
Zene

Harmat Artúr emlékkönyv

A kiváló zeneszerző és -szervező szüle
tése századik évfordulójára megjelent,
szép kivitelű emlékkönyv belső címlapján
a következő mondat olvasható; "Megjelent
Harmat Artúr tisztelőinek megbízásából a
Zeneműkiadó gondozásában". Amilyen
öröm, hogy a magyar egyházi zene történe
tében korszakosnak mondható művésznek

ilyen áldozatos tisztelői vannak, annyira
szomorú, hogy egy ilyen munka megbízását
nekik kell kezdeményezniük, s azt nem a
magyar zenei élet teszi, me ly oly sokkal
tartozik Harmat Artúrnak. Hiszen ő volt
az, aki az Országos Magyar Cecília Egyesü
let és a Magyar Katolikus Kántorok Orszá
gos Szövetsége megbízásából beteljesítette
egy olyan énektár - a Szent Vagy, Uram 
megjelentetésének munkálatait, amely al
kalmas volt arra, hogy az egyházi népének
megszabaduljon a német zenei hegemónia
káros mellékhatásaitól, s művészi és egye
temes dallamkincsével kollektív élményt
adhasson. Tévedés volna azt hinni, hogy
Harmat Artúr végső eredményként érté
kelte gyűjteményét. Amint Werner Alajos
írta Az éneklő egyház című könyvében:
"Természetes, hogy a Szent Vagy, Uram
nem akar kizárólagossági jogot tulajdoní
tani magának, és nem állít gátat egy eset
leges újabb művészi, magyar fejlődésnek,

sőt éppen ellenkezőleg, lerakta hozzá az
egyetemes, magyar és rmívészí alapot." A",
egyházi népének gyűjteménye hagyomány
tiszteletével és nyitottságával egyszerre
lehetett beteljesítés és úr utak kezdemé
nyezése; folytatása a Cetitus Catholicinak s
előzménye korunk újabb törekvéseinek.
Ám olyan mérföldkő, amely mellett nem
lehet említés és hála nélkül ehnenni. .

A magyar zenetörténetnek fájdalmas
adóssága, hogy sem Harmat Artúr fontos
és kezdeményező szervező tevékenységét,
sem jelentékeny zeneszerzői munkásságát
nem méltányolja érdeme szerint. Ha az

emlékkönyv ezekre a területekre ráirányít
ja a figyelmet, máris elérte célját. Ennek
már csak azért is megfelelhet, mert - igen
helyesen - szemelvényeket közöl a zene
szerző írásaiból is. Újra olvashatjuk a la
punk 1960. augusztusi számában megje
lent Balássy László által készített interjú
(Beszélgetés a 75 éves Harmat Artúrral)
szövegét Curriculum vitae mae címmel, s
Hazai katolikus egyházi zenénk ezer éve cí
mú tanulmányát, mely A magyar muzsika
hőskora és jelene történelmi képekben című
kiadványban jelent meg első ízben.

A "Harmat Artúr emlékezete" címü cik
lusban néhány forrásértékű írást találunk.
Jól segíti az olvasó és a zenefilológia tájé
koztatását Lukin László Életének időrendi

táblázata círmí összeállítása, igazságtevő

szenvedély hatja át Rajeczky Benjamin A
népénektárról írt tanulmányát, melyben a
többi között a következő fóntos gondolatot
olvashatjuk: "Komponista, karnagyi, peda
gógia-irányító és -szervező tevékenysége
szellemi rangban bármennyire magasabb
minősítést is érdemel; a falvak orgonáin is
megszólaló új akkordok és a nyomukban
'felhangzó országosan egységes dallamok
egy szerénységében is vasakaratú egyéni
ség nevével ismertették meg a magyar ka
tolikus társadalmat, aki milliók száját nyi
totta meg rég elfeledett dallamok megszó
laltatására." Az itt említett "magasabb
minősítés" hitelét igazolja Nagy Olivér A
zeneszerző című tanulmánya és Bucsi Lász
lónak Egyházzenéjét bemutató írása. A
zenei nevelőnek és szervezőnek állít emlé
ket Perényi László dolgozata, a tudósnak
és a tiszta embernek Pődör Béla személyes
emlékeket is tartalmazó bensőséges emlé
kezése. Rendkívül gazdag életművét Maros
Rudolfné, Harmat Jerry által összeállított
műjegyzékdokumentálja.

Az emlékkönyv a magyar egyházi zene s
az egyetemes magyar művelődés fontos
alakját idézi. Reméljük, nem visszhangta
anul.

(r. l.)
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