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Egy kottás kézirat Harmat Ártur hagyatékából
A magyar egyházi zene egyik mesterének, az 1962. április 20-án, nagy

pénteken, 77 éves korában elhúnyt Harmat Arturnak (életművéről a Vigilia
az év júniusában emlékezett meg) - hagyatékából a következő évben mint
egy harminc kézirat és könyv került vásárlás útján az esztergomi főszékes

egyház könyvtárába. Ezek között van egy kemény papírra vont, kopott,
barna bőrkötéses kézirat. A manuscriptum nem ismeretlen. Az eddigi leg
teljesebb repertórium: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjte

mények bibliográjiája (1565-1840) szerzője, StoU Béla, 695. szám alatt Be
,'ényi-kézirat címen, Papp Géza adatai alapján nyilvántartja kéziratunkat.
Szűkszavú ismertetését szerétnénk az alábbiakban kiegészíteni, valamint a
szerző személyét tisztázni.

Maga a kézirat nyolcadrétü (175x230 mm), 79 levél, azaz 158 lap terje
delmű. A kézirat törzsanyagát 1780 előtt írták le, a 156. lapon olvasható be
jegyzés Anno 1780 szerint. E részben latin egyházi énekek, például a Te
Deum, az időszaki Mária antifónák (hat Salve Regina, egy-egy Alma Re
demptoris, Ave Regina caelorum, Regina coeli), lorettói litániák kaptak
helyet. Az orgonára, c-kulcsokban írt daraboknak csak szoprán és basszus
szólamait jegyzi -Ie, ún. számozott basszus formában, a sorok közé írt szö
veggel. A Te Deum után néhány üres lapot találunk, ezekre írt - másik
kéz - egy szonáta töredéket, egy szonátát és egy menüettet, zongorára
vagy csemballóra, ugyancsak c-kulcsokban.

Egy harmadik kéz jegyezte fel a kézirat kétségkívül legértékesebb r&
szét, a 39-64 oldalakig tartó, ugyancsak zongorára, de a mai szokásnak
megfelelő kulcshasználatban írt tárricdarabokat. A leggyakoribb a kor ked
velt tánca, a menüett, de több változatban találunk stejer (Steurisch, négy),
lengyel (Polonesso, hat) táncokat is. Talán a frank szó eltorzított változata
lappang a három változatban talált Fresco megjelölésű táncban. Magyar és
kozák tánc két-két, cigány tánc egy változatban került megörökítésre. Ta
lálunk még egy kontratáncot, egy pasztorellát és két indulót is. Valameny
nyi táncdarab előjegyzés nélkül került megörökítésre,

Negyven évvel később, 1820 körül jegyeztek be a 137-149 lapokra 22
hangjegyzett magyar egyházi éneket, kíséret nélkül. Ezek közül a Szent
Vagy, Uram révén ma is ismert például a Bágyad gyötrelmében, Jöjj el
Szentlélek: Isten, Én nemzetem zsidó népem, Édes Jézus én szerelmem, Csor
dapászorok, Csodákkal tündöklő, Bár, mint mondtuk, az énekek kíséret nél
kül íródtak, több helyütt orgonára írt futamokat találunk az egyes sorok közé
ékelve org. megjegyzéssel. Ezt a templomban joggal kifogásolható szokást,
sőt visszaélést a Zsasskovszkyak orgonakönyve honosította meg, illetve tette
általánossá a kántorok között, de úgy látszik, ők már csak egy tényleges
gyakorlatot szentesítettek könyvükben.

Az énekek után újabb kéz írásával három orgonadarab következik,
majd még későbbi írással, ceruzával, 12 újabb éneket jegyzett fel ismét egy
következő kéz. Köztük találjuk például a Csordapászorok, Királyoknak Ki
rályának, Jézus Krisztusnak kezdetű karácsonyi, Mikoron Máriához az Isten
angyala ádventi, vagy Ja mely hamar kimúlik, O bűlátott, sok kínt vallott
gyarló testem kezdetű halottas énekeket, szintén c-kulcsos lejegyzésben. A
oeruzával írt kották, de főleg a szöveg néhol annyira fakóra vált, hogy
nem egy helyen csak seiteni, de nem olvasni lehet a sorokat.

Ki állította össze a kéziratot? Az 1780 körül lejegyzett törzsanyag össze
állítóját nem ismerjük, az 1820-as évekből származó bejegyzések szerző-
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jéről azonban a kézirat elejére beragasztott kis latin nyelvű cédula tájé
koztat, ezt Stoll Béla hivatkozott bibliográfiájában csak rövidíve találjuk.
A bejegyzés teljes szövege a következő: Ad omnipotentis Dei Gloriam Mariae
Magnae Matris Honorem ac S. Patris N. Francisci Venerationem Anno 1821
Litaniae Solemnes ad Majorem Dei Gloriam ulterius promovendam collec
tae et pro usu P. F. M. in Ven. Conv. J. Beréniensi Ad SS. Nemen Jesu
conscriptae Anno 1821.

A P. F. M. monogram mögött Pater Mlinarik Ferenc ferences atya
(1780-1848) rejtőzik. A váci születésű ifjú 17g6-ban öltözött be a szalvato
riánus tartomány tagjaként Szent Ferenc ruhájába. Jászberényben a Jézus
Szent Nevéről nevezett franciskánus kolostorban működött hosszú éveken
át mirnt kántor, énektanár, a rendi direktórium szerkesztője, a laikus test
vérek gyóntatója. Kéziratunkat a jászberényi ferences templom kórusán
használta egészen haláláig, 1848. április 30-ig.

A több kéz írta manuscriptum, melynek összeállítását előtte kezdték
meg, és talán halála után is folytatták, mint láttuk, nemcsak templomi, ha
nem világi célokra is szolgált, legértékesebb darabjainak, a táncdallamok
nak bizonysága szerint. Maga komponálta-e az ismeretlen lejegyző. vagy
másolta, nem dönthető el. Szolgálhatott még a kézirat betlehemes énekek
betanítására is, esetleg kántálóként, mint a Csordapásztorok többszörös és
a Királyoknak Királyának beírása bizonyítja. Hogy orgonapartitúrán kívül
prelúdiumos könyvként is használatos volt, felesleges is megjegyeznünk.

KDVACH ZDLTAN-SCHRAM FERENC

PILINSZKY JÁNOS VERSEI

Fátyol

Nincs nap. Nincs hold.
És nincs gyerekkor.
És főként föld nincs. ;Anyaföld.

Nincs koporsó és nincs haza.
Nincs bölcső és nincs megvetett ágy,
fejünk alá igazított halál.

Tűhegyen forog, ami él,
s a mi békénk, az se egyéb,
mint egy lekonyult szárny, mely ráalél,
mint egy levetett, vagy le se vetett
menyasszonyfátyol ájul rá a szögre.

Fityeg.

Fityegünk.

Temetőnk sincs.

Kopogtatás -

Aludtunk. Almomban fa voltam,
majd semmi, majd egy olyan kisgyerek,
ki kopogtat egy felnőtt ajtaján.

Közben te is fa voltál. Gyerekszoknya.
Nem ajtó. Kopogtatás. Kopogás.
Együtt kopogtunk. Azt már nem tudom.
hogy ugyanazon ajtón? Ami biztos:
ilyen lehet egy kerub verdesése.

19'10. december 22.

Rühes ebek, vérzünk a párnán.
Gyönyörűek vagyunk.
Azután csak ügyetlenek
és halhatatlanok.
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