
MÁRCIUSI SZÁMUNK ELSŐSORBA~A ZENÉVEL FOGLALKOZJK
A zenével, ami egy és oszthatatlan; ami az embert, az egész emberiséget
végigkiséri - koroktól és kultúrköröktől függetlenül - szinte a bölcsőtől
a koporsóig. A mi kultúránkban -ra: európaiban - szétválaszthatatlanul
egybefonódott a kereszténység és a zeneművészet története; olyannyira,
hogy biblikus műveltség nélkül elképzelhetetlen a valódi zenei művelt

ség is. A kozépkor hosszú évszázadain keresztül a zenét, _a lt'ieptem
artes liberales egyikét - s általában a müvészetet - nem tartották más
nak, mint az egyház szolgálóleányának. S valóban a zenei stílusok létre
jötte és változásai mögött nagyon gyakran az egyházi élet eseményei áll
tak. Nyilvánvaló párhuzamot vonhatunk a kozépkori gregorián zene
kultúra és a kereszténység térhódítása között, hiszen például templo
mok, 'székesegyházak nélkül nem jöhetett volna létre a tudós t6bbszó-
lamúság a X~XIII. század orgánumai és conductusai révén. '

Tudjuk, hogya reformációra milyen zenetörténeti vonulat rímel, s
hogyan ad választ a tridenti zsinat szellemében a Palestrina-féle klasszi
kus vokálpolifónia iskolája il puritanizmus és a liturgia szempontjából

\ öncélú S· világias zenei túlburjánzás kihívásaira. A példákat napjainkig
haladva szaporíthatnánk. Korszakunk egyik jelentős kompoziciojárál,
Penderecki Lukács-passiójáról így ír Pilinszky János: "A mü lenyű

göző erejű, a modern zeneirodalom talán legfontosabb remeke. Vissza
találás a szakrálisba, de nem mellékösvényen vagy kerülö úton, ha
nem épp a teljes realitás útját járva." Meggyőződésünk,hogy az egyház
zenemüvészete is ésak akkor lehet s lesz életképes;ha korszerű tud len
ni, ha a mindenkori új esztétikai értékkel tudja gazdagítani, megúiitani
önmagát. Jóllehet az esztetikai problémák mellett az egyházmüvé
szeinek a különböző társadalmi rétegek érdeklődésének vagy érdektelen
ségének kérdésével- mint szociológiai ténnyel- is szembe kell néznie.

Válságban van-e korunk egyházzenéje? Elegendők voltak-e az egy
házi zene megújítását célzó reformtörekvések? Ezt il kérdést vizsgálja
Dobszay László tanulmánya, melynek első részét februári számunkban
közöltük. Rajeczky Benjamin egy régi egyházi énekeskönyvet mutat be.
A Vigilia beszélgetéseinek sorában ezúttal muzsikus, zeneszerző szól pá
lyájáról s a z.eneéletünket foglalkoztató kérdésekről: Szöllösy András,
aki a háború után először tette ismét európai hírűvé a magyar zeneszer
zést a párizsi Tribune-ön szerzett első díjával. Kortársa, a világszerte
ismert komponista, Ligeti György arról számol be írásában, milyen
gondokkal küszködött, amikor zeneszerzest tanitott a hatvanas években
Svédországban. Váczi Tamás cikkében a modern jazz és a kartárs zene
kapcsolódási pontjait taglalja. Kocsis Zoltán nekrológjában a zongora
művész Ferenczi Györgytől vesz búcsút.
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