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Hangzavar vagy új
harmóniák?
Illyés Gyula híres Bartók-versében a hazugui boldognak hirdetett,
ám valójában gonosz valóság leleplezésére Bartókot hívja segítsé
gül: "hangzavart? azt". A világ összekuszálódott rendjében akkor
igaz a művészet, ha lágy harmóniák helyett a hangzavart sikoltja
fülünkbe; ha a szép kozmosza helyett a rútság káoszát ábrázolja.

A görög művészettől kezdve a gótikán és a reneszánszon át a
művészet fő célja a harmonikus szépség megjelenítése volt. A
kozmosz - és az ember - szépsége, a világ őseredeti egysége,
kapcsolata a transzcendenssel jelent meg alkotásaikban. Az iro
dalom azonban kezdettől megjelenítette a tragikumot is. Az em
berlét fájdalmas, sőt bűnös dimenzióját éppen annak művészi

ábrázolásával tudta úgy ábrázolni, hogy az tisztítóan, megoldást,
katarzist felkínálva hatott a nézőre, olvasóra.

A 20. század művészete szakított az évszázados klasszikus
formákkal, harmóniákkal. Részben azért, hogy tükrözze a felbo
rult világrendet. Hiszen eltűntek vagy legalábbis kérdésessé vál
tak a klasszikus értékek, felbomlott az életnek korábban magától
értetődő rendje, biztonsága. A század. borzalmait számos műal

kotás ábrázolta - avval a sajátos metamorfózissal, amelyre csak
a művészet képes: a valóság iszonyatát hitelesen, ám mégis
"megszépítve", művészi formában jelenítve meg. Sajátos szépség
ez, harmóniába öltöztetett "hangzavar".

Elindult azonban egy másik folyamat is. A művészet az el
múlt században olyan új harmóniákat fedezett föl vagy kísérlete
zett ki, amelyek újszerűek, talán meghökkentőek a klasszikus
harmóniákhoz szokott szemek-fülek számára, a maguk sajátos
módján azonban igazi művészi értékek. Csak Leonardo da Vinci
művész, Picasso nem? Bartók zenéje értéktelenebb Bach vagy
Brahms muzsikájánál? (Persze az elmúlt évszázadban ezen a cí
men rengeteg dilettáns törekvés próbálta megkaparintani a "mű

vészet" kitüntető rangját, akárhányszor nem kis közönségsikerrel.)
Ha a modem művészet nem az összevisszaságba fut bele, ha

nem az új harmóniákat, a szép új arcait kutatja, akkor ezzel fontos
hivatást tölt be a társadalom számára is. A művészet a szép - s
vele az ember - szolgálatában áll. Hátha képes új perspektívákat
megnyitni, és segíteni egy új világrend kialakulását: rányitni az
ember szemét a sokféleségben mégis egységes emberlét olyan lehe
tőségeire, amelyek az életet igazabbá, élhetőbbé tehetik széttőrede

zett, de harmónia és összhang nélkül életképtelen világunkban.
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