
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.


