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H ANS SACHS KÉRDÉSE
AZ ORGONABOKORHOZ
Zoltai D énes fo rd ítása

Vége egy különös napnak. Más lett, mint gondolták. Sachs újra egyedül önmagával,
mint rég megszokhatta, asszony nélkül, gyerek nélkül. Nemrég még úgy látszott, hogy
holnap, a lánykérés után véget ér az egyedüllét. A szerelmes Waltherről persze még
semmit sem tud, de eleget tud a madárról, amely ma énekelt, „und wie er musst, so könnt
er’s”, és tudott is énekelni úgy, ahogy kellett. Az feltűnt rögtön Sachsnak, hogy a múzsa
a másikhoz húzott, oly hangban vagy honban, amelyet Sachs jó szemmel felismert, s
amelybe ő nem léphetett. Ehelyett a műhely elé hozatta a munkaasztalt; ott ül mellette
az öregedő suszter, visszatér a kaptafájához, mogorván ráförmed Dávidra, amikor az
inas azt tudakolja, hogy munkába fog-e még ma éjszaka. És akkor feltolult egy emlék,
az érzelmek reggeli túlcsordulása, három hosszú ütemen át, nem „Lenzes Gebot”, nem
a kikelet parancsszava, nem is a „süsse Not”, nem az édes szükség, hanem valami, ami
szinte fenyegetően-fájdalmasanjut szóhoz. „De nem, hát mégse megy”, mármint a mun
ka, amiből mára még jócskán hátravan, ami az éj csendjébe hajt, a búcsú az ifjúságtól
és a műtől, ám ami felébreszti a kifejezés ösztönét, most inkább, mint valaha, s ez a
kifejezési ösztön persze nem enged. Közben pedig - és ez fontos itt, ez Sachs maga,
teljesen, ez több, mint a felnőtté váló Stolzing -, közben pedig megszólal Sachs, habár
csak amúgy mellesleg, valóban frissítő esztétikai átmenetet teremtve. A legkülönösebb
fordulat következik, olyan objektív fordulat, amilyet aligha várnánk egy mégiscsak
szerfölött szubjektív szituációban. Pontosan ily szavakkal: „ Wie duftet doch der Flieder"
- „mint ontja szét jó illatát az orgonavirág”; „will, dass ich was sagen soll. Was gilt’s, was ich
dir sagen kann ? Bin ein gar arm, einfältig Mann ”- „mint késztet rá, hogy szóljak. Mit is mond
hatnék neked? Szegény, együgyű ember vagyok én.”Bizony, az orgonavirág (amely akkortájt
még nem is volt Németországban honos) és az orgonaillat olyan erotikon, amely szét
árad az emberben, „löst weich die Glieder", „áthatja az ember minden tagját”-, de szorosan
mellette áll egy különös, tisztán kívülről nézvést az orgonabokorra vonatkozó kijelen
tés: „will, dass ich was sagen soll”, „akarja, hogy mondjak valamit”, majd ezután, szinte túl
a saját érzésen és annak lírai kimondásán a szinte objektumszerű rezignáció: „ Was
gilt’s, was ich dir sagen kann”, „mi az, mii néked mondhatok”-, mintha nem egy emberi
állapot kívánná a kifejezést, hanem a környezet egy része, egy - bár hasonlatszerű tárgy. S miközben a rezignáció ezt kívánja: „Gäbst, Freund, lieber mich frei”, „barátom,
hagyjál békén”, az orgonavirág mégis felszólít: megbízatást ad a művészetre. Kegyetlen
barát, kimondásra késztet, de nem holmi múzsa, amely feltüzel a kimondásra, és hoz
zásegít a kimondáshoz, ó, nem; olyan, mint egy ránk meredő kérdő tekintet a külvi
lágból, itt látszólag nem is oly fontos tekintet, de - követel. Válaszra vár.
Semmi kétség, ilyen érzés a másiknak, az ifjú lovagnak eddig még nem adatott meg.
Ilyes fordulat azonban különösen illik Sachshoz, a segítőhöz, a tanácsot adóhoz. így
néz szembe Sachs Walther reggeli álmával is, így lép elébe félúton, ezúttal (mint Schadewaldt remekül megfigyelte) csaknem szókratészi bábamesterséget űzve. Ez tehát
nemcsak modor, bármily közel áll Wagnerhez a Novalis-féle „Minden dolog megkeresi
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költőjét”, vagy De la Motte-Fouquének, az U n d i n e költőjének sejtése, hogy az erdő
„teli van a rettenet előérzetével”. Ennek a várakozásnak inkább arra kell irányulnia, ami
magában az objektumban rejlik, arra, ami még nem manifeszt benne, amivel terhes,
aminek világra hozására ezért éppen a költészet mint bábamesterség hivatott. Eszerint
a rövid orgonamonológ párhuzama nemcsak Walther reggeli álmának, a m ár régóta,
Éva megpillantása óta csírázó versenydalnak „leírásában” rejlik. Az orgonaillat ingere
és természetesen a hozzá tartozó válasz még homogénebb párhuzamokra lel (az em
beren kívüli, mondhatni egészen objektumszerű szüzsének megfelelően) Wagner
megannyi expresszív - leíró vihar-, tűz-, pirkadat- vagy éjzenéjében (persze, ez is ro
mantikus összefüggésben áll, gondoljunk a holdfényre Mendelssohn SZENTIVÁNÉJI
ÁLOM-nyitányában, vagy a szélzúgásra, a barlang falán visszaverődő madárrikoltások
ra a HEBRlDÁK-nyitányban). A zeneszerző, aki oly szívesen kísérletezik az orgonaillat
tal, a Szent János-éjjel, de még az ítéletidővel is, amely Hunding hajlékába űzi Siegm undot, minderre az ő sejtelmes kulcsszavával felel: nem is annyira saját, sok mindent
feltáró érzelmeit illetően, hanem adologra vonatkozóan, mely „szólam kényszerít”, mely
azt akarja, hogy mondjak valamit. Hogy Wagner mennyire tudatosan látta el a feltá
rásnak e szolgálatát, messze túl az orgonaillatot említő kis helyen, azt nem utolsósor
ban a P a r s if a l utolsó felvonásának a mondhatni hangzat-botanikai jellegű része bi
zonyítja, a tavaszi virágos rét, amely paradox módon a nagypénteket idézi. A virágok,
mint Parsifal énekli, „bis zum Haupte süchtig mich umrankten”, „körülfonták egész testem”,
itt szellemi vágyat ébresztve, hogy „die entsündigte Natur”, „a bűntől megtisztult természet”,
„heut ihren Unschuldstag erwirbt”, „megélje ma ártatlansága napját”. Ez a jócskán templomi
áhítatú (egyébként Schopenhauertől és Szent Ágostontól csaknem szó szerint meg
érintett) kérdés- és felelet-zene, ez a másféle, magasabb rendű viráglány-zene kisaj
tolja magából az orgonaillatot, habár igen kevéssé dionüszoszi módon, anélkül hogy
művészi ünnepre és menyegzőre utalna. A nagypénteki varázs elömlik a természeten,
amely ránk tekint, itt felébred és feltekint; az orgonaillatot illető kérdés megkeresztelkedik. De hogy visszatérjünk Sachs szerény, sőt visszafogott, rezignált kijelentésé
hez, így azért mégsem adható válasz arra a kérdésre, hogy mi az, amit az orgonavirág
m ondhat, s amit az ember a virágnak önmagáról, hát erről Sachs tovább töprenghetne
ezúttal. Az orgonabokrot illetően, amely afegorikus értelemben beborítja az egész má
sodik felvonást, végül szinte csak egyetlen kifejezésbe sűrűsödik a válasz: „ Wahn ”, „káprázat, téboly”. Az orgonaillat mint károkozó. „Der hat den Schaden angericht”, „az művelte
a varázslatot”, összegzi Sachs a másnapi napfényes reggelen, az orgonaillat volt a bűnös,
a Szent János-éj; de felvirrad - micsoda késleltetés és micsoda C-dúr! - Szent Jánosnap. Az orgonaillat és Szent János-nap persze épp ezen a helyen elmondhatatlanul
szép, bűvöletesen lágy-szelíd zenét kap díszkíséretül, magas fekvésben, oly zenét,
amily még a válasz előtt az ígéretet be nem váltva mászik a fülbe, még annak tisztázása
előtt, hogy miként jött létre a „Szent János-nap” fehér mágiája. A hódító orgonaillat
hoz Sachs is hozzátette a magáét, a „verekedési fúgával” revánsot vett, s ennek áldozata
végül is Beckmesser lett. Szóval van valami embertelen, nemcsak emberen kívüli és
objektumszerű kérdés is ebben a Szent János-éjben, s Sachs talán válaszolt is e cse
kélységgel kapcsolatban az orgonabokornak, amikor későbbi Wahnmonologját kiegé
szítette egy „Apage male Spiritus”- szál, egy „távozz tőlem, gonosz lélek” szózattal. Biztos,
hogy ez a kiegészítés sem elegendő, nem jelent tisztázást, mert éppenséggel a C-dúrünnep: Szent János-nap, orgonabokor nélkül, nemcsak mint „huldreichster Tag”, mint
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”, bizony ez taposta szét véglegesen Beckmessert, a szegény flótást.
Nyilvánvalóan válaszolni kellene az orgonabokornak avagy az ősrégi ffW/mnak, a városés világtörténelem démoni abszurditásának m ég valamit, vagy ki kellene hallani a mű
ből, a MESTERDALNOKOK-ból ilyesmit, többet, mint a versenydalt. Az orgonabokor:
allegória. Nem mindig, nem feltétlenül a bódítás illatát implikálja, hanem olykor a
boldogságot is; a Szent János-nap pedig nemcsak a győzelem C-dúrját, de a békéét is.
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LEGYEN-E A ZENE MINDENKIÉ?
Reflexiók Dobszay László cikkére*
A köz és az oktatás

A tömeg felemelésének eszméje egyidős magával a tömeg fogalmával, a tömeg fogal
ma pedig a modern állam totális és személytelen hatalmával. Korábban a tömeg fo
galma, legalábbis mint politikai vagy kulturális entitás, nem létezett. A rendek-rétegek
egyfelől mint összemérhetetlen kultúrák letéteményesei békésen megfértek egymás
mellett, másfelől e szimultán kultúrákat a közös világkép mégis természetes egységbe
foglalta. Ha valahol, ebben az értelmezésben valóban lehetne létjogosultsága a kifeje
zésnek itt is, csakhogy ezt az értelmezést a modern tömeg fogalmától megkülönbözteti
egy lényeges vonás, nevezetesen, hogy miközben a közös világképbe vetett hit a premodern kultúrákat önmagukban is összemérhetetlenné tette, addig a modern tömeg
mint puszta kvantum lényege éppen tagjainak egymáshoz mérhetősége.
Az, ami a szimultán és összemérhetetlen rétegeket szürke és arctalan tömeggé tette,
a modern, éspedig mindenekelőtt a XX. századi államhatalom, amely a történelem
minden eddigi hatalmánál kizárólagosabban és szervezettebben kívánja az egyént bir
tokba venni. Az archaikus hatalmak mindig nyíltak voltak, vagyis céljukból, az ural
kodásból nem csináltak titkot. Az uralkodást kíméletlenül, de legalább őszintén űzték,
és ez a viszonyokat nyílttá tette: a társadalom egyik része uralkodott, a másikon ural
kodtak. A modern személytelen államhatalom ezzel szemben humanista eszmék és a
józan ész köntösébe burkolózik. Az általános jólét, a béke, az egységes és kötelező ok
tatás, egyszóval a civilizáció eszméjének kisajátítása mögött azonban világosan felis
merhető a homogenizálás vágya éppen abból a célból, hogy a rétegeken megkülön
böztetés nélkül lehessen uralkodni. Az adminisztratív államhatalom tehát minden út
jába kerülő dolgot igyekszik kiegyenlíteni, összemérhetővé, vagyis: ellenőrizhetővé és
ezzel leigázhatóvá tenni, ez irányú tevékenységének eszköztára pedig igen széles ská
lán mozog. A skála egyik végén az eddigi legtökéletesebb homogenizációs eszközök:
a tömegpusztító fegyverek állnak, amelyekben az ész. és a civilizáció immár letépik a
Dobszay László tanulmánya a H o lm i 1990. márciusi számában jelent meg.

