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Z. B. Budapest. Kétségtelenül igaza van gyer
meke hitoktatójának, amikor arra figyelmez
tette a szűlöket, hogy az iskolai hittanórák
után és mellett is foglalkozniuk kell gyerme
kük vallásos nevelésével. A családi háttér nél
kül sokkal nehezebb az önök által is nagyra
becsült és értékes munkát végző tanár hely
zete. Megfigyelések azt mutatják, hogy gyer
mekeink vallásos érzülete és továbbfejlődése

szempontjából alapvetőjelentőségevan a csa
lád indításának, annak a környezetnek, amely
ben vagy ösztönzéseket kap vagy közőmbös

ségre nevelődik.

A. K. Nyíregyháza. Tanulmánya megírásához
szüksége volna néhány régebbi katolikus szer
vezet adataira. Megvalljuk, ebben a vonatko
zásban nekünk is súlyos adósságaink vannak,
igaza van, amikor erre figyelmeztet, és abban
is egyetértünk, hogy addig kell a múlt értékes
hagyományait felidéznünk, amíg a források és
a részvevők megszólaltathatók, olvashatók. A
múlt században Kaposy József volt az első, aki
az úgynevezett katolikus irodalom megterem
tését szorgalmazta. Jeles műfordító volt, a
Fioretti akkor magas színvonalú tolmácsolása
neki köszönhető. Vezérigazgatója a Szent
István Társulatnak, alapítója és szerkesztője a
Magyar Szemle című folyóiratnak (1888-1906).
Az Élet megtalálható nagyobb könyvtáraink
ban, 1909-ben indult. Munkatársai között ott
fogja találni a kor legjelentősebb íróit. Az első

Katolikus Kör Középponti Katolikus Kör né
ven 1888-ban alakult Budapesten. 1902-ben
szervezték meg a Budai Katolikus Kört, s ez
után majdnem minden nagyobb vidéki város
ban is hasonló egyesületeket alapítottak. A Kis
Pajtás című lapot 1906-ban a Regnum Maria
num indította.

Sz, A. Pécs. Előző válaszunk első mondatai
az Ön levelére és az abban foglalt bírálatokra
is vonatkoznak. Csak ismételni tudjuk: valójá
ban jobban meg kellene becsülnünk múltun
kat! Böle Kornél nem cisztercita, hanem do
monkos rendi szerzetes volt (1887-1961).
Egyik legnépszerűbb hitszónoka korának,
alakja körül legendák szövődtek. Nagy sikere
volt az általa alapított Credo egyesületnek.

B. R. és B. P. Budapest. Alighanem elkerülte
figyelmüket, hogy lapunk korábbi számaiban
több ízben is foglalkoztunk a hazánkban mű

ködö katolikus iskolákkal. Mindez természe
tesen nem azt jelenti, hogy nem szándékozunk
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ujra meg Ujra iskoláink sorsát, fejlödését és
nehézségeit bemutatni. Lapunk kötelességé
nek érzi ezt, s terveink között szerepel is új
tanulmányok és beszélgetések megjelentetése
e tárgykörből. - Adományukat személyesen
juttassák el az illető iskola igazgatójának.

Ch. D. Szombathely. Igyekszünk rövid ter
jedelmű ismertetésekben felhívni a figyelmet
a könyvkiadás újdonságaira. Nagyobb terjede
lemben azokkal a könyvekkel foglalkozunk,
melyeket fontosnak érzünk, s úgy hisszük, ol
vasóinknak is érdemes azokkal megismer
kedniük.

T. B. Toronto. A Teremtő dicsérete címu
könyvet a Prugg Verlag jelentette meg
1985-ben. Ebben Rainer Volpnak az Ön által
keresett tanulmánya Vallásos élmények a mai
művészetben címmel valóban olvasható.

T. T. Szentgotthárd. Nem tudjuk pontosan.
melyik hangversenyre gondolt, Pierre Boulez
ről, a kiváló zeneszerzőről és karmesterről az
Études círnü folyóirat áprilisi számában jelent
meg tanulmány Pierre Boulez, l'énergie créat
rice címmel. Ebben választ talál kérdéseire.

Z. I. Budapest. Az Ön által idézett szavak
pontos forrását nem tudtuk mcgtalálni, de
minden valószínűségszerint Léon Bloy-t jelöl
hetjük meg szerzöjükként, Ő volt ugyanis, aki
az emberi életben megkülönböztetett szerepet
tulajdonított a szegénységnek. Majdnem szó
szerinti egyezésben az Ön által idézett gondo
lattal a következőket írta: "Ha Istent kérdezi
tek, azt válaszolná: ő szegény. Ego sum
pauper. Ha nem kérdezitek, egész nagyszerű

ségében tárul fel." Egyik leghíresebb könyvé
ben, A szegény asszonyban Clotilde, a mű fő

alakja, miközben élete iszonyú nyomorúság
ban és szevedések között pereg, így válaszol az
őt kérdezőnek: "Tökéletes a boldogságom.
Nem holnap, nem is holnapután lépünk be a
Paradicsomba, s nem is tíz esztendő múlva.
Ma jutunk el oda, ha szegények vagyunk és vi
seljük keresztünket".

F. G. Tatabánya. A müvészetí divatjelensé
gekkel kapcsolatban ajánljuk figyelmébe
Marthe Robert "Hová lett az avantgarde?" ci
mű tanulmányát, mely a Nagyvilág februári
számában olvasható. Nyilvánvaló: minden mü
vészet történetében eljönnek a manifesztu
mok, a hangos lázadozások időszakai, de van
nak olyan alapértékek, melyek átvészeJik a
támadásokat, s újra meg újra arra ébresztenek
rá, hogy az irodalom, a zene és a képzőművé

szet akkor teljesíti hivatását, ha eszményeket
szolgál és ad.


