
DABÓCI MÁRIA

JACQUES MARITAIN MA

1973. április 29cén VI. Pál pápa így szólt a Szent Péter téren összesereglett hall
gatóságához: "Ma újra fülünkben cseng egy hang, megragadja figyelmünket és
magához vonz: ,,»Saját tudománya területén minden professzor a jól tájékozott
ságra és a lehető legnagyobb pontosságra törekszik. Azonban mindegyikük hiva
tása az igazság mélyebb szolgálatára szól. Valójában mindenek előtt az igazság
szeretetét kívánják meg tőlük - az igazságét, mint végső tökélyét, amelynek tel
jes egészében odaszentelték magukat. És ha a tudomány embere keresztény, ak
kor ebben az igazságban magát Istent szereti«." Ki beszél így? - folytatta a pápa.
- A tegnap Toulouse-ban meghalt Maritain, korunk nagy gondolkodója, a gon
dolkodás, az élet, az ima művészeténekmestere. Teljes magányban és szegény
ségben halt meg Foucauld atya Kis Testvéreinél. Hangját, alakját megőrzi a filo
zófiai gondolkodás és a katolikus elmélkedés. Nem fogjuk elfelejteni jelenlétét
ezen a téren, amikor eljött, hogy a Zsinat ünnepélyes bezárása alkalmával Krisz
tus, a mi Mesterünk nevében üdvözölje a kultúrvilágot." (Cahiers Jacques Ma
ritain, a továbbiakban C. 4-5., 59. o.)

Milyen volt ez a hang, amely VI. Pál pápa reménye szerint az idővel sem megy
feledésbe? Melyek azok a vonások, amelyeket szem előtt tarthatnak jelen és jö
vendő tanítványai? Kérdéseinkre könyvet kitevő választ találhatunk kortársai
nak, barátainak, ismerőseinek megnyilatkozásaiban. Mielőtt megvizsgálnánk.
hogy Maritain saját szándékai szerint hogyan él tovább öröksége, ezekből a kor
társi megnyilatkozásokból idézünk néhányat.

A fiatal T. Mertonra erős hatást gyakorolt Maritain bátorsága, amellyel túllép
ve korának "útszéli szernléletén", merte eredeti skolasztikus értelemben hasz
nálni pl. az "erényt", és a művészetet Szent Tamással "a gyakorlati értelem eré-

. nyének" nevezni. "Fogalmazásának egyszerűsége elég volt ahhoz, hágy gondol
kozásomat megtisztítsa minden fertőzéstől, pedig bennem aztán mindenkinél
erősebben éltek az előítéletek az erénnyel szemben. A puritanizmusért sose ra
jongtam. De· most végre eljutottam az erény egészséges fogalmához - rájöttem,
hogy nélküle nincs boldogság. Mert az erények pontosan azok az erők, amelyek
kel megszerezhetjük a boldogságot." (T. Merton: Hétlépcsős hegy, 187. o.) Mer
ton kegyelmekkel áldott életének indulásánál ott'állt "ez a hajlotthátú, csupaősz
francia - ő maga ír így' egy Maritainnel történt rövid személyes találkozás után 
akiből csak úgy áradt a kedvesség, ai: egyszerűség és a jóság" (i. m. 202. o.),

Cocteau finom szemérmességgel álruhába öltözött léleknek mondjaMaritaint:
"soha nem fedeztem fel nála a legkisebb hibát sem, amely képes lett volna csök
kenteni iranyában tiszteletemet és testvéri szereteternet," (C. 4-5., 43. o.)

P. Sabont a nagy gondolkodó "rosszul rejtett" alázatossága vonzotta leginkább,
s félénksége, "ha valamely fennkölt dologról beszélt, amely azonban rögtön el
hagyta, amint a hit került szóba." (C. 4-5., 47. o.)
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E. Gilson szavai jól mutatják a gondolkodás és a tett között kimunkált harmó
niát Maritainben. "A tevékenység minden egyes mozzanata okot jelentett számá
ra, hogy a végsőkig átgondolja tettét, igazolja az ~sszel, és értelmileg odakapcsol
ja a filozófia és teológia első elveihez. Nála a leggyakorlatibb szociális és politi
kai tevékenység a kontempláció fényében bontakozik ki ... Szent Tamás filozófi
ája és teológiája, mint mindig igaz tanok rendszere, szüntelenül jelenlevő vilá
gosságként segítette őt. S mert ezek a tanok mindig igazak voltak a kontempláló
lélek számára, mindig hatásosan irányították tevékenységét." Rámutat arra a kü
lönösen értékes vonására is, hogy "sosem tartotta fontosnak, hogy valami meg
hökkentőt mondjon, .vagyszavaival botránkoztasson. Neki elég, hogy amitmond,
igaz legyen. De ha igaz, akkor a maga teljes igazságában akarja kimondani, anél
kül, hogy legyengítené fényét. Ezt még akkor sem teszi, ha a fényár sért bizo
nyos szemeket. . .. Ő így akarja, ez gondolkodásának stílusa, pontosan azért,
mert nála a legmagasabb, a legmetafizikaibb gondolat mindig tevékenység." (C.
4-5.51. o.)

Ch. Journet kardinális, aki már a meudoni évektől hűséges barátja Maritai
néknek, ezt a képet tárja elénk: "Annyi kitartó munka, annyi virrasztás, álmat
lan éjszaka, annyi égő imádság és belső gyötrődés, annyi - túlzás nélkül mond
hatom - az öt világrészre szétszórt szeretet, annyi jóság a legfiatalabbak, a leg
szegényebbek, a legelhagyatottabbak iránt, annyi megmentett intelligencia, re
ménytelenségból és öngyilkosságból, a Sátán hatalmából kiragadott lélek, annyi
szerzetesi hivatás, melyet bátorított; segített, nemlenne elég egy emberi élet iga
zolására?"(C. 4-5., 41. o.)

De ez a Jacques Maritain - amint H. Bars írja - - nem történelmi személy, aki
nek megvolt a szerepe a maga korában, s aki be van zárva ebbe a letűnt időbe.

Élő, teremtő gondolat: Tudatában volt egész élete folyamán, vagy legalábbis már
nagyon korán és utolsó éveiben még inkább, hogy új utakat kell nyitnia,melye
ken utána mások majd előrehaladhatnak."(C. 2., 6. o.)

Ai eddigi nyilatkozatokban vázlatosan megrajzolt alakját egészítsük ki néhány
saját megnyilatkozásával.

Belső alapállását legjobban talán az a néhány szó jellemzi, melyeket annyira
szerétett ismételni: "Csaklstent imádom." Ez alapja minden moccanásának. Tel
jes nyitottság és készség Isten felé. Mindig Őt szemléli és mindent az Ő fényé
ben vizsgál. Így kutatja tisztelettel, figyelmes szeretettel az ember titkait is:
"Kortársaink közül sokan ismerik a primitív Embert, a nyugati Embert, az iparo
sodás Emberét vagy a bűnöző Embert, de szeretnénk tudni, mit értünk azon,
hogy ember." (C. 10., 3. o.) E kér.dés megválaszolása érdekében a lehető legmé
lyebbre ás: az embert transzcendentálékkal táplálkozó metafizikai lénynek talál
ja. Nagy erővel igyekszik fölmutatni ennek a lénynek a méltóságát, és fölkutatni
boldogságának útjait. Elengedhetetlennek tartja az igazság szeretetét és keresé
sét, melyet megkíván tanítványaitól is, kiemelve, hogy "nekünk nem azokra az
igazságokra van szükségünk, amelyek minket szolgálnak, hanem olyan igazságra,
amelyet mi szolgálhatunk." (Les Degrés du Savoir, D. de B., 4. o.) Tudta, hogy
ennek az igazságnak a birtoklása mennyi küzdelemmel jár, és nem bátortalaní
totta el az e téren mutatkozó emberi gyengeség. Sőt: "Ha az embernek igaza van
- ha nincs is soha túlságosan igaza - az egy oly nagy és meg nem érdemelt ki-
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váltság, hogy mintegy mentegetőzni illik miatta, amolyan udvariasságból az igaz
ság iránt." (C 1., 11. o.)

Jellemző volt rá és ezt követőinek nem szabad elfelejtenlök - hogy nem sike
rért dolgozott, ez kívül esett érdeklődési körén: "A történelemben való létezést
tekintve nem az a lényeges, hogy sikerrel járjunk (ami nem tart
örökké), hanem az, hogy jelen legyünk (ez kitörölhetetlen)." (C 1., 11. o.)

Ebben. a szellemben örökségének jövendő sorsa felől sem voltak irreális vá
gyai, jelenlétét azonban az Igazság szeretete miatt kívánta. Ennek néhány bizto
sítékát már életében láthatta. Nagyon közel állt lelkéhez az Egyesült Államok-beli
Miasszonyunk Egyetem (South Bend, Indiana) keretein belül 1958-ban megala
kult J. Maritain Center, amellyel élete végéig szoros kapcsolatot tartott fönn. Sok
könyvet, kéziratot is ajándékozott ennek a Központnak. De nem ez volt az első.

1957-ben hívták életre az argentinai Rosarioban az Instituto Jacques Maritaint.
Ennek a munkáját is figyelemmel kísérte, segítette, de öröksége gondozására
szeretett volna létrehozni egy olyan kört, amely független minden egyetemi ka
tedrátóL Ezért alapitotta meg 1962-ben a Cerele d'Etude Jacques et Raissa Mari
taint Kolbsheimben.* Ezzel létrehozott egy tanulmányi és dokumentációs köz
pontot, amely nyitva áll mindenki előtt, aki érdeklődik művei és filozófiája iránt.
E kör feladata J. Maritain itt elhelyezett könyvtárának, összegyűjtött levelezésé
nek, kéziratainak gondozása, valamint Raissa emléktárgyainak őrzése. Alapítója
szándékának megfelelően a Cerele segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik
az élő tomizmust szeretnék tanulmányozni, vagy történeti kutatásokat végeznek.
E segítségnyújtás és szolgálat módszereit illetően J. Maritain "abszolút lényeges
nek" tartotta, hogyaCerele maradjon hű a szegény eszközökhöz. "Ez azt jelenti,
írja, hogy a lehetőségek szerint mindazoknak igyekszik majd a segítségére lenni,
akik valamilyen kéréssel fordulnak hozzá, de őrizkedni fog attól, hogy - mintegy
magát ajánlva ~ elébe menjen a kéréseknek, s valamiféle l'ropagandába vagy
népszerűsítésbe kezdjen egy iskola eszméjének a terjesztéséért, vagy ami még
rosszabb, egy név tiszteletének a kedvéért." (C 1., 71. o.) "A világot, olvashatjuk
szintén Maritainnél, amelynek része a súlyosság, csak a szellemet jellemző súly
talan szegénység fiatalíthatja meg. Nem ritka képzelődés az a gondolat, hogya
szellem dolgait akkor menthetjük meg, ha szolgálatát azzal kezdjük, hogy meg
keressük az anyagi rend leghatalmasabb eszközeit ... Vannak más eszközök, a
szellem sajátos eszközei. Ezek a szegény jelenvilági eszközök. A kereszt közülük
való. Mennél kevésbé anyagiak, mennél igénytelenebbek, mennél kevésbé látha
tóak, annál hatékonyabbak. Mivel merőben csak eszközök a szellem ereje számá
ra. Ezek a bölcsesség sajátos eszközei. Mert a bölcsesség nem néma. Kiáltozik a
tereken; ez a bölcsesség sajátja, hogy így kiáltozzon, azért szüksége van eszkö
zökre, hogy hallassa magát. Tévedés azt gondolni, hogy azok lesznek számára a
legjobb eszközök, amelyek a leghatalmasabbak és legszembeszökőbbek. (C 1.,
72. o.) .

• 1932 óta évente hosszú heteket, felesége halála után hónapokat töltött. dolgozott barátainál
ebben az elzászi faluban, amelynek temetőjébennyugosznak mindketten.
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J. Maritain azért hangsúlyozta a szegénység őrzését, mert a cerele hivatásának
lényegét abban látta, hogy alázatosan szolgálja a bölcsesség művét.

Alapítója további kifejezett óhajának engedelmeskedve, a kolbsheimi Kör né
hány éve elkezdte előkészíteni Jacques és Raissa Maritain összes műveinek ki
adását. A teljes sorozat 15 kötetből áll majd, kötetenként át1agosan 1000 oldal
nyi terjedelemmel. Ezekből eddig három jelent ~eg, a IV., V. és VI. kötet. A vá
lasztás azért esett éppen ezekre a kötetekre, mert a sorozatot a művek eredeti
megjelenési sorrendjében állították össze, és a szerkesztők a filozófus érettebb
munkáit szerették volna elsőkként az olvasók kezébe adni. (VI. köt.: 1929-1932.
Ebben a korszakban jelent meg pl. a Les Degrés du Savoir; V.: 1932-1935, pl.:
Sept leeens sur I'étre, La Philosophie de la nature, ...; VI.: 1935-1938, ebből a
korból való egyebek között az Humanisme integral).

Az összes művek kiadásával párhuzamosan jelentetik meg az egyes időszakok

nak megfelelő bibliográfiát is, amelyekben Maritainék műveinekminden föllel
hető fordítása is szerepel.

Jacques Maritain halála után Franciaországban további társaságok alakultak
tanításának tanulmányozására. 1977-ben párizsi barátai megalakították az Asso
ciation des Amis de Jacques Maritaint. Szülővárosáról 20 évvel azelőtt Maritain
a következőket írta: "A francia értelmiség úgy döntött, hogy munkámat nemléte
zőnek tekinti." (C. 2., 75. o.) Úgy tűnik, eljött az ideje, hogy barátai ezt amegálla
pítást ma már érvénytelennek tekinthetik.

1979-ben toulousi székhellyel jön létre az Association Internationale Jacques
et Raissa Maritain. Ez a Társaság baráti köteléket szeretne létesíteni azok között,
akik gondosan kutatják az Igazságot és a teremtetlen Bölcsesség szemlélésébe
merülnék. Célja nem egyszeruen a nevek tisztelete. Maritainék azért kiváltkép
pen fontosak számára, "mert ókrendkívüli módon tanulékonyak voltak a való
ság tanítása iránt." (C. 3., 39. o.) Az Association - amint megállapítják - csak úgy
érheti el célját, ha munkáját a kontemplatív élet tartja fönn. Ezért nem csupán
filozófusok vagy teológusok a tagjai, hanem mindenki, aki szomjazza a bölcses
séget és vágyik arra, mint Jacques és Raissa, hogy Szent Tamás legyen a vezető-

. je. Imádságukkal, munkájukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy újra fölfe
dezze az ember a szellem életének alapértékeit, és megvalósíthassa a szellemi és
lelki élet egységét: "Az Association tagjai emlékezzenek arra, hogy a teremtetlen
Bölcsesség mintájára a szeretetnek bennük is az Igéből kell erednie, vagyis a
Hitben közölt Igazság szellemi birtoklásából. És ugyanúgy, amint mindaz, ami az
Igében van, megvan a Szentlélekben, kell, hogy mindaz, ami megvan ismeretünk
ben, a szetetet által átmenjen az érzésvilágba és csak ott állapodjék meg. A sze
retet az igazságból eredjen, az ismeret pedig szeretetben gyümölcsözzék!" (C. 3.,
40. o.)

A három említett franciaországi Társaság 1980 szeptembere óta közösen adja
ki az évente 2-3-szor megjelenő Cahiers Jacques Maritain-t. E Füzetek alapítói
Maritainék két világháború közöttl meudoni házának szellemiségét tartották
szem előtt, Jacques, Raissa és Vera (Raissa húga) vendéglátásának gazdagságát,
sokszínűségét.Meudont nem lehet újra kezdeni. "De úgy gondoljuk ~ olvashat
juk az első számban - hogy a Cahiers (a Füzetek) Meudon visszfényévé, lelkisé
gének tükrözőivéválhatnak a világon szétszórtan élők számára, szellemi otthont
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teremthetnek annak az új nemzedéknek, amely ilyen vagy olyan címen Jacques
személyiségének kedvelője." (C. 1., 3. o.) A Cahiers Maritainhez való hűsége O.
Lacombe szerint "hűség az örökhöz, nyitva minden valódi fejlődés számára." (C.
1.,9. o.)

A párizsi és toulousi Társaságokat megelőzően, 1974-ben hozták létre Rómá
ban a Nemzetközi Jacques Maritain Intézetet, amelyet a Mérleg 1983/4. számá
ban egy interjú keretében az Intézet igazgatója, Roberto Papini mutat be. Az ala
pítás célja, amint mondta, "kezdettől fogva az volt, hogy folytassuk Maritainnek
az ember, a kultúra és a mai társadalom problémáival kapcsolatos vizsgálódá
sait." Az Intézet érdeklődési területe "mindenek elott az emberi személy és a
személy elidegeníthetetlen jogai ... Az emberi személyen keresztül merül föl az
összes fontos kérdés ..." (Mérleg, 1983/4. 326-327. o.)

A római Intézetnek számos különböző nemzeti tagozata van. Így például szo
ros kapcsolatot tart fönn Rómával a kanadai Jacques Maritain Association, vala
mint az USA-beli The American Maritain Association. Ez utóbbi céljaként jelöli
meg Maritain gondolatvilágának és jelenlétének bemutatását és vizsgálatát,
melynek érdekében évente rendez konferenciákat. Az 1981-eset a St. Louis Uni
versityvel közösen szervezték. A résztvevők Maritain gondolatainak időszerűsé

gét vizsgálták. Olyan közös reflexiót ajánlottak föl a kultúra világának, amelynél
nem kell félni a lét filozófiájának nagy témájától. A sok előadás közül jellem
zőként csupán egyet említünk Jahn W. Ranke érdekesen alkalmazta az inten
cionális lét tomista tanát az Ortega y Gasset által a "művészet elembertelenedé
s.éről" elindított vitához. Az 1984-es konferenciát "Az emberi jogok és a2! erköl
csiség a közéletben" témának szentelték. A hallgatóság nagy része egyetemista
'volt, orvosok, ügyvédek, művészek társaságában.

Az Egyesült Allamok és Kanada mellett Dél-Amerikában is újabb és újabb tár
saságok alakulnak a maritaini örökség tanulmányozására. Figyelemre méltó a,
sok gonddal küzdő chileiek által. alapított Grupo Jacques y Raissa Maritain,
amely az Igazság és az Élet közötti szintézis megvalósításának lehetőségét vizs
gálja. Érdemes megfigyelni, milyen követelményeket állítottak föl a tagokkal
szemben:

- Az Igazság szeretete,
- Saját "tudatlanságát" és szomjúságát ismerő lélek,
- Alázatos és nagylelkű intelligencia,
-- Kritikus, realista, a csodálkozásra és csodálásra nyitott szellem.
Vágyuk, hogy a szellemi munka a hitnek és a barátságnak olyan légkörében

folyjon, amely hiteles tanúja az Evangéliumnak.
A filozófus születésének 100. évfordulója 1982-ben jó alkalmat adott arra,

hogy barátai és tisztelői fölelevenítsék tanítását, szellemiségét, emberi magatar
tását és megerősítsék munkásságának folytatását. A "szellemi Meudon", a
Cahiers két számmal járult hozzá a centenárium megünnepléséhez.*

Európában, a két Amerikában, Ausztráliában különféle ünnepségeket, konfe
renciákat is rendeztek a 100 éves évforduló alkalmából. Az Association Cana
dienne Jacques Maritain vállalta, hogy összegyűjti a centenárium bibliográfiáját.

/

* Számos folyóirat eredeti Maritain szövegek és a filozófus munkásságával foglalkozó tanulmányok
közlésével emlékezett meg a jubileumról.
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Az ünnepségek sorában jelentős volt a milánói Szent Szív Egyetem kollokviu
ma (1982. okt. 20-23.), a "Jacques Maritain ma" címmel. A kollokvium anyaga
megjelent olasz nyelven. II. János Pál pápa személyes levelével köszöntötte a
milánói kollokviumot. A szervezőknek arra is gondja volt,. hogy egy G. Rouault
kiállítás megrendezésével közelebb hozzák a résztvevőkhöz azt a szellemi kör
nyezetet, amelyben Maritainék éltek.

Toulouse-ban az Association International Jacques Maritain és a helyi Katoli
kus Intézet közösen rendezett előadássorozatot. Párizsban pedig az UNESCO
védnöksége alatt és székházában az Association des Amis de J. Maritain tartott
kollokviumot "Jacques Maritain korunkban" címmel.

A centenárium alkalmával az UNESCO egybegyújtve kiadta Maritainnek azo
kat a munkáit, amelyeket a Szervezet számára készített, mint az 1947. nov. 6-án
a mexikói kongresszuson a francia delegáció vezetőjeként elmondott megnyitó
beszédet: "A jelen pillanat három legsúlyosabb problémája" (Vigilia, 1948. febr.,
65~67.), vagy az 1966. ápr. 21-én Párizsban megtartott előadását, amelynek cí
me: "A haladás és a béke szellemi föltételei."

Ottawában "J. Maritain, filozófus az államban" címmel emlékeztek meg a cen
tenáriumról. Ez a kollokvium is mutatta - a többivel együtt -, hogy amint R. Pa
pini mondja, "milyen életképes ez a nagy gondolatrendszer és mennyire alkal
mas korunk problémáinak, amegvitatására" (Mérleg, 1983/4. 328. o.).

Az évforduló alkalmával a fölsoroltakon kívül még számos konferenciát ren
deztek, előadást tartottak Maritain örökségének tanulmányozására. Ezek a ren
dezvények azonban nem szűntek meg a centenáriumi év elmúltával. Az ünnepi
évet követő idők eseményei közül csak egyre szeretnénk fölhívni a figyelmet,
amely még az eddigieknél is nagyobb hatósugarúnak mutatja a maritaini szelle
miséget: 1984 áprilisában az atlantai (USA) Mercer Egyetem rendezett kollok
viumot a filozófus tanításának bemutatására. Mivel a Mercer Egyetem a baptista
egyházhoz tartozik, ez a konferencia jól mutatja, hogy Maritain befolyása nem
marad a katolikus értelmiségiek világába zárva.

J. Maritain Budapesten is járt a harmincas évek végén. Még vannak, akik őr

zik személyes emléküket a szerény, közvetlen emberként megjelenő filozófusról,
aki az Iparművészeti Múzeum aulájában tartotta meg "Cselekves és szemlélő

dés" címú előadását. (l. Vigilia, 1937. I. 3-12.)
Hogy hangja és alakja nálunk se menjen feledésbe, e cikk végén fölsoroljuk a

magyarul eddig nyomtatásban megjelent írásait. Az említett R. Papini az interjú
végén a következőket jegyzi meg: "Azt gondolom, ha valaki jól meg akarja ismer
ni Jacques és Raissa Maritaint, akkor két könyvet kell elolvasnia, amelyet ők

maguk írtak, nevezetesen a Les grands amitiés-t Raissa Maritaintől és a Carnets
de Notes-ot Jacques Maritaintől."Ezért örömmel várjuk a Szent István Társulat
tervezett Nagy barátságok kiadását, amely mellé ezúttal még nem a Cernets de
Notes csatlakozik, hanem J. Maritainnek egy fiatalkóri műve, az "Általános be
vezetés a filozófiába. A filozófia alapelemei."

A korábban magyarul megjelent munkák és a várható könyvek talán segítik
majd a magyar olvasókat is, hogy Maritainék szellemében komolyan vegyék H.
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Bars biztató szavait a Cehiers olvasóihoz: "Mindig dolgozni kell barátaim, hogy
eljussunk az ismerés, a »megértés« örömeihez, ezekhez a mással össze nem ha
sonlítható örömökhöz és a belőlük fakadó, az egész életet átható hihetetlen ter
mekenységhez," (C. 2., 7. o.)

J. Maritain magyarul megjelent írásai: Aquinói Szent Tamás. Vigilia, 1935. I. 63-82. Cselekvés és
szemlélődés. Vigilia, 1937.3-12. Kereszténység és demokrácia. Vigilia, 1946. dec. 10-14., 1947. jan,
8-15., febr. 73--78., márc. 141-145. A jelen pillanat három legsúlyosabb problémája. Vigilia, 1948.
febr. 65-67. Az Egyház és a szociális haladás. Vigilia, 1948. dec. 705-712. A civilizáció alkonya. Just
Béla: Mi európaiak, 7-19. Az erkölcs filozófiája c. könyvének VII.-X. fejezete. Modern polgári etika,
Szöveggytíjtemény Ill. kötet. Tankönyvkiadó, 1967. 5.-141. Történetfilozófiai vázlat (Részletek a mú
ből) Polgári történetfilozófia, Szöveggyűjtemény r. kötet Tankönyvkiadó, 1964.409--433.

Jacques és Raissa Maritain közös műve: A belülvaló élet. Vigilia, 1937. III. 3-11., 1938. IV. febr.
61~64., márc, 143-145., jún.s-júl. :387-392. (A kis könyv 2. kiadásában szereplő utolsó, IV., nagyon
jelentős jegyzet a fordításban nem szerepel.)

Kálnoky László

Már megint a harmincas évek

Néha történtek még kisebb profán csodák
de csak ha nem volt szemtanú .
A konyhaasztalon kék láng csapott ki aszilvakompót
maradékából két csirkecomb táncra perdült
a tálon A háziak és a vendégek jóllakottan
kávéztak és füstöltek odabenn
arcukon közönyös elégedettség
akár a díszhalakén az akváriumban
Nem szerették ha bármi megzavarta
nyugalmukat vagy kizökkentette őket

szokásaikból A templomban a férfiak
térdeplés előtt óvatosan feljebb húzták
nadrágszárukat hogy ki ne menjen
a vasalás éle Úrfelmutatáskor
lesütött szemmel a pado t nézték maguk előtt

nem az Ostyát a magasban
Pedig amit felmutatnak arra föl kEdl
tekinteni Azt sem látták hogya köztéri szobrok
intőn emelik fel karjukat sém hogy az ég
haragosvörös alján már felütötték fejüket
az emberevő csillagOK Sorolhatnék sok egyebet
de ez már a történelemre tartozik

Számunk nyomása közben kaptuk a megrendítő hírt, hogy Kálnoky László
elhunyt.
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