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A felsôfokkal, a „leg”- gel nem árt csínján bánni. Talán nem túlzás azonban, ha Bar-

tók Paul Sacher megrendelésére írt, 1937. január 21- én Baselben óriási sikerrel be-

mutatott négytételes darabjának címét a zenetörténet legkülönösebbjei közt tart-

juk számon. Már az is kérdéses, melyik címvariánst fogadjuk el autentikusnak. Ér-

demes ehhez a mû kialakulásának történetét röviden vázolnunk – a legjobb

összefoglalás errôl Felix Meyernek a Sacher Stiftung fakszimile kiadásában közölt

elôszava.1 Bartók és Sacher 1929. január 30- án ismerkedtek meg személyesen,

amikor az IGNM svájci szervezete egy Bartók- estet rendezett. Sacher 1935- ben

egy baseli magánelôadáson, Müller-Widmannéknál hallhatta az akkor egészen új

5. vonósnégyest (Bartók ez alkalommal nem volt jelen), s úgy látszik, ennek az él-

ménynek hatására döntötte el, hogy felkéri a komponistát, írjon új mûvet a Baseli

Kamarazenekar fennállásának tizedik évfordulójára tervezett ünnepi koncertre.

Az 1936. június 23- i keltezésû levél „nem túl nehéz” („technisch nicht allzu-

schwierige”) kompozícióra tesz ajánlatot,2 amely alapvetôen vonószenekarra ké-

szülne, esetleg néhány más hangszerrel („für Streicher allein oder mit Zuzug

sonstiger Instrumente”). Az éppen Svájcban (közelebbrôl Braunwaldban) nyaraló

Bartók meglepô gyorsan, már 27- én válaszolt, s rögtön nagyobb apparátus ötletét

vetette fel: „für Saiten- und Schlaginstrumente (also ausser Streicher[n] noch Kla-

vier, Celesta, Harfe, Xylophon und Schlagzeug”),3 a továbbiakban pedig arról írt,

hogy bizonyos nehézségeket, például a ritmikaiakat nemigen lehet elkerülni. (NB.

figyeljünk fel a Saiten kifejezésre, Bartók csak a zárójelben ír Streichert). Augusz-

tus 31- én említi elôször Max Adamnak, a baseli zenekar titkárának az ideiglenes-

nek szánt, jobb híján adott címet, érdekes módon franciául (noha a levél nyelve

egyébként német): „Musique pour instruments à cordes, batterie et célesta (en 4

* A „Kedd délutáni zenetudomány” sorozat keretében a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen 2012.

november 27- én elhangzott elôadás írott változata.

1 Béla Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Faksimile des Partiturautographs und

der Skizzen. Hrsg. und kommentiert von Felix Meyer. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung.

Edition Schott, 2000.

2 Uott, 10.

3 Uott.



mouvements).4 Szeptember elsején kiadóját, az UE- t is értesíti. Négytételes, kb.

24 perces mûrôl ír (korábban még csak 15 percrôl esett szó, 26 lett a vége), amely-

ben a vonósok mellett zongora, celesta, hárfa, üstdobok, xylophon szerepelnek

(„je ein Spieler”), illetve egyéb ütôk (sonstige Schlagzeug: ein Spieler”).5 Decem-

ber 22- én az immár véglegesnek szánt címet is megírja a kiadónak: „Musik für

Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (in 4 Saetzen)”, azzal a kéréssel, hogy

a címlapon francia fordítás is legyen.6 A Baselben ôrzött kézirat címe ugyanakkor

mindössze ennyi: „Musik für Saiteninstrumente”, ez a címvariáns jelent meg a be-

mutató plakátján is.7 Az UE 1937- ben copyrightolt, 10888- as számú kispartitúrá-

ja egyforma nagyságú betûkkel írja a német és francia címverziót, batterie helyett

az ütôket percussionnak nevezi, tartalmazza a megfelelô ékezeteket, és vesszôket

is jelöl a megfelelô helyeken. A 10815- ös, nagyobb méretû partitúra, amely már jó-

val a háború után jelent meg, a német címet nagyobb betûkkel írja, mint a franci-

át, elhagyja a vesszôket és az ékezeteket. A Philharmonia- partitúra (Nr. 201) a

vesszôket átvette, az ékezeteket a francia címben elhagyta, s késôbbi kiadványá-

ban angol verzióval is bôvítette a sort: Music forStrings/ Percussion and Celes-

ta(?). Az Editio Musica licenckiadványában (Z. 9001) vannak vesszôk, nincsenek

ékezetek, és nincs angol felirat.

Tovább árnyalja a képet a magyar cím. Az elsô budapesti elôadást Dohnányi diri-

gálta a Filharmóniai Társaság zenekarának élén 1938. február 14- én. A koncert má-

sodik száma volt a „Zene húros hangszerekre, ütôkre és celestára”.8 Általában ezt a

verziót olvashatjuk könyvekben, elemzésekben, tanulmányokban is, bár olykor talál-

kozni a „Zene húros- , ütôhangszerekre és celestára” formával is, illetve a celesta ma-

gyaros írásával (például Tallián Tibor könyvében).9 A Bartók Írásai sorozat elsô köte-

tében, illetve a Bartók élete képekben címû kötetben pedig a cím „Zene húros hangsze-

rekre, ütôkre és celestára”.10 NB. figyelemre méltó, hogy olykor ugyanabban a

könyvben is elôfordul kétféle írásmód (lásd például Ujfalussy, Tallián).11

Mindez persze szôrszálhasogatás, legfeljebb annyiban érdekes, hogy ritkán

fordul elô egy mûvel kapcsolatban ennyi címbeli apró eltérés. Fontosabb azonban

két kérdés. Az elsô: Bartók miért maradt meg ennél a furcsa címnél (noha azt ide-

iglenesnek ígérte a Max Adamnak írt levélben), miért nem nevezte alkotását pél-

dául szimfóniának? A másik: miért ragaszkodott ahhoz, hogy a címben a celesta is

szerepeljen? Az elsô is megérne egy kisebb tanulmányt, ám számunkra itt és most

a második az érdekes.
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4 Uott, 11.

5 Uott.

6 Uott, 12.

7 Lásd többek közt: Bónis Ferenc: Élet- Képek. Bartók Béla. Budapest: Balassi Kiadó, 2006, 290.

8 Lásd a korabeli mûsorfüzetet. Bartók Archívum, Budapest, leltári szám: 2400/203.

9 Tallián Tibor: Bartók Béla. Szemtôl szemben. Budapest: Gondolat, 1981, 235.

10 Bartók Béla Írásai, Közr. Tallián Tibor., Budapest: Zenemûkiadó, 1989, 80.

11 Tallián: i. m. 235. és 336. (az utóbbinál: „Zene húroshangszerekre, ütôkre és cselesztára”). Ujfalussy

József: Bartók Béla. Budapest: Gondolat, 1965, II., 263.: „Zene húros- , ütôhangszerekre és celestára”,

383.: „Zene húroshangszerekre, ütôkre és celestára”.



2.

A celesta ugyanis alapjában véve ütôhangszer. Auguste Mustel francia hangszerké-

szítô 1886- ban hozta létre, tökéletesítve apja dulcitonját. Három- öt oktávnyi

billentyûzete van, a nagyobb méretû hangszerek a zongoráéhoz hasonlatos pedál-

lal is rendelkeznek, hogy meghosszabbítsák vagy azonnal tompítsák a hang zengé-

sét. A billentyû, akárcsak a zongorán, kalapácsokat mozgat meg, amelyek azonban

nem húrokat ütnek, hanem kis fém- (acél- ) lapokat. A hang éteri, égi – innen a

név. Úgy tûnik, elôször Ernest Chausson alkalmazta zenekari mûben (a Viharhoz

írt alkalmi kísérôzenében, a mû keletkezésének dátuma 1888). Csajkovszkij is ha-

mar használta egy szimfonikus költeményben (A Vajda, 1891), majd a Diótörôben

(1892). Szerepet kap Mahler 6. és 8. szimfóniájában, illetve a Dal a Földrôl partitúrá-

jában, késôbb Holstnál (Planéták), Schönbergnél (például Gurrelieder, Herzgewaechse

stb.) és számos operában (Tosca, Pásztoróra, Doktor Faust, Rózsalovag, Ariadné –

hogy csak a viszonylag korai alkalmazásokat soroljuk fel).

Hogy Bartók mikor ismerte meg a celestát, az Kerékfy Márton kutatásai alap-

ján aránylag pontosan tudható.12 Az elsô partitúra, amelyben szerepel, a Két kép

„Virágzás” címû, elsô tétele. A mû 1910 folyamán keletkezett, de az eredeti verzió-

ban még nincs ott a celesta 10 ütemnyi részlete (a megfelelô anyagot az elsô hárfa

játssza), a javítást Bartók 1912- ben, a Rózsavölgyi és Tsa kiadónál megjelent parti-

túra korrektúrapéldányába vezette be, piros ceruzával. A tétel a bemutatón (1913.

február 25.) már celestával szólalhatott meg. Ez tehát Bartóknál a celesta karrier-

jének kezdete. Az valószínûnek látszik, hogy Bartók az Operaház hangszerparkjá-

ban (illetve ami ezzel lényegében egyet jelent: a Filharmóniai Társaság Zenekará-

nak hangszerparkjában) láthatott elôször celestát. Emlékezzünk az imént felsorolt

mûvekre: Diótörô, Tosca, Rózsalovag. Csajkovszkij balettjét az Operaház csak megle-

pôen késôn, 1927- ben vette mûsorára.13 A Toscát viszont már 1903- tól,14 bár ez

esetben felmerülhet a kérdés, a celestát helyettesítették- e más hangszerrel (pél-

dául harangjátékkal). Az Operaházban ôrzött kottaanyag e tekintetben még alapos

vizsgálatra szorul. Ami sokkal valószínûbb: a Rózsalovag budapesti premierjénél –

ez egyébként alig hónapokkal követte a drezdait – már volt, kellett, hogy legyen a

zenekarnak celestája. A budapesti premier dátuma 1911. május 21.15 Bartók még

ezután komponálta a Kékszakállú elsô és második változatát (az elsôt szeptember

20- án zárta le, a második befejezését a kutatók 1911 végére vagy 1912 elejére te-

szik, különbözô érvek alapján). Celesta egyikben sincs. A piros ceruzás változta-

tás a „Virágzás” partitúráján tehát valószínûleg ennél késôbbre tehetô. A folytatás:

a Fából faragott királyfi, majd a Kékszakállú újabb változata 1917- bôl, amikor végre
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12 Kerékfy Márton: „Bartók hangszerelést érintô revíziói A Kékszakállú herceg vára partitúráján”. In: Zene-

tudományi Dolgozatok, 2009, 51–66.

13 A Budapesti Operaház 100 éve. Szerk. Staud Géza. Budapest: Zenemûkiadó, 1984, 458. A bemutató dá-

tuma 1927. XII. 21.

14 Lásd uott, 448. A bemutató dátuma 1903. XII. 1.

15 Lásd uott, 451.



reális közelségbe került a mû premierje, s ennek érdekében Bartók ismét elôvette,

kissé átdolgozta operáját, s annak három részéhez (3., 4., 6. ajtó, azaz kincsek, vi-

rágok, könnyek) írt celestaszólamot.16 (A véglegesnek tekinthetô változat a hú-

szas évek elején, immár a premier tapasztalatai után készült.) Van celesta továbbá

a Négy zenekari darab elsô és harmadik tételében, illetve a Táncszvitben, a Csodálatos

mandarinban, a II. Rapszódia zenekar- kíséretes verziójában, a két zongorára és ütô-

hangszerekre írt Szonáta zenekar- kíséretes változatában és a Hegedûversenyben.

3.

Sacher megrendelésének idején Bartóknak elég határozott elképzelése lehetett

egy új, nagyobb apparátust foglalkoztató mûrôl, illetve annak legalább két tételé-

rôl (erre még visszatérünk). Ez azonban nem jelenti azt, hogy az elsô ötletek pa-

pírra vetésétôl kezdve ugyanaz a koncepció vezette. A fennmaradt kézirat inkább

azt sugallja, hogy az elsô néhány taktust még azzal a gondolattal írta le, hogy vo-

nósnégyest alkot:

Vikárius László véleményét17 nem csupán a kottakép támasztja alá, hanem egy ér-

dekes hasonlóság is. Alban Berg Lírai szvitjének ötödik tételébôl való a következô

részlet (1. kotta).

Úgy hiszem, a hasonlóság önmagáért beszél: még az abszolút hangmagasság

is azonos. Bartók és Berg mûvészi (és személyes) kapcsolatára ezúttal nincs mód

kitérni (pedig volna mire). Az tény, hogy 1927. június 16- án Baden Badenben

ugyanazon a koncerten hangzott el a Lírai szvit, amelyen Bartók viszonylag új Zon-
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1. fakszimile

16 Kerékfy: i. m. 63

17 Vikárius László: Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában. Pécs: Jelenkor, 1999, 107–108.



goraszonátáját játszotta. A Lírai szvit különleges vonósszíneinek hatását Kárpáti

János már az 1927 ôszén komponált 3. vonósnégyesben is feltételezi,18 s eléggé

nyilvánvaló ez a hatás a 4. vonósnégyesben (1928). Hogy a rövid, a Berg- zenére va-

lószínûleg öntudatlanul emlékezô tételkezdemény mikor került papírra, nem tud-

juk. Ami tény: Bartók egy idô után eldönthette, mégsem kvartett, hanem nagyobb

apparátust foglalkoztató darab lesz a tételbôl, így írta elôször végig, itt- ott csak a

fontosabb szélsô szólamokkal (a belsôket ezeknél a taktusoknál ceruzával töltötte

ki). Vonószenekari tételt alkotott, de – és ez roppant érdekes – egy adott ponton

mindjárt üstdobbal együtt. A fentebb említett fakszimile kiadvány19 nagy erénye,

hogy bemutatja a javított, leragasztott korábbi verziót is, s ebbôl az látszik, hogy

Bartók a 34. ütemben már itt is megszólaltatta volna az üstdobtremolót (amely a

38. ütem elejéig tart). Az íráskép alapján ráadásul az üstdobszólam ugyan utóla-

gos hozzáadás (az ütemvonalak hosszabbítása jól látható – 3. ábra), de a kiegészí-

tést Bartók minden bizonnyal még azelôtt határozta el, mielôtt továbbment volna

a 35. ütemre, azaz a következô partitúrasorra. A 38. taktus után további szerepe

az üstdobnak a korai verzióban nincs, nincs cintányér sem a csúcspont tájékán. És

persze nincs celesta (2. fakszimile az 56. oldalon).

Röviden tehát az alábbiak szerint rekonstruálhatjuk a nyitótétel munkafolya-

matát:

1. Bartók felvázol egy fúgakezdeményt vonósnégyesre (terminus post quem

1927).

2. Elkezdi kidolgozni, immár vonószenekarra.

3. Rögtön feljegyzi a téma „tág” formáját is, még a hangról (3. fakszimile).

4. A 34. ütemnél rövid idôre elakad, megsemmisít taktusokat, és elhatározza,

hogy üstdobot is alkalmaz.

5. Folytatja a partitúrát, egyes részeknél csak a fôbb szólamokat jelölve.
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1. kotta (© 1937 by Universal Edition A. G., Wien / UE 34129)

18 Kárpáti János: Bartók vonósnégyesei. Budapest: Zenemûkiadó, 1967, 125.

19 Lásd az 1. lábjegyzetet.
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6. Ceruzával kitölti az üresen hagyott részeket.

7. Újra átnézi az anyagot, és jelentôsen kiegészíti az ütôs részekkel, beleértve

a celestát.

Az elsô öt munkafázis esetében csaknem biztosak lehetünk benne, hogy Bar-

tók folyamatosan haladt elôre. A hatodiknál, s fôként a hetediknél már felmerül-

het a gyanú, hogy a második tétel (sôt, esetleg további tételek) kidolgozása után

tért vissza a nyitódarabra, a leragasztások akár a finálé befejezése után is készül-

hettek, amikor Bartók már úgy ítélhette meg, hogy nincs elég ideje a nyitótétel

végleges alakjáról tisztázatot készítenie.

Az minden esetre valószínûnek látszik (Somfai László, aki még a fakszimile

megjelenése elôtt tanulmányozhatta a kéziratot, leírta annak papírfajtáit is, köny-

vében meggyôzôen érvel emellett),20 hogy legalább a második tétel ötlete (zongo-

rával stb.) már valamilyen szinten körvonalazódhatott, amikor Bartók megkapta a

megrendelést (NB. nem tartom kizártnak, hogy valamit sejthetett Sacher szándé-

káról már korábban is – tegyük fel Annie Müller-Widmann egy ma lappangó leve-

lébôl, amelyben a svájci barátnô az Ötödik kvartett sikeres elôadásáról, Sacher el-

ragadtatott véleményérôl számolt be). Egy negyedórás mûhöz a két tétel elegendô

lenne. (Sacher eredetileg négy komponistát kért fel, nyilván ez is magyarázza az

eredeti negyedórás idôhatárt – a tervbe vett Honegger- mû azonban nem készült

el.)21 Utóbb azonban, ha szabad így fogalmaznunk, a kompozíció tovább íratta ma-

gát, vázlatok készültek a harmadik és negyedik tételhez, majd Bartók ezeket is vé-

gigírta, az utolsó tételben felhasználva a tág- dallam ötletét, ami az elsô tételbôl vé-

gül kimaradt. A teljes partitúra befejezésének dátuma 1936. szeptember 7.

4.

Most érkezünk el, illetve vissza a fô kérdéshez. A kéziraton olvasható rövid címfel-

irat (Musik für Saiteninstrumente) nyilvánvalóan félrevezetô. Bartók, mint láttuk,

még a bemutató elôtt elhatározta bôvítését, vagyis azt, hogy visszatér a Sacher-

együttes titkárának egyszer már megírt, akkor franciául fogalmazott címhez, csak

ezúttal a német változat kerül majd az elsô helyre (lásd a kiadónak december 22-

én postázott levelet). Hogy a plakáton mégis a rövid verzió maradt, annak aligha-

nem az a magyarázata, hogy a januári hangversenyt már jóval december 22. elôtt

meghirdették, kiplakátozták. A „húros” („Saiten”) fogalomba belefér a zongora és

a hárfa is, ezeket tehát nem kell külön megnevezni. Az ütôket viszont igen. És a

celestát? Két eset lehetséges. Bartók nem tartotta igazi ütôsnek – hiszen valóban

nem „ütik” verôkkel. Ez ugyan kevésbé valószínû, mert a celesta megszólaltatása

hagyományosan az ütôszekció feladata a szimfonikus zenekarban, de nem is zár-

ható ki (például Schönberg sem sorolta a Gurrelieder partirtúrájában a celestát az
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20 Somfai László: Bartók Béla kompozíciós módszere. Budapest: Akkord Kiadó, 2000, 117. A papírfajták le-

írása a 106. oldalon található.

21 A koncert elsô részében Conrad Beck és Willy Burkhard mûvei hangzottak el, a második félidôt Bar-

tók mûve töltötte ki.



ütôsök közé). A másik lehetséges magyarázat, s magam inkább hajlok erre: Bartók

ily módon is igyekezett tudatni, hogy a celesta ebben a mûben számára különösen

fontos, semmilyen körülmények közt nem helyettesíthetô mással. Ebben a néze-

temben egyébként megerôsít a két zongorára és ütôhangszerekre írt Szonáta zene-

kar- kíséretes verziója, amelynek apparátusában ugyancsak szerepel a celesta – de

ezt Bartók ott nem tartotta szükségesnek a címben hangsúlyozni.

Miért fontos?

Nos, vegyük szemügyre az elsô tételt. Bartók maga fogalmazott (a kiadó kéré-

sére) ismertetôt új mûvéhez (kétszer is, mert az elsô verziót rossz címre postázta,

és ezért egy darabig elveszettnek hitte). Annak a verziónak az elejét idézem,

amely végül a partitúrában megjelent, s a Bartók írásai sorozat elsô kötetében ma-

gyarul is olvasható (az eredeti nyelve német).22 Az elsô tételrôl így ír Bartók: „Bi-

zonyos elvek szerint meglehetôsen szigorúan kezelt fúgafajta. Éspedig: a 2. szó-

lam egy kvinttel magasabban lép be, a 4. a 2.- hoz viszonyítva ismét egy kvinttel

magasabban, a 6., 8. ugyanígy stb., a 3., 5. 7. stb. ezzel szemben mindig egy kvint-

tel mélyebben. Miután mindkét irányban elérték a legtávolabbi hangnemet – Esz

– (a tétel csúcspontja), a további belépések a témát megfordításban hozzák, amíg

ismét elérkeznek az alaphangnemhez – A–, s ezután rövid kóda következik. NB 1:

Néhány egymásutáni belépés szûkmenetet ad, 2. más belépések a témát nem tel-

jes formájában, csak töredékesen szólaltatják meg.” Eddig az idézet. Bartókra jel-

lemzô szakszerû, szikár szavak. Minden további elemzés vagy ismertetés termé-

szetesen ebbôl indult ki. Kivételesen érdemes a hangversenykalauzt is idéznünk.

Pándi Marianne nemes egyszerûséggel fogalmaz. „A mû elsô tétele fúga, amely

egyetlen hatalmas ívben feszül a csúcspontig, majd onnan lefelé.”23 Noha Lendvai

Ernô elemzései (1955, illetve 1971)24 igen árnyaltak, és számos fontos megfigye-

lést tartalmaznak, voltaképpen hasonló alapsémát sugall az 1971- es analízisben

közölt ábra: crescendojelszerû szimbólum jelzi a felépülést, majd rövidebb decres-

cendo a második szakaszt.25 Ami a felépülést illeti, legfeljebb annyit lehet hozzá-

tenni, hogy a fúga con alcunelicenze értendô – ám erre Bartók eleve felhívja a figyel-

met, amikor nem fúgáról, hanem fúgafélérôl beszél. Érdekes különben, hogy csak

az elsô 8 belépésre hivatkozik (sôt, az elveszettnek hitt ismertetôfogalmazvány-

ban csak az elsô hétre), s innen stb.- t ír.26 Pontosan a hatodik- hetediktôl kezdve

lazul ugyanis a fúgatörvény, a belépések összecsúsznak, felcserélôdnek (a lefelé tá-

gulás egyszer csak megelôzi a felfelé valót, lásd a 33–34. ütemet), a cisz, gisz, illet-

ve lefelé b kezdetû belépés a mû hallgatójának már nehezen appercipiálható (alkal-

masint csak a téma töredéke jelenik meg, illetve a b és gisz esetében annak máso-

dik frázisa, lásd a 35–36. ütemet). A csúcspont elérése után valóban megkezdôdik

egyfajta visszafordulás, de egy idô után megszakad. Mintha szétmenne, felfeslene,
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felrobbanna a zenei szövet. A 64. ütemben egy nyolcad idôtartamáig minden szó-

lam szünetet tart, mégpedig egy „elröppenô” glissando után – szünetre korábban

csak a mû elején, a téma egyszólamú bemutatásánál volt példa. A következô taktu-

sokban a témának csak foszlányait halljuk, tükörfordításban, c- rôl, illetve fisz- rôl:

a zene szövete elvékonyodik, olykor mindössze egy vagy két hang szólal meg egy-

szerre. A kvintenként fel- , illetve lefelé építés a továbbiakban folytatódik, g és d, il-

letve lefelé h és e belépésekkel, majd mindkét irány eléri az a hangot. Csakhogy

a regiszter jóval magasabb, mint a mû elsô részében. (Erre különben Lendvai is

felhívja a figyelmet, s tartozunk az igazságnak azzal, hogy ô sohasem alkalmazza

a „leépülés” szót.) A lefelé irány pontosan azt a kis a- t éri el, amellyel a darab kez-

dôdött, tehát nagyjából a középregisztert, a felfelé irány a- ja pedig az addigi legma-

gasabb hang a darabban. A kettô egyszerre lép be, az alsó a téma eredeti formájá-

val, a felsô a tükörfordítással. S itt szólal meg a celesta is a maga éterien zsongó

clusterével. Ez négy ütemen át tart, utána megint szünet – ezúttal két nyolcadnyi

– következik, majd témafoszlányok, alap- és tükörfordításban, közülük az egyik

még a négyvonalas cisz- t is eléri (ez a legmagasabb hang az egész darabban).

A végsô zárlat pedig alap- és tükörfordítás együtt, egységes ritmussal, a- ról kezd-

ve, a- n végezve: egy oktávval feljebb, mint ahogy a tétel elindult. Mindezek alapján

azt kell mondanunk, hogy a tétel a csúcspont után ugyan kétségkívül visszamodu-

lál, de semmiképp sem azt az utat teszi meg fordítva és kissé gyorsabban- merede-

kebben, amit az elején megtett, hanem valami egészen mást. Most már csak szó-

kincs vagy fantázia kérdése, hogyan írjuk le ezt az utat. Átlényegülés? Felsôbb ré-

giókba emelkedés, amelyet bearanyoz a celesta – nélkülözhetetlen, semmi mással

nem pótolható – éteri hangja? Amely, a költôvel szólva, „kékítôt old az ég vizé-

ben”? Amely irracionálissá, emlékké teszi az addigi eseményeket? Vagy éljünk bi-

ológiai hasonlattal (Bartók szellemétôl ez nem esik túl távol). A szervezet, mond-

juk egy növény, elkezd növekedni, majd növekedése eljut a csúcsra, s ezzel elkez-

dôdik a pusztulás is, a kipattant bimbó azonban még virágot hajt (celesta), amely

ugyancsak elpusztul, csak egy mag marad utána (az utolsó ütemek rajzolata még

ezt is eszünkbe juttathatja), ami újabb kibontakozás ígéretét rejti.

„Virágzás”, immár nem impresszionisztikus módon, mint a Két képben, hanem

szinte tudományos alapossággal zenébe kódolva? Elismerem: ez szubjektív és tá-

madható hasonlat – és csak hasonlat. Az viszont kétségtelen, hogy a második tétel

„a falu tánca”.

5.

Bartók több írásában szól róla, néhol hosszabban is indokolja: a parasztzenét, illet-

ve annak legalább egy rétegét (amelyet szûkebb értelemben vett parasztzenének

nevez), „természeti” jelenségnek tartja (gyakran idézett mondat: „mi [értsd: mi

magyarok, azaz Bartók és Kodály] a természet után alkottunk, mert a parasztzene
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természeti jelenség”).27 A Két képben ezért kerül egymás mellé a „Virágzás” és

„A falu tánca” – a vegetatív természet és a legtermészetközelibb emberi létforma.

A Zene elsô két tételének két képe, mint az imént mondottam, tudományosabb,

szikárabb – illetve a Falu- rész nem romános, mint annak idején volt, hanem egyér-

telmûen magyaros (a fôtéma az új stílusú népdalok kupolázó struktúráját követi –

mellesleg közeli rokona a Mikrokozmoszban Falusi tréfa címen közreadott darabnak).

És Bartók ezúttal nem áll meg itt. A folytatáshoz, a hídformájú harmadik tétel-

hez (NB. Bartók a mûrôl írt ismertetôben használja elôször és utoljára a „Brücken-

form” kifejezést)28 számos elemzô éjszakai képet asszociál. Szabolcsi Bence gon-

dolatait érdemes idéznünk. Szerinte a teljes, négytételes kompozíció „a kezdô

fúgától a szilaj táncfantázián és egy éjszakai monológon át a himnikus dithiram-

busig ível, egymagában példázva a kor Infernóját és útját a Paradisóig”.29 Ujfa-

lussy „magános éji vízió”- ról szól.30 Kroó György különösen érzékeny leírással fo-

galmazza meg a Bartók kalauzban, hogy a tétel Bartók korábbi éjszakai zenéinek

közeli rokona volna.31 Somfai egy 1974- ben írt Hét zenemûve- tanulmányban in-

kább a bartóki hangszínkomponálás egyediségét emeli ki, mellette siratónak neve-

zi az ütôs bevezetô után megszólaló vonósdallamot, a folytatás ismertetésénél

pedig „Dante pokoljárásnak köreirôl”, illetve „bugyrairól” olvashatunk.32 Tallián,

miután leszögezi: „[a] harmadik tétel a bensôség zenéje”, Somfait idézi hossza-

sabban.33 Lendvai 1971- ben kiadott könyvében az egész tételt „mágikus termé-

szetzené”- nek nevezi, ugyanakkor az elsô vonóstéma sirató- , sôt „zokogó” jellegét

is hangsúlyozza, márpedig e kettô véleményem szerint nehezen egyeztethetô ösz-

sze.34 Bartóknál ugyanis az éji természet titokzatos ugyan, de sohasem tragikus,

szomorú, vagy riasztó. E tekintetben még szeretett és tisztelt Mesteremnek, Kroó

Györgynek is ellent kell mondanom. Az Éjszaka zenéje címû híres tétel a Szabadban

ciklusból a maga naturális természethangjaival (békák kuruttyolása stb.) és tilin-

kódallamával egyfajta ars poetica: a vegetatív természet és a „második” természet,

a falusi lét (a paraszti zene) ugyanolyan egységét hirdeti, mint a Két kép, csak ezút-

tal egyetlen tételen belül, s amit ehhez hozzátesz, az a szemlélôdô ember, a „mû-

vész” alakja, illetve a csendé (amit Bartók vibráló clusterrel jelenít meg – a csend

Florestan áriájában is „szól”, mellesleg Ives Central Park in the Darkjában is, ame-

lyet Bartók aligha ismerhetett). A másik kínálkozó példa, a 2. zongoraverseny las-

sútétele: a középrész éji természetzenéje voltaképp scherzo (igaz, nem a szó „tré-

fás” értelmében).
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Inkább azokhoz csatlakozom tehát, akik a tétel elsô (és a hídforma törvényei-

nek megfelelôen egyúttal utolsó) szakaszának vonósdallamát siratójellegûnek ér-

zik. Ezt az értelmezést talán azzal lehetne kiegészíteni, hogy a bevezetô ütôs szó-

lamok pedig azt jelzik: „kizökkent az idô”. A xilofon például (amelynek már hang-

színe is haláltánc- asszociációt, csontzörgésképzetet kelt) olyan ritmussal kezdi a

darabot, amelybôl nem derül ki a metrum, a lépték. Gyorsít és visszalassít, majd-

nem pontosan szimmetrikus oda- vissza képletet játszik: Messiaen ilyesmit nevez

„visszafordíthatatlan” ritmusnak (s tart idôtlen Isten- jelképnek, amelyben a mi

számunkra ezúttal az „idôtlen” a fontos; NB. gyorsan tegyük mellé: Bartók nyilván-

valóan nem ismerte a harmincas években még pályakezdônek számító Messiaen

zenéjét és elveit). Figyelemre méltó egyébként Bartók egy apró javítása. Eredetileg

negyedhang–negyedszünet–negyedhang–negyedszünet ritmussal kezdôdött volna

a xilofonszóló, Bartók pirossal javított: negyed–két negyedszünet–negyedre: a javí-

tás indoka alighanem éppen az lehetett, nehogy kiemelôdjön az ismétléssel egy

képlet, amely aztán viszonyítási alapot ad a további ritmikai történéshez:

Ha nem nézzük a kottát, fogalmunk sem lehet arról, milyen metrumban va-

gyunk, mi az alapegység. A következô belépô hangszer az üstdob. A második tétel-

ben gyakran átvezetôszerepet töltött be, ilyenkor egyenletes ritmusú dobolással

(nyolcadokkal) kötött össze részeket (a fináléban is lesz hasonló szerepe). Most

viszont meghasad a hangja, glissandóvá válik. Mintha ez is azt érzékeltetné: nincs

többé reális mértékegysége az idônek. Kifordult sarkaiból. Itt ismét kis kitérôt kell

tennünk. Üstdobglissando ugyanis a második tételben is elôfordul. A különbség

azonban tanulságos. Ott ugyanis a glissando határozottan vezet valahonnan vala-

hová: egy elôzôleg sokat ismételgetett hangról átcsúszik egy kis terccel feljebbire,

mintegy nagyobb nyomatékot adva az ütemkezdô indításnak. Bartók jelölése vilá-

gos (2. kotta a 62. oldalon). Ahogy itt is világos: a glissando elindul, lefelé (NB. a

vázlatban még felfelé indult volna), s még az ütem vége elôtt ér véget (amit áthú-

zott apróhang jelöl). Nincs célba vett ütemkezdô hang, maga az effektus a lényeg,

nem az, hogy hova vezet (3. kotta a 62. oldalon).
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Ezután kezdôdik a sirató, majd átvezetésként az elsô tétel kezdôgondolatának

idézete, pontosabban, a fixa ideáé (berliozi értelemben), hiszen a dallam (igaz,

csak tükörfordításban) a második tételben is megjelenik. A hídforma B és C részé-

nek leírása a legtöbb elemzôt költôi hasonlatokra ihlette, ezek – bár van köztük át-

fedés – eléggé különböznek. A B részben hangzik fel ismét a celesta (amely a má-

sodik tételben csak pár hangnyi szerepet kapott). Az elsô hegedû igen magas

fekvésû dallamához csatlakozik, azt szellemíti át, teszi irracionálissá, álommá vagy

vágyálommá, trillák és glissandók mellett illetve felett: a jellemzés megint szó-

kincs kérdése. Kroó „szellem- duett”- rôl,35 Lendvai „szirén- ének”- rôl beszél.36

Abban szinte minden elemzô egyetért, hogy a C rész még mélyebbre hatol. Ha el-

fogadjuk a dantei hasonlatot, ez volna az Inferno- látomás legsötétebb bugyra.

A csúcs- vagy inkább mélypont az 5/4- es metrumú szakasz, nagyjából a tétel köze-

pén (a kezdet 4/4, amely ideiglenesen 3/2- re vált). Az 5/4- es metrum mellesleg is-

mét felfogható a „kizökkent idô” újabb jelzésének. Mert nem a normálisnak te-

kinthetô 4- es vagy 3- as (6- os) osztás, és nem olyan hajlékony, állandóan változó,

a természet biológiai rendjét vagy látszólagos rendszertelenségét követô metrum-

és ezáltal hangsúlyrend, mint amilyen a nyitótételben volt. Inkább merev és ke-

gyetlen, erôszakos antirend, amely (bár csak ideiglenesen, de) mindenek felett át-

veszi az uralmat. Egy hat hangból álló akkord fölött egy öt hangú, egyenletes

negyedekbôl álló téma szólal meg itt, mint Lendvai figyelmeztet rá, 11 féle hang

szól (egyedül a tételt záró fisz marad ki) elôször forte dinamikával – zongorán, hár-

fán, celestán. A következô (47.) taktusban a dinamika fenyegetô fortissimóvá erô-

södik, a témát a vonóskar egy része is átveszi, a színhangszerek (celesta, hárfa) vi-

szont elmaradnak. Ami eddig csak ködbôl elôlépô rémlátomás volt, szinte nyers

valósággá erôsödik (a kínálkozó történelmi analógiákat mellôzöm, ne feledjük,

1936- ban vagyunk). A 48. ütemben a téma pontos rákfordítása hangzik fel, piano,

majd az alap- és rákforma közt egyfajta küzdelem kezdôdik, amelybôl a „támadó”,

vagyis az alapforma kerül ki gyôztesen. Az 55. ütemben ismét csatlakozik a celes-

ta, szûkmenetû kánon kezdôdik, a félelmetes vízió mintha fokozatosan eltûnne,

feloldódna. Talán ez az a pillanat, amikor említenem kell Grabócz Márta sajátos,

az imént mondottaktól ugyan eltérô, de velük nem éles ellentétben álló értelmezé-

sét.37 Ô abból indul ki, hogy Bartók hídszerkezetû tételei általában úgy épülnek

fel, hogy bennük az A rész az egyéniség (a lírai „én”) hangját (magánydalát,

szemlélôdését stb.) szólaltatja meg, a B pedig természetzene; a C ismét az egyéni-

séget juttatja szóhoz és így tovább, persze úgy, hogy a mû során a kettô egyre in-

kább átszínezi egymást. A Zene harmadik tételében a C résznél például kevered-

nek, és „egyénként” nem az eredeti „Ich” kap hangot, hanem annak torz változa-

ta, egyfajta fabábszörnyeteg (Grabóczot az 5/4- es metrumú szakasz motívuma a

Fából faragott királyfi bábújának merev zenéjére emlékezteti). Az értelmezéssel

63KOVÁCS SÁNDOR: …és celestára

35 Kroó: i. m. 135.

36 Lendvai 1971, 183.

37 Grabócz Márta: „A narratív analízis szerepe a hangszeres interpretációnál”. Magyar Zene, 2004/3–4.,

483–496.



majdnem egyetértek – csak ez esetben nehéz az alap- és rákforma elég nyilvánvaló

harcát megmagyarázni. A bábbal önnön árnyéka szegülne szembe?

6.

Mint pár mondattal feljebb szó volt róla: a harmadik tétel záróhangja fisz. A Kék-

szakállú kezdôhangja és zárótonalitása fisz (az opera kétségkívül fisz- mollban

fejezôdik be, bár nem fisszel, azaz nem mondatvégzô ponttal, hanem a domináns

cisz ismétlésével, vagyis sejtelmes három ponttal, kvázi nyitva maradva). Örök,

idôtlen éjszaka. A finálé mindenekelôtt visszaállítja, mondhatni „visszazökkenti”

az idôt, eleinte negyedtriolás, majd nyolcadokká gyorsuló pizzicatoakkordjaival.

Fôtémája körtáncjellegû, fényes A- dúrban, sôt A- lídben, további témái is többnyire

táncosak, tréfásak, játékosak (határozottan magyaros- pentaton jellegû és gyermek-

dalszerû is akad). A fixa idea kromatikus dallama diatonikussá tágul, C alaphang-

gal, de a természetes felhangsor törvényeihez alkalmazkodva fisszel és b- vel (mint

a Fából faragott királyfi elején), s szinte himnikussá válik. Talán nem Paradiso- kép

ez, de minden esetre hallatlanul optimista zene. Tallián Tibor vet fel egy érdekes

és kissé kényes kérdést ezzel kapcsolatban: „Nehéz tárgyszerûen kifejteni, hogy a

Zene programatikus négytételességét, hetedikszimfóniás A- dúrjának optimizmu-

sát mi óvja meg oly támadhatatlanul a banalitástól.”38 Szerinte elsôsorban az elôz-

mények, vagyis az, hogy „Bartók nagyon mélyrôl hozza fel tanulságát”. Magam eh-

hez hozzátenném: és a celesta. A mû vége felé, a 230. ütem táján (a tétel teljes ter-

jedelme 285 taktus) akad egy váratlan összeroppanás. Majdnem a teljes vonóskar

borzongató trillát játszik, utána 3 ütemnyi Adagio következik, amely ha nem is

hangról hangra, de jellegében a harmadik tétel (Lendvai szerint) zokogó siratóját

idézi. A szólócselló cadenzája után a rövid Allegro szakasz mintha harcba indulna

az elveszett boldogság visszaszerzéséért – csakhogy a célba vett fôtéma helyett an-

nak egyenletes negyedtriolákká simított égi változata szólal meg, hárfán és

celestán. Mintha azt sugallná: a körtánc s mindaz, amit a fináléban az összeroppa-

nás taktusai elôtt hallottunk, csak vágyálom volt, illúzió, nincs köze a realitáshoz.

Erôteljes talpas pizzicato indítja a strettát, amely ezekután éppen annyira optimista,

mint amennyire a madáchi Tragédia befejezése az: „ember küzdj, és bízva bízzál”.

7.

Felmerülhet a mondottak után a kérdés: a mû – a lehetô legabszolútabb muzsikát

sejtetô címe ellenére – mennyiben tekinthetô rejtett- titkolt programzenének?

„Rejtett- titkolt program” – ez persze fából vaskarikának látszik. Hiszen a program-

zenének éppenséggel lényege volna, hogy a zeneszerzô írásos magyarázatot ad a

mûvéhez, vagy legalább hivatkozik valamilyen ihletô irodalmi, képzômûvészeti al-

kotásra, történelmi eseményre. Más a helyzet azonban, ha abban a széles sávban

gondolkodunk, amelyet Schumann „poetische Musik”- ként jellemzett, s amelyet
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Ludwig Finscher egy véleményem szerint igen fontos, 1979- ben publikált tanul-

mányának címében így fogalmaz: „Zwischen Absoluter und Programmusik”.39 Eb-

be a kategóriába még olyan szerzôk egyes mûvei is besorolhatók, akik élesen elle-

nezték a liszti programzenét (például Brahmséi).40 Tény, hogy Bartók a fiatalkori

Kossuth szimfónia kissé naiv programja után mûvei költôi tartalmáról a nyilvános-

ság elôtt szinte semmit sem árult el (azon kívül, hogy olykor darabjaiban, jellem-

zôen zongoramûvekben az elôadó, illetve a hallgató képzeletét némiképp orientá-

ló címeket adott, mint például „Perpatvar”, „Kicsit ázottan”, „Mese a kis légyrôl”,

„Falusi mulatság” stb.); a kiadó kérésére fogalmazott rövid ismertetései csak a forma

leírásával és technikai részletekkel foglalkoznak (ahogy a Zene esetében is tapasz-

talhattuk), s még privát körben is ritkán nyílt meg. Valójában csak egy ilyen esetet

ismerünk, azt, amelyet Sándor György hagyományozott az utókorra a Concerto ne-

gyedik tételével kapcsolatban (durva csizmás emberek stb.),41 de Bartók Péter visz-

szaemlékezései alapján azt kell mondanunk, ennek is kétes a hitelessége.42 (Viká-

rius László például egyenesen fabulációnak minôsíti Sándor György szavait).43

Számos Bartók- kompozíció zenei utalásait azonban lehetetlen félrehallani. Gon-

dolok itt a 3. zongoraverseny lassútételének Beethoven- allúziójára (a felgyógyult

beteg hálaénekére), a Concerto Kékszakállú- allúziójára (könnyek tava), III. tételé-

nek téveszthetetlenül magyar siratóhangulatára vagy, hogy megint a 3. zongora-

versenyre hivatkozzam, az elsô tétel kezdetére, amely elég leplezetlenül erdôzson-

gás, E- dúrban, à la Wagner (Siegfried), fölötte a zongorán olyan verbunkos dallam-

mal, amely a Fából faragott királykisasszonyát juttathatja eszünkbe. Talán elég még

egy példa. A Táncszvitrôl alapos okkal sejtjük, hogy egy koncepció jegyében fogant.

Eredetileg egy olyan ideális ország zenei képe lett volna, amelyben a népek, még-

pedig konkrétan a volt Nagy- Magyarország népei testvérré válnak, de magyar veze-

téssel (hiszen a részeket összekötô ritornell téveszthetetlenül magyaros karakte-

rû). Újjáéledô Nagy- Magyarország titkos álma, Trianon után. (Mellesleg szólva Ko-

dály ugyanezen a koncerten bemutatott Psalmusa is felfogható, legalább részben, a

megcsonkított ország, a magyarság panaszának s könyörgô imájának). Bartók

azonban a tervezett- felvázolt szlovákos epizódot feltehetôen zenei okokból kihúz-

ta.44 A konkrét politikai üzenet ezzel elveszett, feloldódott egy általánosabban

(Kodályé pedig egy személyesebben). A Zene esete ennek némiképp a fordítottja.

A vonósnégyesként felvázolt, majd vonószenekari mûvé alakított mû (nem ismét-

lem meg a keletkezéstörténet részleteit) fokozatosan, az alkotómunka során

telítôdhetett olyan költôi tartalommal, amely kezdetben még aligha merült fel Bar-

tók képzeletében. Talán ezért is kerül zavarba az elemzô, ha a négy tételhez vala-

milyen egységes narratívát igyekszik társítani. Katasztrófa, sirató, kifordult idô –
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és csakazértis optimizmus, a harmadikban és negyedikben? Igen. Vidám, békés fa-

lu tánca, majd katasztrófa stb., stb. Igen. Virágzás (vagy egyéni sors?) és Falu tán-

ca, új módon az elsô kettôben? Talán. De együtt a négy? Az elsô tételben még a

kettôs vonóskar ötlete sem jelenik meg. És nincs zongora, hárfa, xilofon. Szókincs

és fantázia kérdése volna egy összefüggô, törésmentes, rejtett történet (az angol-

szász zenetudományi irodalomban meghonosodott kifejezéssel élve „plot”) meg-

fogalmazása? Ha igen, ünnepélyesen bejelentem, hogy ezen a ponton csôdöt mon-

dott a szókincsem és a fantáziám. Maradjunk annyiban, hogy igenis van közös

nevezô, szoros tartalmi összefüggés a tételek, a képzeletbeli regény fejezetei közt.

A tematikus utalások, természetesen. A berliozi fixa idea. És nem utolsósorban a

címben is kiemelt ütôhangszer, a celesta.

8.

Rövid coda kívánkozik még a mondottak végére. Lendvai Ernô vetette fel a gondola-

tot, már 1955- ben közzétett elemzésében,45 hogy Bartók nagyobb szabású mûvei, je-

lesül a két zongorára és ütôkre írt Szonáta s a Zene egyes tételei az aranymetszés-

arányt követik. Feltehetôen azt kívánta ezzel bizonyítani, hogy Bartók mûvészete

semmilyen tekintetben nem marad el a kora ötvenes évek darmstadti fesztiváljain fa-

vorizált poszt- weberni szerializmus tudományos- matematikai alapon konstruált

mûvei mögött, sôt, éppenséggel felülmúlja azokat, miután nem önkényesen kimó-

dolt, hanem természet adta törvényeket követ (legalább ösztönösen, ami bizonyos

szempontból még nagyobb és titokzatosabb alkotói erénynek tekintendô). Hogy ez

a tetszetôs, szívet melengetô teória gyenge lábakon áll, arra az idôk során sokan rá-

mutattak. Nem az a fô baj, hogy az elsô tétel csak 88 ütembôl áll, ami eggyel keve-

sebb a Fibonacci- féle számsor szerint kívánatos 89- nél – egy néma zárótaktust,

ahogy Lendvai javasolja,46 a tételhez valóban hozzáképzelhetünk. Nagyobb problé-

ma, hogy Lendvai ütemekben számol – noha a taktusok metruma (ezáltal terjedel-

me) sûrûn változik (akad 5/8- os és 12/8- os is). Ha az egyedül lehetséges mértékkel,

az egy nyolcadnyi értékkel számolunk, a fô metszet nagyjából ugyanoda esik, mint

az ütemszámszámolásnál (az 55. ütem tájára), a többi (a hangfogó le- , majd újbóli

felvétele stb.) nem, az eltérés néha elég jelentôs. És a celesta pár üteme semmilyen

számolással nem feleltethetô meg az aranymetszésaránynak, kisebb- nagyobb szele-

teinek. Ha tehát elfogadjuk azt az értelmezést, hogy a celestaszín megjelenése külö-

nösen fontos, tartalmi mozzanata az elsô tételnek, egyúttal azt is be kell látnunk, az

aranymetszésarány némi véletlen és hozzávetôleges egybeeséstôl eltekintve nem ját-

szik szerepet a tétel formai felépítésében. Bartók, fájdalom, nem gondolkodott Fibo-

nacci- számokban. Sem tudatosan, sem ösztönösen, titokzatos földöntúli erôktôl ve-

zérelve. Ô mindössze a korról, Magyarország vagy talán az egész civilizált világ sor-

sáról mondta el hangokba kódolt véleményét. Félelmeit és ingatag- tétova reményét.

Húros hangszerekkel, ütôkkel és celestával. De azért ez sem kevés.
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A B S T R A C T

SÁNDOR KOVÁCS

…AND CELESTA

(Thoughts on „Music…”)

In 1936 Paul Sacher asked Béla Bartók to compose a new work for the celebratory

concert to be organized to mark the tenth anniversary of the Basel Chamber

Orchestra. Bartók replied very promptly; apparently he already had plans for a

fairly large- scale piece, so this commission was opportune. From the surviving

manuscript material the genesis of the work is clearly traceable. When he wrote

down the first few bars Bartók may still have had in mind a string quartet, but he

soon altered it to a string orchestra apparatus, and in fact while he was writing bar

35 of the first movement he decided to use timpani as well. As he composed the

second movement he added further instruments to the apparatus, and he referred

to these in his reply to Sacher. It is also clear that to begin with he wrote the

whole of the first movement without the celesta part. In the end the title of the

work was rather peculiar: „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta”

(„Music for Strings, Percussion and Celesta”) or the French translation of this

(with minor discrepancies, with or without diacritics and accents, in various

editions of the parts, the spelling in the different Hungarian translations being

even more diverse). The question may be raised, why in the title is separate

mention made of the celesta, which is generally ranked in the percussion section

of symphony orchestras (similarly to the glockenspiel with keyboard). Did Bartók

not regard it as a proper percussion instrument? This cannot be ruled out. It is

possible, however, that in this work the tone colour of the celesta was of parti-

cular importance to him, and also that under no circumstances should this instru-

ment be replaced by any other (for instance, the above- mentioned glockenspiel).

The work is undoubtedly not programme music, but cannot be categorized as

so- called „absolute” music either. The role of the celesta, however, may be the

very thing that provides a basis for deciphering its presumable or conjecturable

poetic content and message. At the same time, the role of the celesta in the first

movement warns us that the widely prevalent belief about the importance in

Bartók’s works of the golden section and ratio and the Fibonacci numbers (of

which in fact this movement would be the main piece of evidence) is an admit-

tedly attractive but probably baseless theory.
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