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G. V. Erről a kélrld~ől igen érdekes adatokat közöl Joeomo
Fantúzzi, .aki 1652-ben diplomáciai szelgálatot teljeaitett Varsó
ban. .a pápai nunciatúrán, Rómába hazatérőben beutazta Észak
németországot, Hollandiát, Belgiumot, a Rajna tádait. és aztán
Münehenen és Innsbruckon keresztűl tért vissza hazájába, Utjár'ól
beszámolva nem győú csodálkozását kifejezni, mennvire szahad
és független a nők helyzete ezekben az országokban. Határozott
szimpatiával beszéli, hogy Antwerpenben és Brüsselben menmyire
tanulják a ..társaságbeli hölgyek" ia klasszikus és a modern nyel
veket. mennyire értenek a töntéuelemhes és filozófiához, és meny
nyire résetvesznek a férfiak társahrásában. Csodálkozva állapítja
meg, hogy kereskedők és iparosok feleségei elvégzik férjük üzleti
utazásainak egy részét. Önállóan végigutazZJákaz ország'ot; és, nin
csenek kitéve semmiféle kellemetlenkedésnek, veszélynek, és önál
lóan kötnek meg fontos üzleteket, megrendeléseket, szerződéseket.
Csodálkozása hódoló esodáí.attá left. amikor megismerte a Beau
i1wge-okat. ahol a nők százai éltek szerzetesszerű közösségben, de
nagy személyi szabadságban, csinos és kellemes otthonokban. KIOIJ.y:e
rüket maguk keresték meg vagy magának a Beguinag'enak ipar-i
vállalataiban. vagy házon kívül. Kölnben a Kanonissák intéemé
nye ragadta el. Még sohasem találkozoot ennyire nagyművehtsé

gű nőkkel, akikkel egy egész délutánt töltött el a legmagasabb
rendű szellemi dolgokról társalogva. Uti naplóját most rendesik
Rómában sajtó alá. De ha elolvassa Avilai lliagy Szt.. Teréz élet
l'ajzát és Ward Mláriáét, elesodálkozhat azon. hogy mekkora uta
kat tettek meg és milyen önállósággal.

B. K. Igen, igaza van barátjának. A hamvazkodás nem valami
olyan újdonság a vallásos élet jelenségei között, amit nem ismer
tek volna régebbi vallások is. A zsidóság is haszná.lta a gyász és
bánat. Jeléül, a ninivélek és más népek is. Csaikazt nem értjük,
miért von le ebből barátja támadási anyagót a kereszténységgel
szemben. Hányszor hangoztatja a keresetény tanítás, hogy la ter
mészetf'elettd a természetesen épül! Ha egy .szimbólum oly termé
szetes, hogy szinte magától kínálkozik, miért vetmé ell a keresstény
ség T Talán azért, hogy .,ujdonságképen" valami olyat erőszakol
jon rá a lelkekre, ami idegen és természetellenes számukra T Nem
mélvebb megértést és szecetetet jelent magához ölelni, megáldani
és megazentelni ,azt, ami az, emberi lélekben ..magától" (vagyis az
Uristennek egy redtettebb kinydlatkozásából) fakad T

Cs. T. Nincsen azon semmi restelnivaló. hogy felnőtt férfi lé
tére még mindig szeret műkedvelői szinpadon szerepelní. Van a
lelkében egy tehetség, amely ki akarja élni magát. Ha ezzel ön
magának és másoknak örömet szerez, miért ne tenné T Baj csak
akkor lenne, ha emiatt elhanyagolná elsőrendű hivatási és családi
kötelességeít, vagy ha valahogy úgy ..lIÍŰyÓSZ úr"-nak érezné ma
gruta többi emberrel szemben. Arany J ános is, Petőfi is megpró
bálkostak a színésaettel, Dickensről pedig fel van jegye,zve, hogy
nincs ember, aki többször sserepélt, volna, műkedvelő] szinpadon,
mint ő. Az oká!t hol hazafiasságnak, hol jótékonyságnak, hol tár
sadalmí kötelezettségnek nevezte, A valóság 'az, hogy szűkséze volt
az életben valami "játékr.a,", valamire, amibe ,.be!llefeledkezik", amí
kor "formál", .,!alakít", "termel". Ha ezzel a passeiójával tehetség
is párosul, és örömet tud szereznl vele! másoknak és önmagának ...
mi van ezen szégye1lniv,aló 7
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O. l. Igen, oa kettő azonos. Brigittának is mondják, Birgittának
is. De ,,~onos" benne az is, hogy volt ő nagyvilági udvarmester
nő Magus Eriksson királyi udvarában, volt egészen elvonultan élő
vezeklő özvegy, aki a feljegyzések szer-int "még a fejét sem merte
felemelni gyóntatója engedélye nélkül", és voht Iángszavú és szikla
akaratú policikai agi'tátorllő, akinek nagy szerepe volt a pápák
nak Avignonból Rómába való visszatérésében. Kemény önmegtaga
dásokat gyakorolt, amelyek mai szemrnel nézve már szinte az ön
kinzás határát érintik, és mégis reánk hagyja az Úrtól kapott
eme intelmet: Mária, János és Magdolna nem vetették meg a
testet és nem nyujtonak neki mérget étel helyett, sem tövist ruha
helyett. és nem feküdtek hangyabolyba ... Én magam is: Isten és
ember, a vibágban ettem, és másként is gondját viseltem testemnek.
Sok tulajdonságot egyesítenek a szentek I

S. Sz. Különbséget kell tennie, az általános, "vaHásos zene" és
a liturgikus használatra szánt ének kőzött; Ez utóbbi a liturgiába,n
résztvevő közősség hangos imája, ez éneklés törvényei ezerint.
Mint ilyen természetesen egyszerű (a szó legnemesebb értelmében)
nemcsak formájában, de tartalmában, mondanivalójában is. Min
denki megértheti, mindenki átélheti. Néha a ritkábban előforduló
szövegeket, vagy dallamokat, vagy a nagyobb ünnepélvesség ked
véért engedélyzett bonyolultabb formákat nem adja elő az egész
közősség, hanem egy gyalmrlotltahb kórus. De ők is oa közösség'
helyett, annak nevében énekelnek, illetve imáJdikoznwk az Úl" Isten
hez, és nem a közönség ~önyörkootet,ésére,még abban a legneme
sebb értelemben sem, amit "áhítatkeltésnek" lehetne nevezni. Nem.
A liturgiában használt ének kizárólag ima, amely az Istenre vo
natkozik és így természetesen szépségre törekszik. így azt. hogy
valamely ének kallama alkalmas-e a I iturgiában való használatra.
kizárólag (természetesen zenéhez értő) egyházi ernberek állapítják
meg. Más a kiindulás az álte lános {'rtclemben vett "v,allás{)s zené
nél". Ebben egy, a zenében élő, érző, beszélő ember elmondja azt,
amit ő, első személyben érez és lelkében.hal lvacn.ikor az Úr Istenre
gondol, amikor megjelenik előtte és lábaihoz borul. Lehet. hogy ez
a találkozás egy vad lázongással kezdődik mi nt Lisztnek egyik
orgonadarabja, és titáni küzdelem után csendesen pihen ell mint
ugyancsak Lisztnek Oszlater-is hostié]a. A művészt megragadhatja
valamely zsoltár, vagy a szentmise Glór-iája, vagy bármely más
a szeutmisében is használutos szöveg (uiuzsikája azért még nem
liturgikus muzaika, merf szővege az.) A muzeikus most egyrészt
önmagát akarja kifedezni, másrészt a közönséggel át akarja él
tetni ugyanazt, ami az ő lelkében él. Magával akarja ragadni a
közönségct. Mármost 0'1- az "önmagát kifejezés esetleg szokatlan,
érthetetlen, ellenszenves lehat valakinek. aki nem élte át. vagy még
nem élt . át hasonlót. És ennek a .unagával ragadásnak" lehetnek
olyan eszközei, arnelveket bizarrnak. túlzot tnak, ellenszenvesnek ta
lál valamely lágyabban. - vagy éppen keményebben - haneolt
lélek. Mindegv . a művésznek joga van immagát kifejezni. Ezek
a művek talán nem alkalmasak arra, hog'y helyet kapjanak a Iítur
g'iában, de a maguk helyén lesznek. a hang-versenyteremben nagy
lelki elmélyedést szereshétnek és templommá avathat ják ft hang
versenytermet is.


