
korszaka, vagy a médszeres bizalmatlanság mindannak irányában,ami
nem iktatható 1Je teljé.':iéll .a hit belső körébe. Az oa humanista típus,
amelyet Sík Sándor szerint ki kell formálnunk magunkból, "amit lát,
hall, annak ösztönösen megéli a másik oldalát is, az igazzal szemben
álló másik-igazat, a féligazság igazvoltát L-;, cserbaságát is, kiegészíti má
sik felét is, de legnagyobbnak a folytonos szintézist érzi".

Vannak, akik szocíológíaí vizsgálódásokból és statisztikai adatokból
a vallási elem fokozatos csökkenésére következtetnek az emberi törté
netben s emiatt borúlátóan merengenek a jövőbe. Sík Sándor, ámbár re
alista igyekezett lenni, nem osztotta ezt a felfogást, s nem osztjuk mi
sem, akik munkatársai lehettünk. Nemcsak azért nem, mert hiszünk Is
ten gondviselésében és Krísztus igéretében, és nem is csupán azért nem,
mert szemtanúi és figyelől vagyunk az egyház vitalitásának. Hanem mert
meggyőződésünk,akárcsak Iegújabb kori legnagyobb katolikus gondolko
dónknak, Teilhard de Chardin-nek, hogy a szédületesen rohanó tudomá
nyos civilizáció ilyen vagy olyan módon meg fogja javítani az emberek
Istennel való találkozásának anyagi és tárgyi feltételeit. Ez a civilizáció
azzal, hogy minden területen nagyobb tökéletességre emeli az embereket,
bizonyára hozzá közeliti őket egy olyan szellemi állapothoz is, amelyben
a természetfölötti rendeltetés tudatának könnyebb és nagyobb lehetősége

nyílik a kibontakozásra. Ezért is tartjuk a keresztény hívők elemi köte
lességének, hogy minden erejükből ott szorgoskodjanak ennek a mí új
világunknak szebbé, jobbá és nemesebbé tételén. .

S ebben sarkall folyóiratunknak is az a programja, hogy tőle telően

elősegítse az okos és felvilágosult gondolkodást, a türelem és szerétet
tanúsítását, a maximális megfelelést azokra a várakozásokra. amelyeket
az előttünk és köröttünk játszódó társadalmi és technikai változások tá
masztanak magyar népünk és a nagy világ irányában. "Törekvés ez, a
siker mértéke más kérdés", idézhetjük Sík Sándor szavait. Ami azonban
döntő kritérium: hogy legyen a törekvés "egyenes, tiszta és fenntartás
nélkül való".

-
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C.Az Ill&s lelke megnyugodott EHz"uson. F..s eleibe incnének neki és meghajták
magokat őelötte a földig." Kir. IT. 2. 15.)

csak a folyón úgy repültek át,
hogy lába földet s vizet
aligha ért.
r1 szörnyű zajt szíve már
nem fogta föl
a csattogó tüzes kerék robajában

szinte szállt mint a bárd hullott le rá a palást.

O ömlő csillogó sok gyümölcs
Nyíló kagylók lágy ezer ránca,
zuhogó fényes hó selyem
aranypénz esője,

Rám hullik, útszéli porra,
Engem borít be eleven köpenyed
Ö engem nevezel,
O engem látsz
Fényes sza1"1'ú, lángoló Illés.

Elizeu.s lába feltört, s egyre
té rdre esett,
s a patakzó könnyben
kérdezni alig tudott
ct falvak csődülő népe
elmamdt
s a Illes/er már
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