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hirdetés

Domokos Pál Péter (1901–1992), 
a moldvai népzene és 17–18. szá-
zadi zenetörténetünk fáradhatat-
lan kutatója az 1950-es években 
Sepsiszentgyörgyön egy kézira-
tos kottagyűjteményre bukkant. 
A kézirat, amelyet lelőhelyéről 
nevezett el, az ő segítségével 
került Budapestre, az Országos 
Széchényi Könyvtár Zeneműtá-
rába (Ms. mus. 7333.). A kéz-
irat magyar táncait a megtaláló 
közölte elsőként (1959, 1978), 
húsz polonézdallamot pedig egy 
lengyel zenetörténész, Zofia 
Stęszewska (1970). A gyűjte-
mény nagy része máig kiadatlan, 
s még sok munkát ígér a kutatók-
nak és a muzsikusoknak.

A 91 lapból álló kottás kéz-
irat világi zenedarabokat 
őriz hegedűre és hang-

szeres együttesre, három külön-
böző kézírással. Bár Sepsiszent-
györgyön került elő, származási 
területe inkább a szászok lakta 
erdélyi városok közt keresendő: 
összeírói valószínűleg német mu-
zsikusok voltak. A kézirat kama-
razenei anyaga közös, zenekari 
használatra utal. A bal oldalon 
mindig az 1. he gedű, a jobbon 
az esetleges 2. hegedű és/vagy a 
basszusszólam szerepel, tehát több 
muzsikus játszhatott egyszerre a 
kottából. Az 1. kéz igen lendüle-
tesen és lazán teleírta csaknem az 
egész kéziratot, a szerzők és a cí-
mek megjelölésével. A 2. és 3. kéz a 
szabadon maradt helyeket töltötte 
ki a lapok alján: ők anonim tánc-
dallamokat rögzítettek.

A magyar táncokat a 3. kéz 
jegyezte föl, aki talán magyar 
anyanyelvű volt, legalábbis ma-
gyar címeket használt (Magjar 
Tántz, Lengjel Tántz). Mindösz-
sze öt magyar karakterdarabot 
hagyott ránk, melyeken érződik 
az Apponyi-kódex (más néven 
Zayugróci kézirat, 1730) lejegy-
zőjéhez hasonló erőfeszítés a hal-
lás után terjedő, variábilis, néha 
parlando előadású dallam díszíté-
seinek pontos lejegyzésére. Nagy 
kár, hogy kísérőszólamaikat nem 
jegyezte fel. E dallamok zömé-

ben keleties hangulatúak, törökös 
vagy még inkább cigányos hang-
sorral. A legismertebb magyar 
táncdallam a szerb népzenével 
tart kapcsolatot.

A gyűjteményben szokatlanul 
sok – néha ismert, néha még azo-
nosítandó – nyugat-európai zene-
darab található, köztük neves olasz 
és német zeneszerzők (Castrucci, 
Vivaldi, Veracini, Locatelli, Bach, 
Telemann, Graun, Goebel, Hasse 
stb.) művei. Ez talán arra utal, hogy 
a német városi ízlés már nem ok-
vetlenül csak a funkcionális zenére 
fogékony, hanem stilizált táncokra, 
szonátákra, egyszóval „autonóm 
előadóművészetre” is, míg az erdé-
lyi magyar zene egészen más stílus-
törvények szerint fejlődik. (Az ifjú 
gróf, Székely László közel egykorú 
kottás gyűjteménye, amelyet bécsi 
tanulóéveiben írt össze, nagyobb-
részt táncdallamokat tartalmaz.) 

A kötet menüett- és polonaise-
repertoárja a korabeli felvidé-
ki gyűjtemények („Szirmayné 
Keczer Anna” kézirata, 1740-es 
évek; Apponyi „II.” kézirat, 1744 
k., Linus-féle kézirat, 1786 előtt) 
egyszerű, hármashangzat-bontá-
sokból és szekvenciákból „össze-
rakott” darabjaira emlékeztet. A 
nyugati műzene jelenlétére nem 
belőlük, hanem a szerzőkhöz köt-
hető előadási darabokból követ-
keztethetünk.

Csörsz rumen istván
(A szerző az MTA 

Irodalomtudományi Intézetének 
tudományos titkára, a Musica 

Historica régizenei együttes 
művészeti vezetője.)

Az 1977-ben alakult Hargita Me-
gyei Művészeti Népiskola me-
gyeszerte szervez képzéseket 
több mint húsz szakterületen. A 
legújabb keletű szakirányok közé 
tartozik a fotóművészeti oktatás, 
idén harmadik alkalommal indul 
kétéves képzés, amely Szabó 
Attila fotóművész szakmai veze-
tése mellett, az alapoktól indulva 
nyújt betekintést a fotóművészet 
technikáiba, műfajaiba és törté-
netébe egyaránt. Ugyan a tanév 
október elsején indul, de a hónap 
elején még fogadják a jelentke-
zőket az iskola székhelyén. 

túros eszter

Kitűnő lehetőségnek ígér-
kezik a szakma alapjait el-
sajátítani vágyók számára 

a művelődési minisztérium által 
akkreditált kétéves fotóművészeti 
képzés. Az oktatás menetéről, felépí-
téséről Szabó Attila szakmai vezető 
elmondta, hogy a heti két délután 
való találkozások a fotózás alapjai-

nak megismertetésével kezdődnek. 
Az első félév szinte kizárólag a klasz-
szikus analóg fotózásról szól, min-
den egyéb csak ezután következik, a 
digitális technika, a különféle fotós 
műfajok gyakorlása, a fotótörténeti 
képzés. A tanfolyamnak csak egy 
része zajlik az iskola falai között, a 
rendszeresen ismétlődő, tematikus 
terepezések jelentik a fotózás ezen is-
kolájának izgalmasabb felét, amikor 
a diákok sok-sok gyakorlással vala-
miféle jártasságra tehetnek szert.

Idén egy új érdekességgel is bő-
vül a képzés, a fotótörténet nemcsak 
az egyetemes, illetve magyar jelensé-
gekről szól, hanem első ízben oktat-
ják a csíkszeredai fotográfia történe-
tét, melyhez Szabó Attila folyamato-
san gyűjti az anyagot.

Félévente a diákok munkái-
ból fotókiállítás is nyílik, év végén 
pedig az iskola szervezésében egy 
nagy közös tárlaton mutatják be a 
vizuális képzéseken részt vevő diá-
kok munkáit. 

KoNcertSoroZAtot tArt A codex régiZeNe-együtteS

A sepsiszentgyörgyi kottás kézirat (1757)

A fotó szakos diákok munkájából kiállítás is nyílik a félév végén

KeZdődiK AZ új tANév A NépiSKolábAN

A csíkszeredai  
fotográfia történetét is oktatják

Művelődés

A Sepsiszentgyörgyi kottás kézirat (1757) és az erdélyi 
barokk zene – a Codex régizene-együttesnek és meghívottjainak kon-
certsorozata 
Október 4., kedd – Csíkszereda, református templom, 19 óra
Október 5., szerda – árkosi kastély, 19 óra
Október 6.,  csütörtök – Brassó, Belvárosi Református Templom, 
18 óra
Október 7., péntek – Bukarest, Magyar Kulturális Intézet, 19 óra

Meghívott előadók: And rej szki Judit (Magyarország), Che reji 
Szilárd (Ausztria), Caius Hera (Temesvár).

A koncertekre a belépés díjtalan. A Nagy István Zene- és Képző-
művészeti Líceum diákjai számára a zenészek kedden reggel 8.30-tól 
tematikus órát tartanak.


