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Weiner Sennyey Tibor

Hamvas és a zene,
avagy esszé a harmadik fülr�l

Barátaimnak a hegyen és

Molnár Bélának, aki megtanította,

hogyan kell harmadik fület növeszteni

1. Az ember igényességét önmaga 

és a világ felé leginkább zenei ízlésé-

ben lehet lemérni, különösen pedig 

abban, hogy hogyan és milyen ze-

nét hallgat szívesen. Ma már vannak 

igazán jó hangszórók, és nagyon jó 

min�ségben lehet meghallgatni kiváló 

el�adók felvételeit, amivel legfeljebb 

csak arra kell vigyázni, hogy ne legyen 

digitálisan túlvezérelve, ezért is, és 

mert még mindig a bakelitlemez az 

egyik legtestibb hordozója a zenei fel-

vételeknek, érdemes a digitális felvé-

telek mellett lemezr�l is meghallgatni 

néhányat. Mert a zene, amennyire ma-

gas szférákba tud emelni, annyira tes-

ti, anyagi, annyira éteri, mint ameny-

nyire rezgés, kissé, mint a fény, amely 

egyszerre hullámzás és rezgés. A fényt 

sem engedjük azonban be mindig ott-

honunkba, s�t zavaró is lehet, a sze-

met kiégetheti, a  házat felforrósítja, 

a  gondolatokat összezavarhatja a túl 

er�s fény. A fény hiánya azonban halá-

los, ezért (is) sóhajtott fel Goethe még 

utolszor, több fényt óhajtva. Valahogy 

a zenével is így vagyunk. Amikor egy-

egy nagyszer� felvételt meghallga-

tunk, akkor olyan, mintha láthatatlan 

csillagocskát gyújtanánk, s  engedjük, 

hogy annak fénye át- és átjárjon. Mert 

nemcsak a fülünkkel hallunk, hanem 

egész testünkkel. Ezért nem lehet 

folyvást zenét hallgatni.

Hallgatni kell néha a csendet is.

Ahogy nappali fényre, úgy éji sö-

tétre is szükségünk van, hogy él-

ni tudjunk. Egész komoly alvászavart 

eredményezhet a sok mesterséges 

fény, megtéveszti az ég madarait, 

a rovarokat, s éppen így a mindenho-

vá betolakodó zene is zavaró. Sokszor 

városi környezetben egy másik zené-

vel tudom csak megszüntetni infer-

nális hatását annak a hazug zenének, 

amit képesek úton-útfélen manapság 

az ember fülébe szuszakolni. Zenével 

küzdök a zaj ellen, s  tudom, hogy 

ez nem a leghatásosabb módszer. 

Ahogy a csendr�l értekez� norvég Er-

ling Kagge esszéjében igen pontosan 

megjegyezte:

„Annak az esélye, hogy megzavar-

nak bennünket, évszázadunkban 

természetesen drámaian megnö-

vekedett, és ez a tendencia egyre 

csak folytatódik. A  zaj korában 

élünk. A csend nyomás alá került.”

(Erling Kagge: A csend a zaj korá-

ban. A  világ kizárásának öröme, 

Park, 2017, 35.)

De otthon olyan zenéket hallgatok, 

amelyek valamihez kötnek, segítenek 

vagy éppen átjárnak. Nem mindig „szép” 

zenéket, s ezt, hogy „szépség”, a lehet� 

legóvatosabban kell kiejtenünk, hiszen 

éppen a „szépség” címszava alatt köve-

tik el a legnagyobb b�ntetteket a m�vé-

szetben, s lesz bel�le giccs, parádé és 

zsarnokság. De attól a szép még szép, 
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s  onnan ismerjük fel leginkább, hogy 

ahogyan a költ� mondta: „igaz”. Ugye 

milyen érdekes, hogy az igazság és a 

szépség ennyire összefügg, éppen úgy, 

mint a zene és a fény.

Sokféleképpen hallgathatunk ze-

nét. Egyedül természetesen, de meg-

mutathatjuk barátainknak kedven-

ceinket, választhatunk háttérzenét, 

s  a legtöbben ezt is teszik. A  zene a 

mai világban háttér, a  magány fáty-

la. Éppen azért szeretem a bakelit 

testiségét, hogy meg kell fordítani a 

lemezt, mert addig is odaülünk, kör-

bevesszük. Egyértelm�, hogy ett�l ed-

dig tart, éppen, mint egy koncert, kis 

szünettel. A jó zenéhez, az igényes ze-

nehallgatáshoz oda kell ülni, meg kell 

hallgatni, éppen úgy, mint ahogyan a 

jó könyvet sem lehet lerakni.

Az igényes zenehallgatásnak lehet 

másik módja is. Amikor tematikusan 

hallgatunk meg egy-egy zenem�vet, 

vagy akár több zenem�b�l fontosabb 

és valamilyen aranyfonál mentén ösz-

szefügg� részleteket. Egy alkalom-

mal így hallgattuk meg barátaimmal 

Bartók A kékszakállú herceg várának 

egyedülálló felvételét, egy 1956-ban 

gyártott sz�z lemezr�l, amelyet soha 

addig nem játszottak le. Az apropó 

az volt, hogy a lemez hozzánk került, 

s id�s barátom – aki több alkalommal 

is játszotta zenészként nagyzenekar-

ban e remekm�vet  – tartott értékes, 

rövid bevezet�t. � mondta, hogy Bar-

tókhoz harmadik fület kell növeszte-

ni, s  ebben alighanem igaza volt. Az 

ember persze három füllel torz lesz, 

és ha már kin�tt az a harmadik fül, 

amivel Bartókot nemcsak hallja, de 

érti is, akkor mást is meghall, s  lesz, 

ami végtelenül zavarja majd, mint 

például a hazug zene, s  lesz, amire 

pedig szomjazik az a harmadik fül, 

mint például a zenei �shangok, vagy 

még inkább a zenei alapállás. Ezek 

a fogalmak, hogy „zenei �shangok”, 

hogy „zenei alapállás” és „hazug ze-

ne”, mind-mind Hamvas Béla sajátos 

fogalmai a zenével kapcsolatban.

Természetesen ahhoz, hogy meg-

értsük, mit értett Hamvas Béla sajátos 

fogalmai alatt, talán érdemes meg-

vizsgálnunk, hogy mit gondolt például 

magáról a zenér�l.

Mindenki számára evidens, hogy a 

zene hangokból áll, de kevesen tud-

ják, hogy

„A hangok még érzékenyebb hol-

mik, amik mámorhoz vagy beteg-

séghez vezetnek”,

úgyhogy egyáltalán nem mindegy, mi-

lyen hangokkal szórjuk tele elménk. 

Továbbá:

„Sohasem a hang szólal meg, ha-

nem a világon, emberben, m�ve-

ken keresztül mindig a magasabb 

valóság.”

(Hamvas Béla: Schumann, 1948, 

in: Poétika. Válogatás Hamvas Bé-

la folyóiratokban megjelent írá-

sai ból, Hamvas Intézet, 507.)

és:

„A  zene mindig eksztatikus álla-

pot és eksztázis felidézése: de az 

egyik hang a hevített életérzést 

idézi, a másik a h�töttet. Felfokoz 

vagy lefokoz. Mámort kelt vagy 

megbetegít.”

(Hamvas Béla: Schumann, 1948, 

uo., 502.)

Továbbá:

„A zene nem individuális, vagy kol-

lektív kifejezés. A zene a káoszból 

kilép� rend els� alakja, a  legels� 

artikuláció, a  hangok fátyla alatt 
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dereng� rendszer, amelynek még 

nincs logosza, s  így nem tud be-

szélni.”

(Hamvas Béla: A kétzongorás szo-

náta, in: Patmosz I., 360.)

Összefoglalva, költ�ien és fi lozofi ku-

san, Hamvas Béla szerint:

„A zene a pirkadó logosz, az arány-

ról és az ütemr�l, a mértékr�l és 

a rendszerr�l tud, ha számára a 

világ végleges megfogalmazása, 

éppen mert nincs logosza, függ�-

ben is marad.”

(Hamvas Béla: A kétzongorás szo-

náta, in: Patmosz I., 361.)

Ahhoz azonban, hogy jobban 

megértsük, Hamvas miért kapcsoló-

dott ennyire mélyen és átérz�en a ze-

néhez, talán érdemes egy pillanatra az 

életére tekinteni, s emlékeztetni arra, 

hogy húga hogyan is emlékezett visz-

sza a huszonéves Hamvasra, aki ere-

detileg nem is író, hanem zeneszerz� 

szeretett volna lenni:

„Nagyon szeretett zongorázni és 

nagyon szépen zongorázott. Schu-

mannt, Beethovent, Chopint. El-

kezdett komponálni, olyan húsz-

éves lehetett. �  maga lekottáz-

ta, és ilyen kéziratokban voltak 

a m�vei, aztán az is elpusztult a 

második világháborúban. Azt hit-

tük egy id�ben, hogy zeneszerz� 

lesz, mert annyira beleélte magát 

a zenébe. Egy alkalommal mi már 

lefeküdtünk aludni, és � fent volt 

kés� éjjelig, komponált. Másnap 

elmesélte, hogy ahogy kompo-

nált, rengeteg cigarettát szívott, és 

egyszer csak megjelent ott abban 

a nagy füstben egy ilyen fehér sza-

kállas férfi , és azt mondta, hogy 

»ne fejezd be ezt a m�vedet, mert 

amikor befejezed, akkor meg-

halsz«. Akkor úgy megijedt, hogy 

abbahagyta a komponálást, és azt 

a m�vét nem is fejezte be.”

(Hamvas Magdolna /Hamvas Béla 

húgának visszaemlékezése/, in: In 

memoriam Hamvas Béla, szer-

kesztette Darabos Pál és Molnár 

Márton, Hamvas Béla Kultúraku-

tató Intézet, Budapest, 2008, 90.)

Az ilyen és ehhez hasonló visz-

szaemlékezéseket persze mindig kel-

l� távolságtartással kell kezelni, de 

valamiért a sok képzelt és kitalált 

történet közül, amelyek Hamvasról 

a különböz� visszaemlékezések kö-

zött keringenek, ezt hitelesnek érzem. 

Meg tudom benne pillantani a húsz-

éves Hamvas Bélát cigarettafüstös 

látomásában, s  ijedtsége emberivé, 

megközelíthet�vé teszi. Nem a „nagy 

írót” vagy „legnagyobb írót”, a „leges-

legnagyobb írót” és az utókor által 

egyéb szuperlatívuszok mögé rejtett 

értetlenséget akarom látni, hanem 

az embert. Éppen az ember a leg-

érdekesebb Hamvasban, különösen 

amikor megérinti �t az emberen túli, 

a  fenséges, a  több, a  metafi zikai va-

lóság, aminek írásaiban számtalan 

jelét adta, hacsaknem éppen egész 

életm�ve annak a tanúságtétele, hogy 

itt egy embert megérintett a minden-

ség, miközben körülötte egyre inkább 

minden semmilyenné vált.

Talán csak a zongora volt valami, 

vagy ahogy � maga írja:

„A  zongora az egyedüli hangszer, 

amelyik több, mint hangszer: az 

ember egészét igénybe veszi, 

egész testi valóságát, zenekar és 

mégis zongora: hangszer és or-

keszter. Az ember maga a vo-

nóskar, a fúvósok, az üt�k, a kar-

mester és a közönség. Amikor az 
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ember zongorázik, olimpiai életet 

él: minden részével részt vesz ab-

ban, amit tesz – ez az egész ember 

hangszere.”

(Hamvas Béla: Schumann, 1948, 

in: M�vészeti írások I., Medio, 

2014, 7.)

Erre persze biztosan megsért�d-

hetnének azok, akik a húros, fúvós 

vagy üt�s hangszerek elkötelezettjei, 

de még �k is megérthetik Hamvas 

egyedülálló vonzódását a zongorához, 

s így zenei ízlésének f�bb irányát el�re 

sejthetik.

Szinte még gyerek, amikor katona 

az els� világháborúban, s  hazaírott 

leveleiben számtalan helyen találunk 

utalást a zongorára és a zenére. Szá-

mos forrás van arra nézvést, hogy zon-

gorázott fi atalon és id�sen, háború-

ban és békében, katonáknak a fronton 

és munkásoknak a gyárban, utóbbiért 

– a sors különös fi ntoraként  – még 

kitüntetést is kapott a párttól.

A  lényeg azonban nála (is) a  foly-

tonos vágyódás a romlatlanba, az 

aranykorba, az alapállás megterem-

tésének olthatatlan vágya, a megvaló-

sítás felé tett hallatlan er�feszítések, 

mind-mind err�l vallanak.

2. Hamvas Béla tehát az aranykor-

ba vágyott, de a vaskorba született, 

úgy is mondhatnánk, hogy az arany-

kort élte a vaskor közepén. Meg kel-

lett értenie, hogy a vaskor, a  romlás, 

a  hiba nem kívül keresend�, hanem 

belül. Mi mind romlottak vagyunk, 

akik ebbe a korba születtünk, de 

�, mindezek ellenére, végül mégis 

megtalálta a megoldást. Éppen zenei 

írásainak egyikében bukkanunk az 

alábbi sorokra:

„Nem elég jó m�veket készíteni. 

Többre van szükségünk. Hiteles 

életet kell élni. Fogalmat szerez-

hetünk arról, hogy a m� abszolút 

módon kötelez. A  m� bármilyen 

tökéletes legyen, autentikus eg-

zisztencia nélkül svindli. Ez a mo-

dern m�vészet egyetlen kérdése.”

(Hamvas Béla: A kétzongorás szo-

náta, in: Patmosz I., 358.)

Tudom jól, hogy amikor Hamvas 

ilyeneket ír, hogy „Ez a modern m�-

vészet egyetlen kérdése”, akkor leg-

alább annyira haragszanak rá, mint 

amikor azt mondja A  bor fi lozófi ájá-

ban: „Elhatároztam, hogy imaköny-

vet írok az ateisták számára.” Ahogy 

utóbbival az összes önérzetes ateistát 

vérig sértette és magára haragítot-

ta – tisztelet a kivételnek  –, úgy az 

el�bbivel a modern m�vészek lelkébe 

gázolt bele. Hiszen mit is állít? Még 

hogy a modern m�vészetnek egyetlen 

kérdése lenne?

Igen.

Hamvasnak igaza van.

A  modern m�vészetnek egyetlen 

kérdése van, s mindaddig, amíg egy-

értelm�en és közmegegyezés-szer�en 

meg nem találjuk az igaz választ, ad-

dig a modern m�vészet csak modern 

marad, egyetlen kérdésével és meg-

válaszolatlanul, tovább aligha léphet.

Hamvas ugyanis azt állítja, hogy 

bármilyen tökéletes m�vet tesz le 

a m�vész, ha nincs mögötte való-

di élet, akkor az átverés, hazugság, 

szemfényvesztés, avagy svindli. Még 

sarkosabban fogalmazva, hogy min-

denki értse: rossz ember nem le-

het nagy m�vész, s nagy m�vészetet 

rossz ember nem alkothat, legfeljebb 

csak sikerest, az pedig semmi a dics�-

séghez képest. Ez els�re nem t�nik 

valami nagy esztétikának, de alapvet� 

és igaz, az id� igazolja, a kivételekkel 

együtt. Így kapcsolódik morál és m�-

vészet, meglehet�sen szorosan. Ezért 
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is keresték a gyermeki zenét kezdet-

ben a zeneszerz�k, az ártatlanságot, 

ez volt a romantika – máig hatoló és 

téves – nagy gyermekkultusza mögött, 

amit a zenével kapcsolatban Hamvas 

így fogalmaz meg:

„A zene gyermeki nyelv, amely ép-

pen egyszer�ségével tud a világról 

mindent. A  zene csak ott fakad, 

ahol közvetlen, könny� és termé-

szetes kedélyében fellép az életnek 

valamilyen bomlottsága. Ez a zene 

gyönyör�sége és veszélye, ezért 

tiltja ki Platón államából és ezért 

használja fel Kung-fu-ce a legha-

tékonyabb nevelés eszközének. Az 

egyik m�vészet a világ képsze-

r�sége, a  másik a plasztikus vol-

ta, a harmadik a kimondhatósága. 

A zene a világ zengése (…) Minden-

nek van zenéje – a fénynek is.”

(Hamvas Béla: A  Liszt-jubileum, 

1936, in: Poétika. Válogatás Ham-

vas Béla folyóiratokban megjelent 

írásaiból, Hamvas Intézet, 2013, 

516.)

Sokan és joggal értekeztek arról, 

hogy létezik az úgynevezett zenei nyelv, 

de nagyon kevesen kötötték ezt össze 

az eredettel, a kezdettel. Ez az eredet, 

ez a kezdet azonban nem feltétlenül 

a gyermekzene, ahogyan Schumann 

érezte, hogy a gyermekfülekhez vissza 

kell térni, mint a képz�m�vészetben 

Klee és Chagall a gyermekszemekhez. 

Nagyon közel járunk, de mégis valami 

egészen másról van szó.

Joggal merül fel a kérdés, hogy 

akkor mit értünk az eredet alatt? Mi 

mást, ha nem a népzenét? De mi az 

a népzene?

„(…) némely XX. századi muzsikus-

nál – különösen Bartóknál – egybe-

esik »a  népi zene« és »a  gyer-

mek zenéje«. Mind a két esetben 

ugyanarról a »zenei alapállásról« 

van szó, az »aranykori zenér�l«, 

amelynek legtisztább hangjai a 

Mikrokozmoszban és Bartók utol-

só m�veiben hangzanak el.

(…)

Bartók volt az egyetlen zenekölt�, 

aki tudta azt, amit senki rajta kívül 

nem tudott: a  népzene nem az 

úgynevezett »nép« (paraszt) alko-

tása, hanem megszámlálhatatlan 

évszázadok óta felgy�lt �si zenei 

világra való emlékezet, amelyet a 

nép �rzött meg.”

(Hamvas Béla: Bartók, 1946, in: 

Poétika. Válogatás Hamvas Béla 

folyóiratokban megjelent írásai-

ból, Hamvas Intézet, 520.)

Vagyis valami olyasmire hívja fel a 

fi gyelmünket Hamvas, ami egy alap-

vet� félreértésre világíthat rá a népze-

ne vagy népi zene kapcsán, pontosab-

ban és �t idézve:

„A  valódi népi zene az, amely a 

zene �svilágából való elemeket tár 

fel és utal arra, amit úgy is lehetne 

nevezni, hogy �shangok.”

(Hamvas Béla: Bartók, 1946, uo.)

Ahhoz azonban, hogy megértsük, 

miért kellene eljutnunk az �shan-

gokig, meg kell néznünk, Hamvas 

hogyan jutott el addig, hogy ez egyál-

talán felmerült benne.

3. Mint említettem – szerintem  –, 

a  legnagyobb hatással Hamvasra 

Schumann volt – Beethoven és Bartók 

mellett –, akir�l azt mondja:

„Schumann csak a szobában 

Schumann. Lehet�leg egyedül, 

zárt falak között, kályha meleggel, 

este lámpafénynél. Itt bontakozik 
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ki teljesen a schumanni m�vé-

szet magányos tépel�dése, elmo-

sódott, zárt, fülledt, melankolikus 

metafi zikája. Aki csak hangver-

senyteremb�l ismeri, nem ismeri.”

(Hamvas Béla: Schumann, 1948, 

uo.)

Hiába, nem mindegy, hogy ho-

gyan és mikor hallgatunk, milyen ze-

nét. Nemcsak a befogadói élmény 

szempontjából nem mindegy, hanem 

a hatás szempontjából sem. Mert a 

zene átjár.

De Schumann-nál történik valami, 

ami Hamvast nem hagyja nyugodni:

„Az ember a C-dúr fantázia máso-

dik tételét játssza. A nagy tört ak-

kordok után, amelyek alatt a zon-

gora majd leroskad különös rész 

következik. A dallam olyan, mintha 

keskeny résen éles szél fújna át. Itt 

ébred rá az ember a meghasadt 

hangra. El�veszi a harmadik tételt 

és látja, hogy a hang itt sem tiszta. 

El�veszi a Kreislerianát, eljátssza 

az els� számot, a  másodikat, az 

utolsót, a Novellettekben ugyanazt 

hallja, a  Faschingsschwank aus 

Wienben ugyanazt.

Az A-moll zongoraversenyen 

érezni a legjobban.

Oly fájdalmas és mégis olyan 

ijeszt�, olyan kísérteties, olyan 

édes, riasztó mosolyában annyi át-

ható szenvedés van, annyira égeti 

az ember fülét, simogat, hív, b�-

völ, elvarázsol és olyan fojtogató, 

idegtép� – hogy az ember megret-

tenve hagyja abba.

(…)

Lehetetlen ezeket a hangokat 

büntetlenül hallgatni – lehetetlen 

meg nem hasadni…”

(Hamvas Béla: Schumann, 1948, 

i. m., 504.)

Mi ez a schumanni hang? – kérdi 

Hamvas meghatározó esszéjében, és 

így válaszol: „A meghasadt hang.” En-

nek a meghasadtságnak az élménye, 

az alapvet� romlottságnak a rettenete 

hatol át a modern m�vészeten. Nagy 

kár, hogy Hamvas nem fi gyelt fel Clara 

Schumann szerepének fontosságára, 

aki nemcsak Robert Schumannt, de 

Brahmsot is elindította pályáján. Velük 

azonban véget ér az európai klasszi-

kus zene, mert már ami Bartóknál tör-

ténik, az teljesen más, s ezt Hamvas is 

hangsúlyozza.

Miel�tt tovább haladnánk, érde-

mes megjegyezni, hogy A  Liszt-jubi-

leum cím� írásában kegyetlenül leszá-

mol szegény Liszt Ferenccel, de külö-

nösen azzal, amit aztán Liszt jelent a 

modern zenében, a virtuozitással.

„Ahol nincs elég mondanivaló, ott 

a mesterség hengerli le a bo-

szorkányos ujjakon álmélkodó kö-

zönséget. Liszt fellépése óta a 

zongora a »technika« martaléka 

lett. A  Liszt-tanítványokon ez jól 

érezhet�. Egyetlen tanítványa sem 

volt, aki ne éppen ezt csinálta 

volna. A  szédít� tempók, a  gyön-

gyöz� csilingelés, a futamok szik-

rázása, a  t�zijáték a zongorán, 

a  népünnep, az, ami csaknem 

szélhámosság, mert a zene bel�le 

elt�nt. Így falták fel az eszközök a 

m�vészetet – falta fel a zenekar 

a szimfóniát, az irodalom a zenét, 

a technika az el�adó-m�vészetet.”

(Hamvas Béla: Liszt-jubileum, uo., 

515.)

Ez az, amivé mára hanyatlott a 

zene el�adó-m�vészetének jelent�s 

része. Kassza, nagy színpad, hosz-

szú combú lányok, fl itter, t�zijáték és 

giccs, sitty-sutty, csak a zene nincs 

sehol, de:
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„A giccs és a zenei hazugság kö-

zött lev� határvonal a legtöbb 

esetben elmosódik.”

(Hamvas Béla: A kétzongorás szo-

náta, in: Patmosz I., 384.)

Korábban utaltam a „zenei hazug-

ság” fogalmára, aminek többször is 

nekimegy Hamvas, hogy tisztázza:

„A  zenei hazugság tényét még 

nem tudatosították, pedig amióta 

a politikai indulók és dalok és kan-

táták és terroristák dics�ítésére írt 

szimfóniák a világ minden táján 

felhangzanak, id�szer� lett volna. 

Az elhasznált, többnyire divatból 

kiment slágerekb�l összelopko-

dott, kizárólag polgári eredet� 

dallamoknak és harmóniáknak kö-

telességük lenne, hogy az embert 

optimizmusra hangolják, mert a 

terror nem elégszik meg azzal, 

hogy narkotizáljon, tényleges idio-

tizmust követel.”

(Hamvas Béla: A kétzongorás szo-

náta, in: Patmosz I., 383.)

Ha mindezt összevetjük a pará-

dés és paszományos, patetikus zenei 

szörnyszülöttökkel, amelyek azóta ke-

letkeztek, mióta Hamvas a fentebbi 

sorokat leírta, akkor talán legalább 

kissé elt�n�dhetünk a fentebbi sorok 

valóságtartalmán, még akkor is, ha 

nem értünk velük teljesen egyet.

Visszatérve Schumannhoz, az 

egyik esszéjében tesz egy olyan meg-

állapítást, amely tipikusan jellemz� 

Hamvas bicskanyitogató stílusára, 

arra, amiért oly sokan rajonganak, 

s  amely oly sokakat visszariaszt, s�t 

idegesít. Egyszerre költ�i, miközben 

nagyon konkrét megállapítást tesz:

„Schumann a-moll koncertje fehér. 

Az a-mollban mindig a fehér az 

uralkodó szín, éppen úgy, ahogy 

az esz-dúrban a kék, a  cisz-moll-

ban a sötétvörös, az f-mollban az 

okkersárga, a g-mollban a zöld.”

(Hamvas Béla: Schumann, 1948, 

in: Poétika. Válogatás Hamvas Bé-

la folyóiratokban megjelent írá-

saiból, Hamvas Intézet. 2013)

Ha a legtöbb mai embernek azt 

mondanánk, hogy az a-moll koncert 

fehér, attól tényleg megijednének és 

bolondnak néznének, pláne ha esszé-

ben mondanánk ezt, amely pedig a 

dolgok mélyebb és tökéletesebb meg-

értésére törekszik, hiszen nevében is 

hordozza, hogy kísérlet. Ez nemcsak 

azért van, mert a mai emberek nem 

nagyon tudnak elvonatkoztatni, ha-

nem azért, mert itt határsértés törté-

nik. Amit Federico García Lorca Alva-

járó románc cím� versében imádunk, 

hogy „zöld a szél” és „zöld a lány haja” 

és „zöld a lány húsa” – azt alig tudjuk 

megbocsájtani Hamvas Béla Schu-

mann esszéjében. Ez az, amit magya-

rul úgy hívunk, hogy összeérzés, vagy 

közismertebben szinesztézia, amely 

olyan mentális jelenség, amelyben 

egyik érzékszerv által keltett benyo-

más automatikusan aktivál egy másik 

érzetet, tehát például a bet�khöz vagy 

számokhoz az ember akaratlanul is 

színeket társít. Vagy Lorca esetében 

a szélhez, a  lányhoz, a  lány testéhez 

a zöldet, míg Hamvasnál az a-moll 

koncerthez a fehéret. Ez az érzéki ta-

pasztalat a fehér.

Mit ért az alatt Hamvas, hogy 

 fehér?

Egyik helyen azt írja, hogy a fehér a 

papír és a távolság, éppen úgy, ahogy 

köztem – e sorok írója – és az olvasó 

között most nemcsak gondolataimat 

hordozó fehér papíron virító fekete 

bet�k sora van, hanem a köztünk rejl� 

távolság is, melyben szellemtestünk 
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láthatatlan sugarai nyúlhatnak csak 

egymás felé, segít�leg és vigasztaló-

lag, a megértés párálló reményében. 

De a fehér „a  meghasadt hang”, „az 

elfáradt, megbetegedett fény” is.

Az az analógiás látásmód, amelyet 

kés�bb a Scientia sacrában Ham-

vas az �skor logikájának is nevez, 

s  amelynél csak az egységlogikát 

helyezi magasabbra, mutatkozik meg 

itt a gyakorlatban. S  amit költ�knek 

elnézünk, s�t nagyra értékeljük náluk, 

azt egy zeneesztétikai esszében alig 

tudjuk elfogadni, pedig segíthet köze-

lebb vinni minket a megértés szépsé-

ges és csillogó horizontjához. Ahhoz 

tehát, hogy megértsük, hogyan is jut 

el Hamvas arra a megállapításra, hogy 

a mai ember Schumann zenéjében él, 

avagy ebben „a meghasadt hangban”, 

ebben a válságos állapotban, vagyis 

hogy rádöbbenjünk, hogy mi vagyunk 

azok, akik ebben a válságban élünk.

4. Beethovenr�l Hamvas sokat ér-

tekezett, de csak egyetlen másik he-

lyen annyira magával ragadóan, mint 

a VII. szimfónia és a zene metafi zi-

kája cím� esszéjében. Megbontani 

azt a szöveget nem érdemes, mert 

inkább költemény, mint esszé, avagy: 

költ�i esszé, sajátos sodrásával és 

széls�ségeivel, amib�l messzire ki-

hallatszódik, hogy Beethoven zenéje 

ihlette. Kétségtelenül gyönyör�en ír 

a  Waldstein szonátáról, melyr�l gon-

dolatait érdemes összevetni Edwin 

Fischer hasonló és részletekbe men� 

írásával, például ezt a részletet:

„Említettem már, hogy a franciák 

»L’aurore«-nak nevezik a szonátát 

és ez a cím jól illik hozzá. Ebb�l 

a szonátából, különösen pedig az 

els� tételéb�l sugárkévék árad-

nak széjjel – aureolája van – és a 

Goethe-barátoknak ez a hajnalpír 

valahogyan a »Ganymed« vers-

sorait juttatja eszükbe: »Felfelé, 

kebledre szállva, te mindnyájunk 

szeret� atyja…« S talán nem vélet-

len, hogy a Schubert által megze-

nésített »Ganymed« egyik madár-

füttye hangról hangra megegyezik 

a Beethoven-szonáta egyik motí-

vumával.”

(Edwin Fischer: Beethoven zongo-

raszonátái, Zenem�kiadó, Buda-

pest, 1961, 84.)

Ezzel:

„A  franciák hajnalnak nevezték el 

(l’aurore). Ganümedésznek is hív-

ják  –, Ganümedész a földön a 

legszebb ifjú, akit Zeusz az Olüm-

poszra vitt, hogy a lakomákon a 

nektárt az istenek poharába töltö-

gesse…”

(Hamvas Béla: A  Waldstein szo-

náta, in: Patmosz I., Medio, 2004, 

242.)

Talán nem véletlen, hogy a Hamvas 

által a Waldstein-szonátáról írott esz-

szé egyik madárfüttye hangról hangra 

megegyezik Edwin Fischer könyvé-

nek részletével. Hamvas ugyanis a 

visszaemlékezések szerint nagyon is 

jól ismerte és szerette Fischer – va-

lóban egyedülálló – felvételeit, ahol 

Bachot és Beethovent is zongorázott. 

Kortársak voltak ugyanis, s  Hamvas 

Fi scher 1961-ben magyarul is megje-

lent könyvét biztosan olvasta.

Az említett másik szöveghely azon-

ban nem ez, hanem a számomra leg-

megrázóbb írása, amit még egészen 

fi atalon, húszévesen, talán els�ként 

olvastam t�le, s  amelynek az a címe, 

hogy Kései m�vek melankóliája. Ebben 

az írásában szól arról, ahova Beetho ven 

végül is eljutott, vagyis ebben az írásá-

ban próbál meg beszélni arról:
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„Beethoven utolsó kvartettjeir� l be-

szélni nem azért nehéz, mert ben-

nük a számunkra ismert legmaga-

sabb zene szólal meg. Ez a zene se 

lefordíthatatlan. Nyelvi megfelel�je 

azonban csak a m�vészet néhány 

rejtett helyén található. A  Faust 

második részének, az Oidipos Ko-

lonosnak, Shakespeare Viharjának 

világa ez. A  Kunst der Fuge, az 

öreg Tolsztoj és Cézanne éppen 

úgy ide tartozik, mint az aggastyán 

Platon, Hérakleitos és Lao-ce.”

és

„Beethoven utolsó kvartettjeinek 

süket ugrálása és fakó éneke ször-

ny� és utolsó er�feszítés. Még 

egyszer. Még egyszer, aztán soha 

többé. Itt az el�bbivel már semmi-

nek sincs analógiája.

A régebbi m�vekkel nem lehet 

összehasonlítani.

Sok értelme nincs. Úgysem érti 

senki és valószín�leg soha senki se 

fogja megérteni. Ez itt nem szép, 

nem káprázat és semmi sincs, 

ami kevésbé lenne vigasztaló. De 

olyan kényszer rohama ny�gözte 

le, hogy azt kell hinnie, nincs fon-

tosabb, mint ezt megcsinálni.

Még ezt. Még ezt az egyet. Még 

egyszer és soha többé. Nem vala-

kinek, vagy valakiknek. Csak úgy. 

Hogy legyen. A  létezést csak sza-

vakkal lehet feltérképezni. A szám 

is szó, a szín is szó, a hang is szó. 

A festészet és a zene is nyelv.”

végül pedig:

„Az a-moll kvartettben a helyzet 

egészen különös. Van egységes és 

hosszú részlet, f�ként a lassú té-

tel, amely az áthallott idegen zenét 

elképzelhetetlen koncentrációval 

az emberi zene nyelvére fordítja. 

Hangról hangra, pontosan ütem-

r�l ütemre, minden hangsúlyt, fo-

kozást, lankadást, kitörést, áradást 

a mi földi zenénk nyelvére hang-

szerel át. Hasonló teljesítmény az 

emberi világban nincs. Beethoven 

ebben az id�ben már teljesen sü-

ket volt, s  így nem tudta, de nem 

is tudhatta, hogy milyen hangokat 

hall. Emberieknek értelmezte azo-

kat. Ha még nem lett volna süket, 

e hangok fülét biztosan széttépték 

volna.”

(Hamvas Béla: Kései m�vek me-

lankóliája, 1948, in: Silentium. 

Titkos jegyz�könyv, Unicornis, Vi-

gilia, 1987, 63.)

Ezekb�l a részletekb�l láthatjuk 

leginkább, hogy Hamvas Béla gon-

dolkodására milyen irtózatosan nagy 

hatással volt a zene, különösen ez a 

zene. Ha mellé rakjuk, hogy 1947–

1948 környékén írta ezt az esszéjét, 

legjobb, szentendrei alkotói perió-

dusában, amikor a zenitre ért pályá-

ján, s  megfogalmazta regényelméle-

tét, hagyományszemléletét, el�bbi a 

Karneválban, utóbbi az újragondolt 

Scien tia sacrában öltve testet.

Amit itt észrevett, azt igazán Bar-

tók cím� esszéjében fogalmazza 

meg, mégpedig, hogy a formák már 

Beetho ven utolsó kvartettjeit�l kez-

d�d�en felbomlottak. Vagyis Hamvas 

szerint Bartók

„(…) minden, amit tenni tudott, 

hogy a zenében legközelebb ál-

ló magaslatig, Beethoven utolsó 

kvartettjéig, visszahajlott. (…) Bar-

tók a Zenét húros hangszerekre, 

üt�kre és cselesztára, de még 

sokkal inkább a Kétzongorás szo-

nátát kivéve  –, fejét az organizált 

kriminalizmus ellen való szenve-
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délyes ellenállásból kiemelni alig 

tudta. A modern zene számára alig 

maradt más, mint szorongás és 

agresszió.”

(Hamvas Béla: Bartók, in: Mousei-

on. A Magyar Esztétikai Társaság 

évkönyve, 1946, 23–27.)

Ezzel együtt egy olyan komoly 

Bartók-kiritika fogalmazódik itt meg, 

közvetlenül Bartók halála környékén, 

hogy mindamellett, hogy Bartókot 

Sztravinszkij és Schönberg mellett 

említi, olyan kritika mégis, ami na-

gyon er�s. Mégpedig, hogy Bartók 

nem mert abba a feladatba belelépni, 

amit felismert, mert nem volt hozzá 

elmélete.

Még Szabados György, a kiváló ze-

neszerz� is meglep�dött ezen:

„Hamvas Bélának van egy írása, 

a  második világháború után nem 

sokkal írta, Bartók a címe. Amikor 

ezt elolvastam, nagyon megdöb-

bentem. Talán az egyetlen olyan 

írása Hamvasnak, amellyel vitatko-

zom (ezt meg is írtam, és továbbra 

is tartom a magam álláspontját). 

Ugyanis Hamvas ebben az írás-

ban elmarasztalja Bartók Bélát, 

abban, hogy neki minden adottsá-

ga megvolt ahhoz, hogy népzenei 

beavatottsága alapján az egész 

addigi m�zene-történeti zsákutcát 

revideálja. Ha egy konzekvens utat 

járt volna végig, egy teljes zenei 

megújulásnak lehetett volna a fun-

damentális jelensége Bartók és a 

bartóki zene. Ám ezt � nem vitte 

végbe.”

(Szabados György: Hamvas Béla 

és a zene /El�adás Százhalombat-

tán/, in: Új Forrás, 2004, 10. sz.)

Hamvas egészen pontosan azt 

mondja, hogy Bartók „az iramtól visz-

szarettent és önmagát – túl korán  – 

lezárta”. Talán úrrá lett rajta a m�-

pánik és befejezhetetlenség érzése, 

mert megértette, hogy a nagy m�vet 

nem lehet befejezni, egy életm� so-

hasem „teljes”, mindez csak hamis 

képzet, téveszme, becsvágy. Ami még 

ennél is súlyosabb:

„Bartók abban, amit népben talált, 

a  zenei �shelyzetet ismerte fel. 

(DE!) Nem volt hozzá elmélete és a 

helyzetet nem értette meg.”

(Hamvas Béla: Bartók, in: Poétika. 

Válogatás Hamvas Béla folyóira-

tokban megjelent írásaiból, Ham-

vas Intézet, 2013, 520.)

E mellett a kritikája mellett, még-

is Bartókot tartja a legtöbbre. Ahogy 

írja:

„(…) a  második világháború után 

az irodalom ájultságából nem éb-

redt fel, a zene viszont er�tlennek 

bizonyult, mint kezdeményez� a 

festészet lépett el�re, akkor tu-

lajdonképpen a zene örökségét 

vette át. Bartók és Kodály m�vé-

szetének jelent�sége a magyar 

m�vészet egész élettörténetében 

egyedülállóan dönt� és fontos. 

A magyar m�vész el�ször jelent itt 

meg, világtávlatban is, mint els� 

vonalbeli, vezet�, ízlést diktáló, 

igényt jelent� alakban úgy, hogy 

tényleg azt hozta, ami az övé, hoz-

ta pedig ezt népével és népének 

egész történetével együtt.”

(Hamvas Béla: Irodalom és ze-

ne, in: M�vészeti írások I., Medio, 

2014, 214–215.)

Mi sem jellemz�bb, hogy ez a nép 

Bartókhoz még mindig nem növesz-

tett harmadik fület, s  maga Bartók 

oly méltatlanul külföldön, menekült-
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ként kellett elpusztuljon. Ahogy Ko-

dály híres „módszerét” sem gondol-

tuk tovább, fejlesztettük, építettük be 

közoktatásunkba, ellentétben például 

a japánokkal, akik nagyon sokat merí-

tettek bel�le.

Hamvas végül is arra jut, hogy

„Bartók utolérhetetlen nagysága 

e pillanatban abban van, hogy az 

�srétegb�l szóló áthallásokat oly 

tökéletesen közölte. (…) Utolsó 

m�veiben a vonósok és az üt�k 

feszültsége és ellentéte különösen 

kirívó. (…) Bartók is, mint min-

den nagy m�vész, két örökséget 

hagyott ránk: m�veit és ellenáll-

hatatlan kényszert, hogy róla be-

széljünk.”

(Hamvas Béla: Bartók, 1946, in: 

Poétika. Válogatás Hamvas Béla 

folyóiratokban megjelent írásai-

ból, Hamvas Intézet, 2013, 522.)

Pontosan ugyanúgy, mint Hamvas 

Béla, aki ugyanúgy két örökséget ha-

gyott ránk: m�veit és ellenállhatatlan 

kényszert, hogy róla beszéljünk.

5. Ha barátaimnak el szeretnék 

valami nagyon fontosat mondani m�-

vészetr�l, zenér�l, s szeretném, hogy 

velem együtt hallani kezdjék Hamvas 

Béla sajátos hangját, akkor minden-

képpen arról beszélnék, hogy milyen 

volt Hamvas kapcsolata a zenével. 

Esszéi alapján készítenék egy váloga-

tást, amit egy gyönyör� estén és ra-

gyogó hajnalon végighallgathatnánk, 

s  talán odaadnám nekik ezt az esz-

szém, ami azt próbálta összegy�jteni, 

hogy mit mondott számos különböz� 

írásában Hamvas Béla szeretett és 

kritizált zenekölt�ir�l, mint például 

Beethovenr�l, Schumannról, Lisztr�l 

és Bartókról. Különösen pedig, milyen 

alapfogalmakat vezetett be a zene 

kapcsán, amelyek a modern m�vészet 

egészére nézve is meghatározóak le-

hetnének.

Ha tehát, egy – vigyázzunk a szó-

val – szépséges – tehát igaz – délutá-

non összejöhetnék jó barátaimmal, 

hogy Hamvas Béla és a zene össze-

függésér�l beszélgessünk, akkor egé-

szen biztosan mindenekel�tt Hamvast 

idézném:

„Jöjjön legel�ször az a-moll kon-

cert!”

(Deák Károly visszaemlékezése, 

in: In memoriam Hamvas Béla, 

szerkesztette Darabos Pál és Mol-

nár Márton, Hamvas Béla Kultú-

rakutató Intézet, Budapest, 2008, 

28.)

Azaz Schumann zongoraversenyé-

vel kezdenénk (A-minor, Op. 54.).

Miután ezt meghallgatnánk, követ-

ve és bemutatva Hamvas Béla zenei 

ízlését, folytathatnánk a Das wohl-

temperierte Klavierrel, J. S. Bachtól, 

szigorúan Edwin Fischer el�adásában, 

aki Hamvas kortársa volt, és Hamvas 

is az � el�adásában hallgatta.

Ezután, megkerülhetetlen len-

ne VII. szimfónia (A-major, Op. 92.), 

mondjuk ez se teljesen mindegy, 

hogy kinek az el�adásában, lehet�-

leg bakelitr�l, ha már a barátaimnak 

legnagyobb sajnálatomra egy teljes 

zenekart nem tudok odavarázsolni. 

Ehhez otthoni olvasásra ajánlanám 

az említett és 1943-ban megjelent 

kötetében szerepl�, a  VII. szimfónia 

és a zene metafi zikája cím� nagysze-

r� esszékölteményt, amelyb�l bár-

mit kiragadni felesleges, hiszen az 

az írás úgy egész és teljes, ahogyan 

van, pontosan, ahogyan Beethoven 

VII. szimfóniája is. Meg kell hallgatni 

teljesen, el kell olvasni végig.

Eddigre már kora este lenne.
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A  társaság egyik fele valószín�leg 

elbúcsúzna, de mi még ott marad-

nánk, teát innánk, s  felkészülnénk a 

zenehallgatás második felére, követve 

Hamvas ízlését, megismerve �t és 

magunkat is. A  második részben a 

Hamvasra legnagyobb hatást gyakorló 

Schumann felé fordulnánk. Részlete-

ket hallgatnánk meg a Karneválból, 

nem elfeledkezve arról, hogy ez a 

zenem� volt Hamvas legfontosabb 

regényének és f� m�vének ihlet�je, 

s�t, kezdetben a regény el�képének, 

az Ördöngösöknek a vázát is a Schu-

mann-darab szerkezetére építette. 

Különösen nagy fi gyelemmel hallgat-

nánk meg Schumann Karneváljából 

az Arlequin részletet, majd valaki a 

társaságból felolvasná Hamvas Béla 

azonos cím� esszéjét. Aztán szünet.

A harmadik rész lenne a legnehe-

zebb. Itt már tényleg csak a leger�-

sebbek maradhatnának, akik lelkileg, 

szellemileg és testileg egyaránt fel-

készültek, kin�tt már az a bizonyos 

harmadik fülük, s vállalják, hogy bün-

tetlenül nem lehet a következ� dara-

bokat meghallgatni.

Beethoven Kései kvartettjeivel foly-

tatnánk, részletekkel az Op. 132.-b�l, 

az Op. 135-ös F-dúr kvartettet, és 

esetleg az Op. 130-as B-dúr vonós-

négyes új Finaléjával, vagyis azokkal, 

amelyeket nem sokkal a halála el�tt 

írt, s  amelyek olyannyira meghatáro-

zóak voltak Hamvas számára. Azok-

kal, amelyek rádöbbentették, hogy 

azután a m�vészet már soha sem lesz 

olyan, mint azel�tt. Ez az, amit tudott 

Bartók is, és egyrészt ezért, másrészt 

mert Hamvas Bartókot a legfontosabb 

m�vészek egyikének tartotta, követ-

kezne A  kétzongorás szonáta. Kés� 

este hallanánk meg e m�b�l az utolsó 

hangokat.

Ezután elbúcsúznánk egymástól 

barátaimmal, mindenki hazamenne, 

azzal a nem titkolt egyezséggel és 

el�re elkészített felvétellel, hogy haj-

nalban, a  négy fal között, az ab-

lakokat szélesre tárva a tájra, de 

teljesen egyedül, mindenki meghall-

gatja Beetho vent�l a Waldstein-szo-

nátát, azt, amit másutt úgy neveznek, 

hogy Auróra, vagy még ritkábban 

Hajnal-szonáta.

Ha egy ilyen élményt megszer-

veznénk, s  mindezekhez hozzáolvas-

nánk az említett esszéket, akkor talán 

és részben képet alkothatnánk arról, 

hogy milyen mély és szoros, ihle-

t� és fontos kapcsolata volt Hamvas 

Bélának a zenével, milyen volt az a 

zene, amit hallgatott, s miért gondolta 

mindazt, amit a zenér�l írt.

Talán még azt is megsejthetnénk, 

hogy zene és irodalom mennyire szo-

rosan összefügg, csak míg az egyik 

hullámzás, addig a másik rezgés a 

fényben.

(Az itt közölt esszé részlet a szerz� 

hamarosan megjelen� Hamvas Béla 

ezerarcú és egyszer� élete és m�ve 

cím� könyvb�l.)


