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SZA BA DOS GYÖRGY

Az élõ Bartók•

(Bar tó ki mo dell?)

Mint fo ga lom és tar ta lom, az ún. bar tó ki mo dell kul-
tú ránk je len ide jé nek egyik új vo nat koz ta tá si kép le te. 
Meg ha tá ro zó je len lé té rõl, a ben ne meg mu tat ko zó szel-
le mi ség re va ló gya ko ri hi vat ko zás ról még so ká ig fo lyik 
majd az írás és a szó, bár meg kü lön böz te tett mi vol tát, s 
fõ leg is mér ve it te kint ve, úgy vé lem, a je len ség tel jes ér té-
kû en ma még ne he zen pon to sít ha tó.

Ma gam eb ben az ér te lem ben (mint „mo del lel”) iro dal mi 
ha tá sá hoz ké pest meg le he tõ sen ké sõn, szin te utó la gos azo-
no sí tás ként ta lál koz tam. Mert ez a jel leg, tar ta lom gya nánt 
is, nem csak kí vül rõl, kul tu rá lis örök ség ként ha tott rám (bár 
nyil ván va ló an úgy is), ha nem ere den dõ en mély rõl jö võ en, 
csa lá di kö zeg ként, ta lán bel sõ adott ság ként, szin te cse-
cse mõ ko rom tól fog va. Hi szen eb be a ha gyo má nyo zó dó 
kö zép-eu ró pai és el sõ sor ban ma gyar kul tú rá ba szü let tem, 
ab ban is élek, anyám a kodályi–Ádám Jenõ-i ének pe da-
gó gia na pi mun ká sa is volt, s a kez de tek tõl dis tan ci át 
érez tem az úgy ne ve zett eu ró pai ma gas mû ze ne és a mi 
ze nei vi lá gunk le ve gõ je kö zött. Egy egye te mes, bár sa já tos 
kul túr kör nek, lá tás mód nak és íz lés nek (a ma gyar nak) ez zel 
a mo dell nek mon dott je len ség gel va ló kap cso la tá ról szól-
nom ezért in kább af fé le tal ló zás még csu pán, a meg élt, s 
az ol va sott be ha tá sok és él mé nyek kö zött. Még nem ér zek 
kel lõ tá vol sá got a meg ha tá ro zás hoz, bár úgy vé lem, a je len-
sé gek tit ká hoz nem el sõ sor ban ra ci o ná lis út ve zet.

Pe dig „az élõ Bar tók” ki fe je zés ad né mi tám pon tot az 
azo no sí tás hoz. Élõ nek len ni nem más, mint él te tõ nek len-
ni (mi köz ben idõnk ma ga Agó nia), s ahol nin csen foly to-
nos ság, on nan el vi har zik az élet. A bar tó ki szel lem nek és 
erõ nek élõ je len lé te most ezért is rend kí vül fon tos. Ön ma-
gát las san fel adó né pünk tá ma szok nél kül esz mél ke dik.

Az élõ Bar tók? Mit su gall en nek a mon dat nak a mély-
sé ge? Me lyek le het nek a foly to nos ság nak azok a meg ha-
tá roz ha tó, tet ten ér he tõ, egy sze rû szem lé le ti és gya kor la ti 
alap kép le tei a bar tó ki ze ne mé lyén és an nak or ga niz mu-
sá ban, me lyek nek gyö ke re in áll és tör zsén ta lán to vább 
nö ve ked het egy ma gát meg ad ni nem aka ró, mert nem is 
tu dó kul tú ra? S az ál ta lá nos eu ró pai ze nei for mák ta go ló 
rend jei mö gött mi tõl olyan alap ve tõ en egy sé ges ez a ze ne 
és a ben ne nyúj tó zó vi lág? És mi tõl oly ott ho nos még is 
ne künk, a ma ga egye te mes sé gé ben? Sok pél da akad na 
mind er re a nép ze nei ha gyo mány ból, és ze né je ana li ti kus 
bon col ga tá sa men tén. So kan ku tat ták, ele mez ték ezt a 
ze nét, köny vek tu cat jai szü let tek már er rõl. Most csu pán 
csak azt és an  nyit érin tek itt, amit ma gam sze ret nék fel mu-
tat ni. S tán ez sem ke vés.

•

Ter mé szet sze rû leg to lak szik el sõ nek elõ ké zen fek võ 
azo no sí tás ként az a gon do lat, ame lyet Ka rá csony Sán-

dor így fo gal ma zott meg: A ma gyar (íz lés) for má já ban 
pri mi tív, tar tal má ban ob jek tív. (Az íz lést én egy kul tú ra, 
egy iden ti tás leg vég sõ, leg mé lyebb fenn tar tó és te rem tõ 
meg ha tá ro zó já nak tar tom.) Ami kor Ka rá csony Sán dor 
köny vét elõ ször ol vas tam, az õ új ma gyar ze né re va ló 
hi vat ko zá sai el le né re sem mé lyed tem be le a bar tó ki ze né-
vel kap cso la tos gon do la ta i ba, an nak ze nei va ló sá gá ba. 
Va ló szí nû leg azért nem, mert ter mé sze tes nek tar tot tam, 
hogy a ma gyar ész já rás ra vo nat ko zó an er re is hi vat ko-
zik. Ka rá csony alap ve tõ és ki kezd he tet len mû vé ben, A 
ma gyar ész já rás ban fo gal maz za meg ezt a mon da tot, 
amit ma gam egy egé szen ma gas szel le mi sé gû, a „mo dell” 
lé nye gét is jel lem zõ, magere jû meg ál la pí tás nak tar tok. Ez 
a lát szó lag el ma rasz ta ló és axi ó maér té kû meg ál la pí tás 
va ló já ban fel ma gasz ta lás, amely a ma gyar men ta li tás sal 
kap cso la to san, így an nak han gi vi lá gá ban is ki in du lá si s 
egy ben ér ke zé si pont. Ez a mon dat szin te té ren és idõn túl-
ról vizs gál, az ál lan dó ság kö ré bõl, mér ce ként a mi nõ ség, 
az emel ke dett ség és a sa já tos ság te kin te té ben. Nem árt ezt 
a ze né ben is al kal maz nunk.

Mit je lent itt az, hogy „pri mi tív”? Nyil ván nem azt, 
hogy csu pán egy ügyû. S nem is pusz tán azt, hogy hét-
köz na pi ér te lem ben egy sze rû. Bár azt is. Az egy sze rû ség 
itt egy-sze rû ség; mag-sze rû ség, ma gasz tos au rá jú jel leg, 
egy ben meg ha tá ro zott lel ki vi szony lat, a tar ta lom leg tisz-
tább, leg lé nye gibb meg mu tat ko zá sá nak, a sal lang men tes-
ség nek a jel lem zõ je és kri té ri u ma. Tud nunk kell, hogy ez 
a te rem tett vi lág min den meg nyil vá nu lá si szint jén ön tör-
vé nyû en igaz. A Te rem tés ál tal te rem tet tek te remt mé nyi 
alap kö ve tel mé nye, le gyen az gyö kér vagy le vél, sejt 
vagy szer ve zet, de tég la vagy épü let, élet vagy idõ, hang 
vagy ze ne mû akár. Az al ko tás kép ze té nek leg ele mib ben 
tel jes, az is te ni te rem tés hez va ló leg kö ze leb bi és leg di rek-
tebb meg va ló su lá sát je len ti. A Te rem tés hez mél tó, te hát 
pusz tán a leg szük sé ge sebb, tisz ta for mai meg je le nést; se 
töb bet, se ke ve seb bet. S ez rész ben az ob jek ti vi tás nak is 
kri té ri u ma. En nek a „primitivitásnak” ezért itt po zi tív, 
szin te szent jel le ge és tar tal ma, va ló já ban em ber fe let ti 
mi nõ sí té se van. Az is te ni, a ter mé sze ti és az em be ri ere-
den dõ egy sé gé re utal, ami a mû vé sze tek mai el ipa ro so dá-
sá ban már alig ér vé nye sül. A ma gyar szem lé let vi lá gá nak 
vi szont alap kri té ri u ma.

A ze né rõl el mél ked ve, s e pri mi tív és ob jek tív for má ról 
és tar ta lom ról szól va Ham vas egy ze ne fi lo zó fi a i nak mond-
ha tó lé nye ges ana lí zi sét kell itt új ra se gít sé gül hív nom. Ham-
vas ugyan is – aki nek saj nos ke ve sen is me rik, mert ke ve sen 
ol vas sák a köny ve it, itt-ott meg je le nõ es  szé it (s ez pél dát lan 
bu ta sá ga sze gény köz éle tünk nek) – alap ve tõ dol gok ban alap-
ve tõ meg ál la pí tá sok ra jut, így meg le põ en ab ban is, hogy mi 
„ze ne”, me lyek a ze ne mint em be ri je len ség alap kri té ri u mai 
az ér zé ke lés ben; mi az az em be ri han gi je len ség, amely már 
ze ne ként fog ha tó fel, ze né nek tart ha tó.

• A szer zõ 2007. áp ri lis 25-én a Bu dai Vár ban e tárgy ban tar tott ta nács ko zá son el hang zott elõ adá sa alap ján.
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Két egy sze rû, ér zék le tes alap kö ve tel ményt ál lít fel 
eb ben a te kin tet ben, s ezek egy szer re tar tal mi és for-
mai kri té ri u mok.

Az egyik ál lí tá sa az, hogy egy han gi je len ség nek, 
amely az em ber vi lá gá ban ze né nek te kint he tõ, ele mi 
nagy vo na lú ság gal kell ren del kez nie (sze rin tem ez koz-
mi kus ér te lem ben min den hang je len ség re mint ki fe je zés-
re néz ve is alap kö ve tel mény), a má sik pe dig a „ta go lat-
lan bõ gés”, mint a koz mi kus lét szen ve dé sé nek ele mi 
hang ja; bõ gés, em be ri ki ve tett sé günk õsze né je, mely az 
em ber ben, mind nyá junk ban rej tet ten, de ele mi ha tás sal 
és ki kí ván ko zás sal ott van. S mert a Ze ne va ló já ban nem 
más, mint az élõ lé nyek ön ma guk ról szó ló – nem csak 
pró zai, szá raz je lent ke zé se, de – sorski fe je zõ dé se is, így 
ma ga hor doz za és meg szó la lá sa kor a te rem tés ben va ló 
meg me rí tett sé gé ben ma ga te rem ti meg an nak gesztikus 
és sti lá ris nagy vo na lú sá gát. Az ele mi nagy vo na lú ság 
te hát azt je len ti, hogy lép té ke már anyag fe let ti, a ta go lat-
lan bõ gés pe dig azt a minimalitást, hogy sors sze rû ér zést 
kö zöl. Már a „legegyügyûbb” em be ri ze né nek is, a zö rej-
jel, zaj jal szem ben, ez zel a „bõ gés sel” kell ren del kez nie, 
és az örö me is csak az ele mi fáj da lom eme mér le gén nyer 
va ló sá gos ér tel met. Mi nél alap ve tõb ben, ki kezd he tet le-
neb bül és egye te me seb ben egy sze rû va la mi, an nál ne me-
sebb is ugyan ak kor. (Va gyis: ami egy sze rû, az nagy sze rû 
– ahogy’ a né pi böl cse let tart ja.) A pri mi tív szó nak ez is 
tar tal ma itt. Ka rá csony mon da ta ezért fel ma gasz ta ló. S 
ezért is oly biz tos alap.

De mit je lent itt az, hogy „ob jek tív”? Ez már ne he zebb 
kér dés. Hi szen min den mû vé szi meg fo gal ma zás ter mé-
szet sze rû leg szub jek tív.

Va ló ban az. Ám nem füg get len lény az em ber sem. 
Mert sem mi, ami lé te zik, nem füg get le nül lé te zik. Min-
den min den nel ös  sze függ, sõt, egy mást tart ja fenn, egy-
mást él te ti, mé ri, zen gi és in do kol ja. S ép pen ez, en nek 
mély tu da ta, ez a ho lisz ti kus szem lé let az, ami a ma gyar 
ész já rást ob jek ti vi tás ra oly haj la mos sá te szi. S rá adá sul 
a min dent át öle lõ Te rem tés fenn tar tó je len lé te, mint 
idõt len erõ és fi gye lem. Mi füg get len et tõl? (Mi köz ben 
ak ko ra már az em ber okoz ta zaj, amek ko ra so ha nem 
volt még a Föl dön.)

A ko moly ság a mai ál ta lá nos ko moly ta lan ság ban. A 
szét esés élet for má ja és ke dé lye kö ze pet te. Nem csak a lét 
él ve ze te, de a lét fel fo gá sa is. A mû vé szi ob jek ti vi tás nak, 
de egy kul tú ra vagy al ko tás sa já tos sá gá nak is ez az (oly-
kor ka ca gás ba fú ló) eg zisz ten ci á lis ko moly ság a szel le mi 
tõ ke sú lya. És min den élet ne héz dol gá nak a tõ ke sú lya. 
Ami per sze a hoz zá fog ha tó mél tó for ma mér cé je is 
efe lõl. S mert a ze ne min dig ki nyi lat koz ta tó (logosz) és 
sze re tet ben öle lõ, e ket tõ nek (ob jek tív tar ta lom és [mél-
tó] pri mi tív for ma) leg szo ro sabb ös  sze füg gé se, egy sé ge 
kü lön le ge sen dön tõ. Azo nos sá got vé gül is ez az egy ség 
hor doz és te remt. Egy kul tú rá nak és a kul tú rát szü lõ men-
ta li tás nak ez az egy ség az alap ja; lé nye ge és tü ne mé nyé-
nek egye dül ál ló ér té ke.

Er re mond juk: mint ha ter mé sze ti je len ség vol na. A tar-
ta lom (az ob jek tív): az örök, az egy ben túl vi lá gi au rá jú, 
az ab szo lú tum hoz kö tõ dõ. A for ma pe dig (a pri mi tív): a 

pro vi zó ri kus, az evi lá gi, az in terp re tá ció, a tü kör. De je len-
ti ez egy ben azt is – és a magyari szem lé let ben na gyon is, 
Ka rá csony el sõ sor ban er re utal –, hogy a „ki vi tel ben”, a 
meg je le nés szép sé gé ben, mond hat ni mél tó sá gá ban, azért 
sem meg en ge dett bár mi fe les le ges, túl zott vagy ön cé lú esz-
köz és ha tás, mert az már a de ka den cia, a gyen ge ség, az 
el gyen gü lés, vagy az ál lí tás irán ti ké tely je le vol na. El vá-
lás az ob jek tív tar ta lom tól: ön cé lú ság és cser ben ha gyás. 
A ha lál, a hal dok lás fel buk ka nó ve sze del me. Ka rá csony 
Sán dor eme ka pi tá lis mon da ta ezért is több mint lát le le te 
egy kul tú ra, a ma gyar kul tú ra, a ma gyar men ta li tás, s így 
egy szu ve rén ze ne i ség je len ségter mé sze té nek, sõt, úgy 
vé lem – az or na men tá lis jel lem zõk gaz dag sá ga mö gött, 
alatt és fe lett – an nak élõ vo nat koz ta tá si alap kép le te is.

Vagy té mánk te kin te té ben még konk ré tab ban: a bar tó-
ki ze né ben egy részt a sö tét erõk nek, a deszakralizálódott, 
szét esõ, fé nyét vesz tett dé mo ni kus mo dern vi lág nak a 
turbája örök ob jek ti vi tás, más részt a hû ség és a re mény 
ma kacs at ti tûd je, amely ben a lé lek mé lyén lap pan gó, meg-
õr zött, te rem tõ õsér te lem; az egész-ség és a vi lá gos ság, 
és a hit kö zös sé gi him nu sza ke re si és ta lál ja meg fel sza ka-
dá sát, ki tö ré sét, ural má nak hely re ál lí tá sát a szen ve dés, a 
po kol já rás és a meg vál tás szent fo lya ma tá ban. S ez gyöt-
rel mes, át ége tõ ak tus. En nek han gi ké pe, azo no sí tá sa, 
meg mu tat ko zá sa csak úgy le he tett (mert csak úgy le het) 
„ob jek tív”, va ló sá gos és igaz, ha for má ja „pri mi tív”, se 
ke ve sebb, se több, ám még is épp olyan bo nyo lult, oly 
kataklizmatikus, olyan szív be mar ko ló és erõs, hogy va ló-
ban vé gigvisz ezen a tisz tí tó tü zes úton. Mert csak így tölt-
het te be a primitivitás egye te mes ele mi szent kö ve tel mé-
nyét adott tér ben és idõ ben, eb ben a má ig tar tó, szel le mi 
bû nök kel sú lyo san ter helt transz mu tá ló kor ban.

Ezt meg va ló sí ta ni: kel lett a nép ze nék pri mi tív tö ké lyé-
nek min dent át fo gó és örök tar tal ma kat hor do zó ima gi ná-
ri us is ko lá ja; a ve lük va ló, szin te agyat mo só ana li ti kus és 
rend sze re zõ mun ka. És lát szó lag ez zel szem ben, a te rem-
tõ gé ni usz improvizatív sza bad sá ga, tá gas sá ga, dol gá nak 
vál la lá sa. A fo lya mat, az ese mény te hát mindigre ugyan az 
eb ben a kép let ben. Az õszi szét esés, a no vem be ri avar, a 
té li ma gá ra ha gya tott ság alól föl iz zí ta ni, új já te rem te ni az 
élet, az ér te lem és a mél tó ság ta va szát, a szak rá lis va ló ság 
örök tör vé nyei sze rint. Mert ez az a lé lek, amely él tet és 
esélyt ad em ber ben, nem zet ben egy aránt. Ez az a ge rinc, 
amin ez a szel le mi ség áll. A bar tó ki szem lé let ben és ze ne i-
ség ben is ez a fo lya mat, ez a kód sze rû alap jel leg ze tes ség 
él. Ob jek ti vi tá sa ezt a te rem tõ és ön meg vál tó mû ve le tet 
lát le let sze rû pon tos bo nyo lult ság gal in terp re tál ja; már-
már mo dell sze rû en szen ve di. Ez az, ami foly vást meg ra-
gad a ze né jé bõl ben nünk; ez a zen gõ fo lya mat, ez a mû kö-
dés, ez az el ha tá ro zás és kép vi se let. Ma gyar nak len ni a 
ti be ti lá mák sze rint – ezt ke ve sen tud ják – ún. brah ma ni 
szel le mi mi nõ sé get je lent. A bar tó ki ze ne és vi lág lá tás ezt 
a mér cét von ja meg mo dell ként, tart ja fenn kö re ink ben, 
ter mé szet el vi és abszt rakt ér te lem ben egy aránt. Sal lang-
men te sen, pon to san, tel je sen és egy sze rû en, s tel ve 
él te tõ ener gi á val. Mû ve i nek so ra, ez az im már kul ti kus 
ha gya ték, ze ne tör té ne ti je len tõ sé ge mel lett e brah ma ni 
sti lá ris és tar tal mi szem lé let je gyé ben szü le tett. Sõt, ma ga 
hor doz za. Hi szen a tar ta lom itt ma ga az egye te mes ség 
gond ját is hor do zó íz lés és esz mé let, egy rész le tek be, 
el len té tek be süp pedt, pusz tán ag gasz tó men  nyi sé gek kel 
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baj ló dó is tenhi á nyos vi lág ban. Van-e en nél sú lyo sabb, 
tö mö rebb ob jek ti vi tás?

A brah ma ni szub jek tív ob jek ti vi tás nak egyet len elõ fel-
té te le van: hogy ez a szub jek tum tel je sen, lé lek ben és szel-
lem ben a vég le te kig nyi tott és át ége tett le gyen. Bar tók nál 
ez ki kezd he tet le nül így van. (Nem ze te azon ban eb bõl az 
õs ha gyo mány ból las san ki esik, s ez ön gyil kos ság.) Te het-
sé gé nek kész le te és szem lé le té nek ob jek ti vi tá sa nem 
is tûr, nem is tûrt kor lá to zást, leg fel jebb ön kor lá to zást. 
Lásd rej te ke zõ erõs improvizatív haj la mát egy kor lá to zó 
szel le mû Eu ró pá ban (pl. Adorno stb.). Ez a ka riz má ján 
át ana li zá ló, ku ta ko dó és tér ben és idõ ben hely re ál lí tó 
ze nész, a Szel lem nek e bo rús ide jé ben, egy ro ha mo san 
ma te ri a li zá ló dó kor ban, ami kor a gõg, a bom lás, a ki sa já-
tí tás el va kult ke dé lye a leg na gyobb ha ta lom (s az ma is: 
vi lág ha ta lom), a min den ség cso dá já nak sza bad rab ja ként, 
egy a ci vi li zá ció el fe le dett mé lyé bõl fel tö rõ pri mi tí ven 
ob jek tív, egy be fog la ló gesz tus sal: ka ted rá list épít vá la-
szul en nek a tör té ne lem nek, amely agó ni á ba ta szí tot ta a 
vi lá gát, jó hi sze mû nem ze tét és nem ze te it. Vá la szul an nak 
a szel le mi ség nek, amely már nem tud ka ted rá list épí te ni. 
Ez lé nye gét te kint ve szak rá lis at ti tûd és tett, olyan kor ban, 
amely ben a glo ba li tás ké sõb bi (im már je len) prob lé mái is, 
ak kor még csu pán lap pang va, de már meg je len tek.

A bar tó ki at ti tûd (a ko dá lyi szen tél  lyel együtt) eb ben a 
szak rá lis ér te lem ben is ob jek tív. A po gány szakralitás ér tel-
mé ben akár, de a szakralitásnak egye te mes, primordiális, 
perennikus ér tel mé ben va ló ban. Sõt, el sõ sor ban ab ban. 
Ak kor és ott, ahol az ön hitt és bû nök kel ter hes eu ró pai 
lé lek lé lek ben, szel lem ben ma gá ra ma radt, s amely ben a 
mû vé sze ti élet sem több ma már, mint finitista sze ánsz. 
A bar tó ki mély re pü lés és magasröpt fel fo gá sa, tel jes 
meg ér té se ezért is oly ne héz kes, el la po so dó, ze nit te len 
ko runk ban. Hi szen a kul csot eh hez az élet te li és pom pá-
za tos dóm hoz min den ki nek ma gá nak kell meg sze rez nie. 
S en nek út ja lé nyünk mé lyé bõl, és az in ti mi tá sát vesz tett 
tár sa dal mon túl ra ve zet. Azon túl ra, a kö zös sé gi lét ne me-
sebb egy sé gé hez.

Örök gond ez is, örök va ló ság. Az em ber nek és a kö zös-
sé gi lét nek so ha el nem mú ló gond ja. S a magyari je len ség, 
a ma gyar kul tú ra, a ma gyar kö zös ség lé té nek, éle té nek 

sem más az örök tõl va ló dol ga: nem hagy ni el a te rem tett 
vi lág nagy sze rû egy sé gé nek lé lek eme lõ, lé lek fenn tar tó 
ked vét és kö ze gét. Ha nem azt fenn tar ta ni. En nek ápo lá sa, 
az eb ben va ló idõt len mun ka és pél da adás, a ma gyar men ta-
li tás nak, a ma gyar em ber nek is az élet egyet len iga zi ér tel-
me volt és kell le gyen. Ob jek tív és szub jek tív ér te lem ben 
ön ma gá ért és a vi lá gért egy aránt. 

•

Bar tók ze nei és mö göt tes hang ren di gon dol ko dá sa 
te kin te té ben ugyan ak kor egy má sik, a ma gam na pi 
gya kor la tá ban fo gant magánfeltételezésre ju tot tam, 
amely nek té nye, a ben ne meg mu tat ko zó fel is mert gon-
do lat szin te tárgy sze rû pél dá ja a ma gyar gon dol ko dás 
és stí lus rend kí vü li tá gas sá gá nak, egye te mes sé gé nek, 
és ép pen a ke le ti és nyu ga ti szem lé let kö zött va ló 
hely ze té bõl fa ka dó ket tõs-egy mi vol tá nak. A ma gam 
improvizatív gya kor la tá ból fel sej lett gon do lat fel té te le-
zés nek hat ugyan, ám va ló sá gá ról még is mé lyen meg 
va gyok gyõ zõd ve.

A ro man ti ká nak vé ge, de azért dol go zunk – vá la szolt 
ilyen for mán egy szer Bar tók egy õt fag ga tó ze ne kri ti-
kus nak, aki az új ze ne le het sé ges út ja i ról kér dez te egy 
al ka lom mal. S az nem két sé ges, hogy ez ma gá nak Bar-
tók nak is kez det tõl el sõ ren dû kér dés volt a XIX–XX. 
szá zad for du lón, az el sõ vi lág há bo rú utá ni fel for ga tott, 
mo der ni zá ló dó és glo ba li zá ló dó Eu ró pá ban. Kü lö nö sen 
Eu ró pa kö ze pén, és kü lö nö sen ab ban a kul tú rá ban, az 
ak kor még ked vé ben élõ ma gyar ha gyo mány ban, amit 
ma ga is ku ta tott, s amely nek ha gyo má nyos ze nei alap-
kép le tét job bá ra tel je sen a pen ta ton hang sor, a pen ta tó nia 
vi lá ga ad ta. Úgy vé lem, a ké zen fek võ meg ol dást, ami re 
ez a vá lasz meg le he tõ sen zár kó zot tan utalt, s amely nek 
vi lá gán már ak kor is dol goz ha tott, a hang sze re: a zon-
go ra, és erõs improvizatív haj la ma ad ta meg, s tár ja fel 
ne künk is azt a dön tõ, gya kor lat ban meg élt rá ta lá lást, 
meg ér ke zést és ki bon ta ko zást, amely a bar tó ki ze ne, s az 
az óta élõ bar tó ki ze ne i ség tet ten ér he tõ gya kor la ti te re és 
gon dol ko dás bé li alap kép le te.

A zon go ra ugyan is – amely nek kü lön fej lõ dés tör té ne te 
van, s ma gá ban fog lal szin te min den tra dí ci ót – két nagy 
ze nei vi lá got és vi szony ren det, vi lág ké pet és rend szert tar-
tal maz, s azt meg is je le ní ti egy mást 12 fok ra ki egé szí tõ 
bil len tyû in. A fe ke te bil len tyûk ál tal rep re zen tált kör kö rös 
pen ta ton (õsi, ha gyo má nyos, ke le ti) vi lá got egy részt, más-
részt pe dig a nyu ga ti, eu ró pai, sor sze rû, li ne á ris vi lá got, 
amit a fe hér bil len tyûk kép vi sel nek. Mind ket tõ más ér zel-
mi vi szony la tot je lent és más szim bo li ká val ren del ke zik, 
ám egy mást ki egé szí tõ esél  lyel és aján lat tal, ér zel mi és 
hang ké pi tar tal mak kal, su gal la tok kal és kap cso la tok kal, 
egé szen az ún. tritonusig. Meg ér zé sem és meg lá tá som sze-
rint a „ti tok”, az ere den dõ mo dell va ló já ban ezen egy mást 
ke re sõ és egy más ra ta lá ló két sor és két vi lág hang zó ak tu-
sá nak a rög tön zõ gya kor la tá ban szü le tett, s nem más, mint 
a ket tõ tel jes Egy-gyé ol va dá sa, pon to sab ban az Egy ség 
han gi át él he tõ sé ge és ér tel me zé se az akusz ti kus tel jes ség 
ösz tö nös hely re ál lí tá sá ban, amely ben a to ni ka ten ge lyé re 
épü lõ la tens pen ta tó nia a tar tó küllõzet. Az improvizatív 
ze né ben al ko tó zon go ris ták na gyon is jól tud ják, mily’ 
ál dott ál la pot az, ami kor már szin te nem is õk, de a zon-
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go ra ját szik raj tuk, meg él ve ez zel e ze nei di men zió olyan 
emo ci o ná lis cso dá ját, amely ben a tel jes han gi kész let 
ter mé sze te sebb és ma ga sabb lel kü let ön fe ledt kö ze ge ként 
nyí lik meg. Egy egye te me sebb ös  sze füg gé sek kel te li rend 
han gi meg je le né se, át de ren gé se és lé pés rõl lé pés re tu da-
tos sá vá lá sa ez, ezen a ma ga ve zé rel te egy ség re lé pett 
szö ve ten, a ze ne min dent át fo gó, át öle lõ ha tal ma ré vén. 
És min dig a to ná lis gon dol ko dás ten ge lyé re épü lõ pen ta-
ton küllõzet gya ko rol háttérdominanciát. Kü lö nös, hogy 
min den re, ami oly le he tet le nül bo nyo lult nak tû nik a je len-
sé gek fel szí nén, vé gül is min dig egy sze rû vá la szok, ilyen 
ma gá tól ér te tõ dõ meg lá tá sok adód nak. Ez a zon go rán va ló 
fe ke te-fe hér vi szony lett az ele mi alap ja mind ahány, a 12 
fok bár me lyi ké re épült bar tó ki ze nei meg nyil vá nu lás nak. 
S ez a 12 fo kú vá ke re ke dett, pentaton-modális, ke le ti–nyu-
ga ti, õsi és mo dern egy sé gû gon dol ko dás mód ma már 
vi lág szer te, de el sõ sor ban az ún. improvizatív ze ne i ség 
vi lá gá nak al ko tói szem lé le té vé és gya kor la tá vá vált. 
Egy ázsi ai mó don meg élt – ahogy Ka rá csony mond ja: 
egye dül ál ló an „ma gyar” – eu ró pa i ság im már egye te mes 
je len sé ge ként foly tat va és él tet ve a ma gyar szel le met, va ló-
sá gos tar tal mat ad va ez zel az „élõ Bar tók” öröm te li, egy re 
tá ga sabb fo gal má nak.

Ezt az alap ve tõ, ze nelé lek ta ni, rend sze res és sti lá ris 
mun kát azon ban, ál lí tom: Bar tók, improvizatív adott sá ga 
(és nyil ván bõ sé ges ott ho ni gya kor la tai), an nak örö me s 
ezen öröm ben sõ sé ges sé ge nél kül nem tud ta vol na el vé-
gez ni. Nem égett vol na át raj ta, nem égett vol na ki ben ne. 
Mert eb ben az élõ és jól él he tõ ös  sze füg gés -rend szer ben 
nem el sõ sor ban az eg zakt, ra ci o ná lis lo gi ka, de a te rem tés 
egye te mes in du la ta van köz vet le nül je len, mely mes  szebb-
rõl és mé lyebb rõl jö võ, és tá vo labb ra, ma ga sabb ra, egy 
tel je sebb egy ség kö re i be ve zet. (Mint ahogy a mû ve i ben 
oly gya kor ta tetten érhetõ arany met szés sem szám sze rû-
ség, ha nem a ter mé sze tes arány ér zet dol ga.)

Nem is me rek mu zsi kust, új, mai ze nét al ko tó ze ne szer-
zõt, al ko tót ma, aki re ne ha tott vol na ez a bar tó ki vi lág, ez 
az ös  sze füg gés -rend szer. Az eu ró pai és ma gyar ze ne esz té-
ti ka vé le ke dé se te hát, hogy a ze ne szer zés és a ze ne tör té-
net út ja Bar tók nyom do ka in nem foly tat ha tó, leg alább is 
két sé ges. A leg újabb ko ri, a ze nei improvizativitásra 
mint a leg egye te me sebb, leg õsibb és leg ter mé sze te sebb 
ze ne i ség re vis  sza he lyez ke dõ ze ne és ze ne i ség, épp ezen 
a nyom do kon bon ta ko zik, szár nyal mind ma ga sabb ra, és 
ad egy re tá ga sabb te ret az is te ni sza bad ság s az em be ri 
ta lá lé kony ság ta lál ko zá sa i nak. Le het, hogy Bar tók ze né je 
ma is eg zo ti kus az ön hitt euro-amerikai kul tusz im már 
ipar sze rû en apo lo ge ti kus, nyo ma ko dó s mind egysíkúbb 
ze nei vi lá gá ban, de le gyen elég té te le a ma gyar kul tú rá nak 
ez a ma gasz tos tel je sít mény, ez a mag vas és idõt len ze ne-
i ség és szel le mi-lel ki ho ri zont, amit õ meg vont, s ami oly 
so kak szá má ra ért he tet len vagy fél té keny ség tõl ter hes. 
Ázsi ai ki fe je zé se az eu ró pai tar ta lom nak, aho gyan Ka rá-

csony oly pon to san meg fo gal maz za, de már a moderni-
táson is tú li sze rin tem: az arche üze ne te egy új já szü le tés-
ben, amely is mét szel le mi glo ba li tást ígér és je lent.

Er re vi lá got le het épí te ni. Vej Hung ír ja, még a kí nai 
csá szár ság óko rá ban: „A ze ne azo nos sá got te remt, a 
szer tar tá sok kü lönb sé ge ket ál la pí ta nak meg. Az azo nos-
ság meg te rem té se ki fej lesz ti a köl csö nös sze re te tet, a 
kü lönb sé gek meg ál la pí tá sa biz to sít ja (ápol ja) a köl csö nös 
tisz te le tet.” Bar tók fel hang zó ze né je és a ben ne kép vi selt 
vi lág szem lé let ma már mind ket tõt je len ti. Ma gá val ra gad, 
tá ga sabb és mé lyebb sze re tet be ci pel; s mind ezt a tisz te let 
meg ren dí tõ szer tar tá sá ban. Anar chi kus szem lé le ti, jo gi 
és köz éle ti ala po kon nem le het sem él ni, sem nem ze tet 
egye sí te ni. Ka ted rá li so kat kell épí te ni, ak kor is, ha má sok-
nak ez már nem megy. A tel jes ség él te tõ épít mé nye it. S 
nem csu pán se tét ku lis  sza tit ko kon fe ti si zált, ös  sze hor dott, 
ös  sze tá kolt, összekényszerített vi lá got.

A pri mi tív for ma és az ob jek tív tar ta lom lé nye ge, igé ze-
te és gyö nyö rû nagy vo na lú sá ga, vég te le nül el ki csi nye se-
dett, el sze me te se dett, ag go dal mak ban por la do zó vi lá gunk 
ide jén, eb ben a gyö ke res és gyõ zel mes szel le mi ség ben él 
s él het to vább. A ha gyo mány múl ha tat lan tit ká ban, új já-
szü le tõ és új jászü let te tõ ere jé ben, és a szel lem jó ural má-
ban a kö rül mé nyek fe lett. Az is te ni sza bad ság és az em be-
ri ta lá lé kony ság hi té ben, gya kor la tá ban és ön bi zal má ban. 
Az egy má sért va ló lét ben. A meg ol dás ban. Ez az az ál ló 
és be fo ga dó ka ted rá lis, amely nek osz lo pa it és gyám ja it, s 
ben ne a szem lé let és a bá tor ság ol tá rát Bar tók meg épí tet-
te, és amely ki tar tó an és nyi tott ka puk kal áll.

Az élõ Bar tók ta lán ezt je len ti.
Ta lán ez az örök bar tó ki mo dell.
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