katolíkus szülő odatehetne serdülő gyermeke,
asztalára, vagy a gyertyafényes karácsonyfa alá ? Sok fiatal lélek megkönnyebbült fellélekzése, helyes útra találása, nekilendülő élettismasága
hirdetne egy ilyen könyv gyümölcseit !
Ifjúságunk helyzete ma más, mínt évtizedekkel ezelőtt volt. De Isten
törvénye örök, és változatlan a természeti törvény is. Az új világban
sem aludhat ki a tiszta élet eszménye. Szílárdítanunk és erősítenünk kelJ.
tehát az ország támaazét és talpkövét !

FELALOMBAN
A szeretetlen szorongva ébred,
mint akit nagy gond emészt,
mintha csak lassan értené meg
redőnye zöl.djén a rést;
- Nem, nem is úgy volt - gondolkodik
álmán tovább még egy darabig,
és egyre jobban távolodik
egy kutya. nedves szeme tóle, míg
bele nem olvad a szekrény falába;
II csöndes litjtó sárkaiban már
mozdul a tegnap folytatása.
-- Reggel van - mondja s összeszedi magát.
Aztán az u.tcán dallamokat morzsol,
az árusokat nézi s arra gondol,
ki hogy mond otthon jó éjszakát.
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