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Pernye Andrés hat könyve
A hat könyv közül kettő managráfia (Puccini és AI
ban Berg). E munkák tartalmi részét nagymérték
ben meghatározza a választott tárgy. A többi négy
könyv azokat a problémákat, kutatási területeket
öleli fel, amelyek Pernye András munkásságában

a legjelentősebbeknek látszanak. Ezek a követke
tők: A német zene története 1750-ig, A jazz, Hét
tanulmány a zenéről, Előadóművészet és zenei
köznyelv. Első látásra fura lajstrom. Vajon milyen
szálakkal kapcsolódnak e művek egymáshoz? Hol
keressük közöttük az összefüggést? Mi az. ami - a
fentiek szerint - alegjobban izgatta ésfoglalkoztat
ta kiváló zenetörténészünket ? És miért? Ha választ
adunk e kérdésekre, akkor egyben utalunk arra is,
mit köszönhet a magyar zenei élet és zenetudomány
Pernye Andrásnak.

Talán leghelyesebb, ha meghallgatjuk először, mi
volt a véleménye saját zeneirói munkásságának irá
nyáról, annak kohéziójáról. Ezt írja a Hét tanul
mány a zenéről előszavában: ,,Ezzel egy időben ír
tam meg A német zene története 1750-ig rímű kis
könyvecskémet . .. Az a vágy és törekvés, hogy a
könyvecskében szinte ösztönszerűen megragadott
alapgondolatot - ti. a német protestantizmus zenéjé
nek egységesítő és elrendező hatását - részletesen
kibontsam. ettől kezdve minden látszólagos kitérő

ellenére is tevékenységem középponti törekvése ma
radt." S bár - amint lá tjuk - Pernye András megje
löli a vezérfonalat.folytassukaz idézetet, mert érde
mes: ,,Az egyik ilyen látszólagos kitérő: a dzsessz.
E művészettel való fél évtizedes foglalkozás minden
ízében áthatotta és erőteljesen motiválta a zenet~r

ténet egészéről alkotott képemet. A dzsessznek kö
szönhetem, hogy megértettem - vagy talán inkább:
megéreztem - azt a jelenséget, amelyet 'zenei köz
nyelv'-nek nevezünk, és amelynek jelenléte az ele
ven, életteljes improvizáció lehetőségét biztosítja."

Megtaláltuk tehát a két alapprohlémát: a német
protestantizmus J. S. Bach-ig ívelő zenéje, illetve a
zenei köznyelvvel kapcsolatos kérdések. Természe
tesen a keu/i szervesen kapcsolódik is egymáshoz.
Hogy hogyan és milyen okozati összefüggések foly
tán, azt többször és több oldalról meg világítja Per
nye András. Részben ebben a témakörben mozog a
Hét tanulmány a zenéről közül kettő és az Előadó

m:űvészet és zenei köznyelv cimű könyve, de még
Berg-monográfiája is érinti e kérdést, mert érintenie
kell a Hegedűverseny kapcsán: .Alaposan meg kell
értenünk azt a tényt, hogy Berg életművében az utol
só befejezett tétel egy Bach-korál köré épü!. A halál
szorongató előérzetének óráiban fogant, mélysége-

sen komolyvés megrendült végső vallomás ez ...
Berg bázist, tá';';aszkodási felületet keres és talál, s
ezúttal a német muzsika utolsó nagy kollektív kor
szakában, s e korszak hasonlithatatlan nagy meste
rében. .. Mi más lehetőség nyílhat a harmincas
évek közepe táján az osztrák muzsikus számára,
mint valahogyan visszatalálni eredeti köiössegéhez.
Az eredeti népdal világa már nem jelenthet sokat
számára, hiszen az már évszázadokkal azelőtt fel
szívódott a magas zenébe - a dodekafónia pedig mi
ként hozhatna megoldást és felemelkedést, am/kor
esztétikai alaptétele a feloldatlanság és feloldhatat
lanság l"

Pernye András egyik remekbe szabott dolgozatá,
A népszerű Bach a Bach-reneszánsz igazi okait ku
tatva megállapítja, hogya németegyházi zene .népi,
sőt össznépi és kollektív". Végül pedig erre a konk
lúziárajut: .Bach életműve a legutóbbi kb. két évti
zedben megtette már az első lépéseke! a 'quasi köz
nyelv'-vé válás felé. És különösen azért látszik erre
a leginkább alkalmasnak éppen Bach, mivel éltető

erejét a legmélyebb és legszélesebb közösségbőlme

rltette . . . . Fitogtatott magányunk álarca mögött
folyvást értő és meleg emberi közösségek után vá
gyódunk - és így találunk rá Baehra" (Hét tanul
mány a zenéről).

Napjaink zenei életét figyelve is elmondhatjuk,
hogya társadalmi tevékenység hatalmas mértékű,

eddig soha nem tapantalt differenciálódása folytán
a zene világa is rendkívül gazdag rétegződéstmutat.
Ebből számos konfliktus, feszültség, szakadás tá
mad. Így érthető a magas művészet ezoterikussá vá
lása. a .komoly", illetve a ,könlllyűzene" elkülönü
lése, végső soron a zenei koznyelv, az egységes zenei
je/- és értékrendszer hiánya. Művész és közönsége
valami biztos, mindenki számára világos és egyértel
mű zenei nyelvezet után kutat. A zenetörténész is.
De a zenetárténésznek , a zenetudósnak egyben fel
adata is, hogy feltárja a köznyelv válságának erede
tét. mozgatórugóit s a mögötte húzodáok-okozati
rendszert. Minél mélyebbre nyúl, annál közelebb jut
a konfitlausok igazi felismeréséhez, megoldásának
esélyeihez , lehetőségeihez. .

A zenei köznyelv kérdéseit vizsgálta Pernye And
rás egykori tanára,Szabolcsi Bence is többek közt a
Művész és közönsége kötetében, valamint A zenei
köznyelv problémái rímű alapvető tanulmányában.
Utóbbiból való az alábbi részlet: ,,Miért is fontos a
zenei köznyelv kérdése? Benne és általa világosodik
meg számunkra mindaz, amí a zenéhen történelmi
háttér ..s talán még több mint háttér: az a talaj és at
moszféra, amely a zenei alkotást körülveszi, -ihleti,
dajkálja, felneveli, 'szinrehozza, az az életelem,
amely a nagyot a kicsinnyel, az egyszervalóta min
dig-jelen valóval, az egyénit az általánossal (sokszor
az egyetemessel) , a személyest a. személytelennel
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összekovácsolja. Szorosabban fogalmazva: zenei
köz~yel~nek nevezném azt a közhasz~álatú - tehát
többé-kevésbé széles körben érthető -- zenestllust,
azta fiuidumot, mely a nagy művet és a 'középső',

átlagos, a 'névtelen' műveket kortársakként. közös
'jelrendszerben' egyesíti."

Talán Szabolcsi Bence hatását is látnunk kell ab
ban, hogy Pernye András ennyire elmélyülten foglal
kozott a zenei köznyelv gondjaival. Az Előadórnű

vészet és zenei köznyelv című könyvében történeti
leg vázolja fel az előadóművészet kialakulásához ve
zető utat és az előadóművészet múltját a XIX. szá
zad közepéig. Műve gondolatmenetét summázva ír
ja: .Alapgondolata: a zenei tevékenység a kezde
tektől mindmáig eroteljesen differenciálódott. foko
zatosan veszítette el eredeti totalitását . _. Kereken
1750-ig tart az a korszak. amelyben - különösen a
németfejlődésen belül- egyfajta össznépi melodika
biztosítja. hogy zeneszerző és nem zeneszerző lénye
gében azonos zenei nyelvet beszéljen . . . Nagy vona
lakban 1750-ig tart a zenetörténet első köznyelvi
korszaka. (Az olasz és a francia, valamint az angol
fejlődésben jóval korábban ér véget!) A zenei köz
nyelv felbomlása és a mai értelemben vett előadómű
vészet kialakulása egymással szorosan összefüggő

jelenség. Így fejezhetnénk ki: köznyelvi korok nem
ismernek önálló előadóművészetet - előadóművésze

ti korok nem ismernek zenei köznyelvet. "
Mindezt mérlegelve választ kaphatunk arra is.

miért szánt Pernye András éveket a jazz-szel való
alapos tanulmányaira. Ez a sajátos művészet is nyil
ván azért érdekelhette, mert osztotta Szabolcsi Ben
ce véleményét: ,,A jazz . . . máris kialakította a ze
nei szórakozás világnyelvét: egy'köznyelvet' . mely
talán előhírnöke, talán útegyengetője lehet a zene
valamilyen eljövendő általános világnyelvének ?
Nem lehetetlen .. . .. (Művész és közönsége). Ko
rántsem állíthatjuk. hogy e feltételezés beigazolodni
látszik, inkább az az érdekes benne, ami miatt fel
merü/t: a zene valamilyen eljövendő. általános világ
nyelvét próbálja elörevetíteni, hogy létrejöhessen a
zene újabb ,köznyelvi korszaka".

VÁCZI TAMÁS
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Hanglemez
Girolamo Dirota: IITransilvano (részletek). (A sárospata
ki templom műemlék orgonáján előadja: Zászkalíczky
Tamás. Hungaroton, SLPX 12108)

Ritkaság a javából ! Girolamo Diruta tizenhatodik
századi ferences szerzetes ugyan nem ismeretlen
alakja a zene történetének, az utóbbi időben a
szakirodalomban több utalás történt arra vonat
kozóan, hogy fontos kapcsolatok fűzték a, magyar
zenei élethez. Hogy ez igy van, mi sem bizonyítja
ékesszólóbban, mint az 1/ Transilvano két kötete.
A eim, mint ezt a zenetörténészek igazolták, Bát
hory Zsigmond nevét fedi.

Ilyen érdekes és izgalmas lemezkiadvány megje
lenésekor természetesen nyomban a zenei tolmá
csolást illenék méltatnunk, most azonban minde
nekelőtt az ismertető szöveget iró Barlay Ö. Sza
bolcs nevét kell említenűnk, annál is inkább, mert
nem a ~zokott, rövid összefoglalást olvashatjuk a
lemez belső borítóján, hanem valóságos tanul
mányt, mely részletesen foglalkozik Diruta mcster
rel, majd magával a rnűvel s annak történeti hátte
rével. Így a lemez birtokosának mindenképpen azt
tanácsolhatjuk, hogy legelőször ezt a kivételes
mélységgel megírt tájékoztatót olvassa el, s csak
azután hallgassa meg a lemezt, hiszen így a zenei
anyag mögött képzeletében felsejlik maga a kor is,
Diruta kora.

Ez a lelkes, nyugtalan képzeletű ferences szerze
tes Andrea Gabrieli és Merulo egyik közös velen
cei koncertjén értette meg igazán, miért nevezik az
orgonát a hangszerek királynőjének. Ettől kezdve
megszállott szenvedéllyel járta. Itáliát, s gyűjtötte I

készülő orgonaelméleti könyvének anyagát. Ha
sonló munkák azelőtt is készültek, de mint Barlay
Ö. Szabolcs figyelmeztet: Diruta teljesen új kon
cepcióval jelentkezett, amikor könyvében nem a
kor uralkodó műformáját, az improvizációt állí
totta a középpontba, hanem az orgonajáték tech
nikai kérdéseivel foglalkozik kiemelten.

Az 1/ Transilvano voltaképp' az elméleti ismere
tek gyakorlattá váltása: a kor kiemelkedő orgona
kompozícióival szemlélteti Diruta mindazt, amit
az orgonajátékról elmondott. E gyűjteménynek az
kölcsönöz kivételes jelentőséget, hogy sok kitűnő,

ma Bach előképének számító kompozíciót csak e
feljegyzések őriztek meg számunkra. Valóban ze
netörténeti felfedezésekben lehet részünk, melye
ket még hitelesebbé tesz Zászkaliczky Tamás kitü
nő játéka'. Bár a Hanglemezgyártó Vállalat lehető

ségei elég szűkösek, s igy nem sok művészt favori
zálhat, e jeles orgonista bizonyára mégis meg
érdemli, hogy gyakrabban juthasson felvételi alka
lomh oz.

R. L.


