
A szépség önmagában isteni jótékonykodás, a teremtésnek gazdag
ráadása, a művész pedig ennek az isteni szépségajándékozásnak szét
osztója, az isteni derunek sugárzója. Kibeszélője annak a boldogság
nak, melyet az alkotás kelt, idéz fel. A művészet viszont foglala a
és megtartója az isteni derűnek és az emberi alkotásboldogságnak.
Mindhárom alázatot, áhitatot, hívő lelkeket igényel, feltétIen meg
adást és örömteli átadás; a befogadó kőzőnség részéről, mely a har
matozó szépséget felfogja és megtartani igyekszik lelkében, szívében
ugyanolyannak, amilyennek az létrejött, ahogy hozzá eljutott, saját
jává vált. A beszélő és a néma boldogság, mely az isteni teremtés mo
solya nyomán támad, az egész emberiség jótéteménye és elégtétele
a világi durvaságok, kegyetlenségek, szenvedések ellenében.

A szépség bölcselete az az eszményien tiszta és hamisítatlan tuda
kozódás, mely a teremtés emberi vonatkozásai, eszközei, lehetőségei

iránt érdeklődik; maga a lélek pedig fürkészi a teremtés csodáit. Sík
Sándor nagy és szép műve," mely vezető és útmutató ebben a tuda
kozódásban , az újabb nagy magyar alkotások közé tartozik. A mai
magyarság tudatát sz.élesíti és vezeti a lelkeket az ősforrás felé, az
Istenség felé, a minden alkotás mögött munkálkodó szent Akarat felé.
Egyetlen kézmozdulat, mely arra mutat, hogy mi az emberben az
örökkévaló és az isteni. Paku Imre

Sík Sándor: Esz1éUka, r. A sZ/épség., II. A mű és a művész, III. A művé

szet, - Szent István Társulat kiadása.

AQUINÓi SZENT TAMÁS

HIMNUSZA AZ OLTÁRI SZENTSÉGRŐL

Nyelvem, zengd a dicső testnek
Titkát, zengd adrága vért,
Melyet az Úr, a legszentebb
Méh gyümölcse nem kímélt,
Váltságdíjul adni tetszett
Minden földi nemzetért.

Szüzek Szűze nekünk szülte,
Egek által küldetett
És a földre települve
Áldott igét itt-vetett,
Végül csodás módon ülte
Meg a búcsú-ünnepet.

Mert amidőn együtt ennék
Az utolsó vacsorát
És a páska régi rendjét
Jámborul megtartanák,
Étkül osztá a tizenkét
Főnyi népnek önmagát.

34

Az Ige-Test így igézte
'I'estévé a kenyeret,
így lett a bor Krisztus vére:
S elme ezt hogy rejtse meg?
Tiszta szívnek segítsége
Igaz hit és szeretet.

Azért kell e nagy szentséget
Leborulva áldani
És a törvény új rendjének
Adjon helyt a hajdani:
Amit elme föl nem érhet,
Hittel kell azt vallani.

Az Atyának, Mag-zatának
Dícséret és tisztesség,
Üdv, dicsőség és imádat
Mind a kettőt iIIessék
S kettejükből aki árad
Az is velük áldassék.
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