
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

G. K. Az II "minden újfajta művészi élmény" után érzékelt
hangulat, amikor - mint írja - a "levegő Imrranása is" fokozza
a benyomás erejét, ez, az a nehezen megfogalmazható, majdnem
titokzatos állapot, amelyet - ha alkotásról van szó - ihletnek
nevezünk. Test s lélek összefonódásának beszédes jeleként ezek a
percek valóban az érzéklés különös felfokozódásával, az érverés
szaporulásával, a szívműködés gyorsulásával járnak - mindez
együtt idézi elő azt a hangulatot, melyet a' régiek euforiának ne
veztek.

A művészek ismerik a "kegyelem" e különös állapotát, mely
ben mintha más "nehézkedési törvények" szerinj .öltcne formát
szellem s alkotóerő. mint az egyszerű, szorgalmas munkaórák
alatt. Somerset Mangham emlékirataiban úgy nyilatkozik: ha
csak akkor alkotott volna, amikor az "ihlet" állapotában élt 
egész, terjedelmes irodalmi működése vékony kötetkére zsugoro
dott volna. Ebben a negotiv megállapításban mirrtha fájdalmas
nosztalgiát éreznénk azok után a' ritka, áldott pillaniatok után,
melyek a rutinszerű, penzumként végzett alkotó-rnunka során
már egyre szórvánvosabban jelentkeznek.

Ha ez az alkotó ihlete - miért ne tükröződhetenének ugyan
ezek ,az érzések - más síkon - az olvasóban, akinek számára
a művész idézi fel ezt a minden mástól megkülönböztetett, elra
gadtatott állapotot. Ez, persze, nemcsak írásokkal van így, gyak
rabban találkozhatunk e lelkiállapottal a zenében s valamivel
ritkábban képzőművészetialkotásoknál. Ám minden író, zeneszar
ző, képzőművész örök vágyódása, hogy ezt a "befogadó" ihletet
közönségéből kiváltsa. Könyvről beszélve - az olvasó saját egyé
niségén keresztül új életre kelti azt az élményt, mely az alkotás
pillanataiban jelentkezett. Ha remekművel találkozunk ....:.... való
ban megborzongunk erejétől s nyilván így kezdődik az a külőnös,

fiziológiailag is körülhatárolt hangulat, melyről levelében beszá
mol. Az olvasó élvezze hát teljes szellemi tisztaságában ezt a
hangulatot, - mert hiszen ezzel szerzi nemcsak önmagának, ha
nem a mű alkotójának is a legnagyobb, legemberibb örömet.

(O·f.v.)

M. A. Gertrud von le Fort, aki felől érdeklődik, 1876-ban sz ii
letett; regényíró és költő. Versesköteteiben (Himnuszok Német
országhoz, Himnuszok az Egyházhoz) forma és nyelv mestere;
hatalmas, sokszor biblikus képekben, szélesen áradó sorokban
fejezi ki a katolikus léleknek egyrészt szülőföldje, másrészt eg"3T'
háza iránti szerétetét s az evi1~ginak azt a természetfölötti szem
pontból való értékelését, amely regényeit ís jellemzi: a "Vero
nika-kendő"-t, a "Geftóból jött pápá"-t, a ,,~Lagdeburgi menveg
ző"-t; magyarul is megjelentek. "Az örök nő" című kötete három
esszéjében a modern kor asszonyának problémáját fejtegette.

Erős/ouadás. Aggályai elsősorban onnét származnak, hogy
nincs tisztában vele, mi is az erősfogadás. Ön valami egészen kü
lönálló aktusnak képzeli, holott nem lehet különválasztani a bá
nattól, me Ilyel a trienti zsinat is egybefoglalja, amikor így ha
tározza meg a valódi bűnbánatot: "Dolor ac detestatio cum pro
positío non peccandi de caetero" - vagyis fájdalom és utálat cl.
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követett bűneink fölött, azzal az elhatározással együtt, hogy töb
bé nem vétkezünk. Aki valóban bánja bűnét, abban eo ipso meg
van az er ő sfognd ú s is; inert aki bűneit újra el akarja követni, az
nem is bánja őket. Aki fölismeri a bűnös állapot méltatlanságát
és töredelmesen bánja, hogy Istent megbántotta, abban okvetlenül
megmozdul az akarat is arra, hogy "többé ne vétkezzék" és a
b űnre vezető alkalmakat elkerülje. Ez az akarati mozzanat a bá
natban az, amit erősfogadásnak nevezünk; de ismételjük, nem va
lami külön mozzanat, hanem benne van a bánatban, annak ré
sze, jellernzője, "a bánat mindig erősfogadást zár magában" és
"nines bánat erősfogadás nélkül" - moudja Prohászka. - Más
kérdés azután (s az ön esetében alighanem erről van szó), ha va
laki nem bízik az erősfogadú.."ban. Az ilyen ember többnyire ál
talában az emberi természet lelől táplál magában téves (tegyük
hozzá: janzenista színezetű) véleményt. Az, hogy erősen elhatá
rOZOJll, hogy kerülöm a u űnt, még egyáltalán nem jelenti azt,
hogy valóban egyszer s mindenkorra el is fogom kerülni; ez az
emberi erő mérhetetlen túlbecsülésére jogoaitana, holott tudjuk,
hogy éppen ez a bűnök egyik főforrúsa, a kevélység, Magunkban
semmik vagyunk és semmire » sem mehetünk: ez olyan igazság,
amely nélkül a keresztény lelki haladás útján egyetlen lépést sem
tehetünk. De csak egyik oldala a (mínt mondják, mindig "para
dox") teljes keresztény igazságnak: hogy én, a semmi, ugyanakkor
mindenre képes vagyok "azáltal, aki engem megerősít"; és Isten
mindenkinek megadja a szükséges és elégséges kegyelmet. Sok
aggályoskodó és bizalmatlan keresztény ember észre sem veszi
talán, hogy éppen ággályoskodásában voltaképpen Isten dolgába
akar beleszólni, Isten reá vonatkozó tervét akarja a maga feje
szerint módosítani. A mi dolgunk az, hogy őszintén elhatározzuk
jobbuláaunkut ; a többit bízzuk derűsen. bizalommal és nyilt szív
vel az Istenre, Ha ujra elesünk, ujra keljünk föl, és nem egyszer,
de hetvenhétszer, s mindig ugyanazzal 'az eltökéltséggel és biza
lommal. A túlságos aggályosság és bizalmatlanság mőgött, ha jbl
megvizsgáljuk a dolgot, nem egyszer lappang gőg. A janzenistik
ról mondta valaki: tiszták, mint az angyalok, de gőgösek, mint
az ördögök. Aki megvizsgálja magát, nagyon jól tudja, hogy
gyarló ember és egyáltalán nem tiszta mint az angyalok; s éppen
ezért semmi oka sincs rá. hogy gőgös legyen, mint a démo
nok. A siker föltétele 'az alázat és a bizalom Istenben, a hála és
szeretej iránta, ki sosem fárad bele abba, hogy a bűnösnek meg
bocsásson, ha a bűnös őszintén és alázatosan megbánja bűnét (és
mert bánja, kerüIését is erősen fogadja, de nem a maga erejé
ben, hanem Isten irgalmas szer étetében és kegyelmében biza
kodva).


