
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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