
Sík Sándor lelki élete jellegzetesen mísztikus. Annak mutatja főkép

p2:1 3Z .3.Z állandóság és következetesség, amely bizonyos természetesség
gel mindent Istenen keresztül értékel, és nem egyszer olyan tökéletesség
gel, melynek párját csak a szeriteknél találjuk. Azt például, hogy kivé
tel nélkül egyformán bánt a hozzá fordulókkalés a kellemetlen vagy
visszataszító külsejűekkel nem kevésbé, mint a többiekkel. Itt legott
eszünkbe juthat a szent ars-i plébános, aki már fiatal éveiben az atyjá
tól gondozásta átvett szegények közül kiválasztotta a különösen vissza
taszítókat és ezekkel különösen jól bánt.

Misztikáján keresztül lehet azt is könnyebben megérteni, hogy míért
növekszik olyan rohamosan lelki hatása hallgatói nagy' tömegére.

A mísztíkus mélységet nem mindig könnyű nála megállapítani, aki
nek természete annyira rejtőzködő és aki mintha mindig elégedetlen
volna teljesítményeivel. De mikor beszél vagy ír, ez az elégedetlenség
átadja helyét egy lelkes magatartásnak, amely ha őt nem is, de a többi
embert megnyugtatja. A misztlkának egyik igen jellemző magatartása a
Szentlélek ajándékainak bízó elfogadása. Ekkor az Isten embere behúzza
csónakjának evezőit és többé nem maga cselekszik, hanem a Szeritlélek
szele fúj és dagasztja vítorláit,
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or N~GYSOROS

DANTE-ILLUSZTRÁCIÓ

Az ellenszélben lengő fák felett
suhantunk át a legvégső határon.
"Mit láts.z ?" - kérdé hölgyem. "A tárt eget 
dadogtam -, melyhez mind a föld csak álom."

XXIII. JÁNOS

Atüt brokáton, selymeken
a nyílt, paraszti jóság;
át a halandó emberen
az örökkévalóság.

HÁRSFA-KRISZTUS

Szamáron ül sudáran,
mezítláb, ősimód.

Tartom, Uram, a hátnm.
lennék a hordozód.

SCOTUS DOCET

"Isten az ős-szeretet. Kezdettől vágyta, szeressék:
oly gyöngéden, ahogy nem képes semmi teremtmény.
O leszen ily szerető - ha nem is tévedne meg Adám!
S ez Ige testté lőn ..." Szólt Duns Seot, s könnye kicsordult.

TEILHARDUS DOCET

"Kél, burjánzik a lét: szétágaz. gócba verődik;

éled a holt anyag és kezd már eszmélni az élő.

Megjelenik Krisztus.: rejtelmes teste fölépül ..•
S megfér mind a t.'ilág a sugárzó Ömeqa-pontba:"

Szedő Dénes


