
Tűnt aranyidők nyomában
Hermann Hesse zenefelfogása

A Simon Izabella és Várjon Dénes zongoraművészek által néhány évvel 
ezelőtt életre hívott kamarazenei fesztivál, a Zeneakadémia falai között 

minden novemberben megrendezésre kerülő kamara.hu egy-egy jelentős 
irodalmi mű gondolatisága köré csoportosítja az elhangzó zeneműveket, 

ezzel is bizonyítva, hogy e két művészeti ág gyakran jár kéz a kézben.  
Idén Hermann Hesse utolsó regényére, Az üveggyöngyjátékra esett  

választásuk, így a Gramofon irodalmi-zenei találkozásokat boncolgató 
esszésorozatának jelen írását a Nobel-díjas német író zenefelfogása 

felvázolásának szenteljük.

Tóth Endre
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A Demiantól Az üveggyöngyjátékig, a Gertrudtól A pusztai 

farkasig a német író alkotóműhelyében igen fontos  

szerepet kap a zene. Fiktív hőseinek véleményei alapján 

arra következtethetünk, hogy Hesse számára a zene-

történet Schuberttel véget ért. De ne haladjunk ennyire 

előre. A hessei hősök legtöbbje valamilyen módon  

kapcsolatban áll a zenével: Emil Sinclair a Demianban 

„zenerajongó”; a Gertrud című regény egyik főszereplője, 

a sánta, introvertált Werther Kuhn egy állandó kétségek 

közt vívódó zeneszerző, míg barátja és a szerelemben 

vetélytársa, a kicsapongó életet élő Heinrich Mouth 

operaénekes; a Napkeleti utazás elbeszélője korábban 

hegedült – ahogyan maga Hesse is egészen tizenöt éves 

koráig –; A pusztai farkasban megjelenik Mozart alakja, 

lázálomszerű leírásában pedig megidézi és elítéli a kései 

romantikusokat; Az üveggyöngyjátéknak pedig talán a 

leginkább központi témájává válik a muzsika, hogy kedv-

csináló gyanánt csak egy gyors és felületes áttekintést 

tegyünk a teljesség igénye nélkül.

Általánosságban véve Hesse regényeiben, elbeszéléseiben 

mindig nagy hangsúlyt fektet a zeneművészet érték alkotó-

értékhordozó erejének manifesztálására, bizonyos  

stíluskorszakok és komponisták pedig rendszeresen 

fel-felbukkannak műveiben. Mivel alkotásaiban gyakran 

ismerhetünk rá az író alakjára, nem eretnek gondolat egyes 

hőseinek klasszikus zenéről megfogalmazott véleményét 

az író sajátjaként interpretálni. Írásomban Hesse néhány 

művét és levelét boncolgatva, az író zenéről, zenei  

stílusokról és komponistákról alkotott véleményének, 

a zene hatalmáról és szerepéről kialakított nézeteinek 

bemutatására teszek kísérletet. 

A morális zene

A belső fejlődés szinte valamennyi Hesse-regény központi 

kérdése. Az önmagunkhoz vezető út megismeréséhez 

azonban bátorságra van szükség, arra, hogy az ember 

merjen belemerülni az életbe. Az 1925-ben kiadott  

Demianban, amelyet Emil Sinclair álnéven jelenttetett meg, 

ez talán az egyik leglényegesebb mondanivaló. Ahogyan 

Hesse írja regényének bevezetőjében: „Minden ember élete 

út önmagához, egy út kipróbálása, egy ösvény megsejtése. 

Egyetlen ember sem volt soha teljesen önmaga, ám 

mindenki törekszik rá, hogy az legyen: valaki homályosan, 

valaki világosabban, mindenki a maga módján.”1 Életének 

egyik igen kemény időszakában keletkezett a regény: akkor, 

amikor feleségéről kiderült, hogy skizofréniája van, ő pedig 

idegösszeroppanást kapott, amelyből jó barátja, Gusto 

Gräser segített kilábalni. Így a főhős és az írói álnév mögött 

rejlő Emil Sinclairben felismerhetjük Hessét, Demianban 

pedig az irányt mutató mentort, Gräsert. A regény  

elbeszélője, Sinclair az ötödik fejezetben számol be 

zeneszeretetéről: néha elsétálgat egy külvárosi templom 

mellett, ahonnan orgonamuzsika szűrődik ki, Bach zenéje, 

amely megigézi őt. Amikor titokban az orgonista után ered, 

és betérnek egy kocsmába, Sinclairnek sikerül beszélnie 

a zenésszel, és megvallja neki, milyen zenét is szeret 

igazán: „kizárólag az olyat, amilyet maga játszik, amikor azt 

érzi az ember, hogy valaki a mennyet és a poklot ostromol-

ja. Azt hiszem, azért szeretem a zenét, mert nem morális.”2 

Még a mondat értelmezése előtt idézzük is Hesse egy 

későbbi levelét, amelyben így ír: „Engem a kontrapunkt, 

a fúga, a harmóniaváltások módjai érdekelnek; de ezek 

mögött a pusztán esztétikai kérdések mögött az igazi zene 

tulajdonképpeni szelleme, a zene morálja izgat”.3 Fiatalkori 

művében talán épp azt érti „nem morális” alatt, hogy a zene 

valójában fogalmakon túli, szavakkal igazából meg-

fogalmazhatatlan, így nem igazán egyeztethető össze olyan 

fogalommal, mint az erkölcs, a morál. A zene emiatt nem 

fokmérője az erkölcsnek, ugyanis ezen a szinten fogalom-

mentes, nehezen körülírható. „Morális” lehet a zenében 

a benne található rendszer, avagy rend, de később 

Az üveggyöngyjáték pedagógiai provinciájában is igen 

fontos szerepet játszik a zene: a nevelésben, az erkölcs 

elsajátításában, hasonló módon, mint Arisztotelész  

Politika című művében. A zene ilyesfajta hatalmáról van szó 

a Napkeleti utazásban is, amelynek elbeszélője a negyedik 

fejezetben újra találkozik az egykor nyomtalanul eltűnt 

útitárssal és szolgálóval, Leóval, aki nem ismeri föl őt 

a Szövetségtől való sokévi távollét után: az egyszerűen csak 

H. H. monogrammal említett elbeszélő már régóta nem 

hegedül, de amikor megszólítja a fütyörésző Leót, a zenéről 

kezdenek el beszélni. H. H. elmondja, hogy már hangszerét 

is régen eladta, amely kijelentését Leo értetlenkedve 

fogadja. Az elbeszélő azt kezdi el boncolgatni, hogy 

„az embernek egyszer csak nem okoz többé örömet, amit 

korábban szeretett. Előfordul, hogy egy zenész eladja, vagy 

a falhoz vágja a hegedűjét, vagy hogy egy festő egy nap 

elégeti az összes képét.”4 Leo szerint ilyet csak „kétségbe-

esett”, „ostoba, szánalmas emberek” tesznek. (Az említett 

Arisztotelész-műben, a Politikában a muzsikálás például 

nevetséges felnőtt korban.) A Napkeleti utazásban ezen a 

ponton Leo Dávid királlyal példálózik, aki szintén muzsikált: 

„Egész fiatalon. Saul királynak; sokszor elűzte a rosszkedvét. 

Később aztán ő is király lett, gondokkal, szeszélyekkel, 

nyavalyákkal küszködő, nagy király. […] De ha a történetére 

gondolok, a legszebb benne a fiatal Dávid a hárfájával, meg 

ahogyan játszik szegény Saulnak; kár, hogy később király 

lett. Sokkal boldogabb és kedvesebb volt muzsikus  

korában”.5 Nem sokkal később Leóval életművének egy 

kulcsfontosságú gondolatát mondatja ki Hesse: „Nemigen 

ismerem Dávid tetteit, és azt sem tudom, hogy nagyok 

voltak-e egyáltalán. És őszintén szólva nemigen ismerem 

a zsoltárait sem. Nem akarom becsmérelni őket. De arról 

egyetlen egy Dávid sem tudna meggyőzni, hogy az élet 

nem játék. Az bizony, különösen, ha szép és boldog: játék!”6 

És ez a „játék” szó lesz az, amely igazán segít bennünket 

Hesse élet- és egyben zenefelfogásának megértésében is, 

és amely leginkább Az üveggyöngyjátékban fog testet 
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ölteni. A homo ludens (játékos ember) mintha a homo 

moralis (erkölcsös ember) felett helyezkedne el Hesse 

világában. Barnás Ferenc író a már idézett tanulmányában7 

foglalkozik a zene szerepével Hesse életművében és egy 

ponton megállapítja, hogy a Demianban arra utalhat  

Sinclair „nem morális” jelleg alatt, hogy a zene valójában 

fogalmakon túli (ezáltal a moralitáson is túli), egy szavakkal 

kifejezhetetlen, sajátos renddel bíró paradigma, ahogyan 

azt korábban megfogalmaztuk. Az utolsó nagyregényben, 

Az üveggyöngyjátékban nyilvánul meg legkézenfekvőbb 

módon a Napkeleti utazásból imént megismert szolga és 

uralkodó között meghúzódó kontraszt: Hesse világnézetét 

és zeneképét is tekintve fontos számunkra ez a momentum, 

hiszen a szolgálat, az alázat, mint az egyik legmagasabb 

értékrendet képviselő emberi magatartás mutatkozik meg 

előttünk. Josef Knecht (nevének jelentése „szolga”)  

a Rendet szolgálja teljes odaadással, majd rájön, hogy 

azzal, ha a Rendet, ahol már nem találja helyét, otthagyja, 

és Plinio fiát, Titót tanítaná, még nagyobb szolgálatot tehet. 

„Minden művészi kifejezés tökélye”:  
Johann Sebastian Bach

„A bibliai tudósítás az Üdvözítő szenvedéséről és haláláról 

gyermekkorom óta óriási hatással volt rám; kiskoromban 

néha, például nagypénteken, miután apám felolvasta  

Jézus szenvedéstörténetét, áhítattal és megrendülten éltem 

ebben a szenvedéssel teli, szép, halovány, kísérteties 

és mégis oly félelmetesen eleven világban: a Gecsemáné- 

kertben és a Golgotán. Bach Mátépassiójának hallgatása 

közben e titokzatos világ komor-hatalmas, ragyogó 

szenvedése minden misztikus borzongásával áthatott. 

Ebben a zenében és az Actus tragicusban még ma is 

minden költészet és minden művészi kifejezés tökélyét 

látom.”8 Így nyilatkozik Sinclair a Demian harmadik feje-

zetében, s e mondatokkal el is jutunk ahhoz a szerzőhöz, 

aki oly meghatározó és példaértékű Hesse számára:  

Bach és zenéje többször is visszatérő motívum. A teremtő 

művészet felülmúlhatatlan példájaként jelenik meg előttünk 

a nagy barokk mester muzsikája. Sinclair, amikor az orgo-

nistának fejti ki zenei nézeteit, akkor is elsősorban Bach 

műveire gondol, az ő alakja párosul a transzcendensséggel, 

amelynek a Mátépassió az egyik legragyogóbb példája. 

Ebben a műben a művészi, mesteri forma mögött ott van 

az emberi dráma, s Jézusnak egy magasabb szférába, az 

Atyához való felemelkedése, átlényegülése. Idézzük Hesse 

unokatestvéréhez, a zenetudós Carlo Isenberghez írott 

levelét, amelyben a következőket jelenti ki: „Ha azt kutatom, 

hogy számomra mi is a kereszténység, akkor úgy tűnik 

nekem, hogy a kereszténység utoljára Bach kantátáiban 

és passióiban lett formává.”9 Az üveggyöngyjátékban is tesz 

Hesse említést a passiózenékre a „Magister Ludi” fejezet 

elején. A közreműködőkre és a hallgatókra tett hatásukat 

így foglalja össze: „részint igazi vallásos cselekedetként és 

megszentelődésként, részint áhítatként és valláspótlékként, 

s egyúttal mindenki számára a művészet és a Creatus 

spiritus ünnepélyes megnyilatkozásai voltak”.10 Barnás 

Ferenc elgondolkodtatóan folytatja fejtegetését – főleg 

a levélrészlet kapcsán –, miszerint Hesse „a musicában nem 

csak tiszta művészetet lát, hanem összefüggésbe hozza 

a kultúra komplex jelenségrendszerével”11, vagyis ha jobban 

belegondolunk, már csak egy lépés választ el  

Az üveggyöngyjátéknak az emberi kultúra egészét alapul 

vevő asszociációs gondolatvilágától. És ha Bach jelenti a 

kereszténységet, úgy Krisztus Istenhez való felemelkedése 

lehet a minta a Napkeleti utazás Szövetségének tagjai 

számára is, akik egy hasonlóan magasabb szférába  

vágynak, útjuk célja egyfajta „transzcendeálás”, feladatuk 

a lelki fegyelem, a jámborság és az alázat ápolása. Nem 

véletlen, hogy Az üveggyöngyjáték ajánlása is a Napkelet 

utazóinak szól. Knecht célja, hogy valós és igaz életet  

éljen és így jusson el az örök értékekhez, a szellem  

Paradicsomába. Hátrahagyott írásai között megtaláljuk 

a fiatal korában papírra vetett Lépcsők című verset, amely 

korábban a Transzcendeálni címet viselte. Talán nem túlzás 

azt állítani, hogy Knecht, s ezáltal Hesse ars poeticája 

rajzolódik ki a sorokban, amelyek a szellem szabadságát 

hirdetik: „Ne legyen hazánk, hol szívesen laknánk; / 

A világszellem nem bilincset rak ránk: / Feljebb akar emelni 

fokról fokra”12 – olvashatjuk a második versszakban. 

A „Magister Ludi” versei között találunk egy másikat, mely 

újabb adalék az író zeneképének megalkotásához, 

és amelyben ismét a nagy barokk komponista hatása áll 

a középpontban: Bach egy toccatájához. A sorok tulajdon-

képpen magukért beszélnek, a bachi zene hatalma nem 

szorul magyarázatra: „A riadt világ gyultan felragyog. / 

Új rendbe áll, hová a fénymagok / Hullnak, minden, és 

fennen zengenek, / Hogy győz a teremtő és szép a lét”.13 

Az élet szép, de az élet egyben játék is –  jussanak eszünkbe 

a Napkeleti utazás Leójának szavai. Az üveggyöngyjáték 

bevezetőjében Hesse a tárcairodalom legzavarosabb 

korszakát tárgyalva számol be arról a „szépséges csodáról”, 

amikor megtalálták Johann Sebastian Bach tizenegy 

kéziratát fiának, Friedemann-nak a hagyatékában, amely 

felfedezés hatalmas mértékű előrelépésnek számított a 

kultúrában. Sőt, ebben a fejezetben később is említi Bachot, 

és a komponista zenéjének „csöndes, higgadt halálra 

készségéről” számol be Knecht. Ez párhuzamba hozható 

a Hesse regényeiben gyakran hangoztatott erényekkel, 

tulajdonságokkal, mint amilyen a bátorság, derű, az ember 

saját sorsának elfogadása. A regény során természetesen 

még többször felmerül Bach neve, de igazán központi 

szerepet a Sváb életrajzban kap, amely elbeszélést Hesse  

Az üveggyöngyjáték részének szánta, ám befejezetlenül 

hagyta és kimaradt a könyvből. Ebben Josef Knecht 

Bach-kortárs orgonistaként jelenik meg, de ellentétben 

a regényben olvasható többi életrajz főhősével, nem találja 

meg a beteljesüléshez vezető utat. Amit keresett egész 

életében, azzal csakis Bach rendelkezik. Ebben a prózában 

talán az eddigieknél is nyíltabban fejezi ki a szerző zenéhez 
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fűződő viszonyát. Világos, őszinte vallomás rajzolódik ki 

a következő gondolatban: „A zenében őserő és hatalmas 

gyógyító varázs rejtezik, és minden más művészeteknél 

jobban tudja képviselni és pótolni a természetet. A zene 

megóvott attól, hogy belemerevedjek a szellemiségbe és 

a tudományosságba…”14 

A bachi hatás kapcsán azonban még egy aspektusra rá kell 

világítanunk, amelyet tanulmányában Barnás Ferenc is 

megemlít. Bár ő nem rokonszenvezik azzal a nézettel, 

amely szerint például A pusztai farkas szonátaformában 

íródott volna – Hesse egyik kijelentésében15 mindössze egy 

zenei hasonlatot lát –, de fontosnak tartja leszögezni, hogy 

a bachi formaalkotó gondolkodás lenyomata rajzolódik 

ki valamennyi Hesse-elbeszélésben. A Bachra jellemző 

fúga szerkesztés, a polifónia, Barnást idézve  

„a lét polifonikus ábrázolása”16 mutatkozik meg a regények 

struktúrájában, ez pedig leginkább a kettősségben, két 

szólam ellentétességében nyilvánul meg, amely két szólam 

Hessénél leggyakrabban mentor és tanítvány, valamint úr 

és szolgáló viszonylatban fogalmazódik meg: lásd Narziss 

és Goldmund, Siddharta és Govinda, Demian és Sinclair, 

Haller és Hermine. 

A régi zene eszménye

Bach mellett felmerülnek egyéb nevek is mind  

Az üveggyöngyjátékban, mind más elbeszéléseiben, 

levelekben, de Hesse saját kortársairól vagy romantikus 

zeneszerzőkről ritkán esik szó a művekben. Vajon mi lehet 

ennek az oka? A Sváb életrajz elején olvashatunk egy 

esetleges választ a bennünk felmerülő kérdésre:  

„Nem tudhatom, miként leend, ám az, mi kedves  

muzsikánkat illeti, bevallom: korunkban nem egy bámulatos 

és pezsgő újításokban részesíttetett, összességében 

azonban el veszének belőle a régi mesterek tiszta, szigorú 

és nemes vonásai, s bár divatosabbá és hízelkedőbbé, 

mindazonáltal léhábbá és gátlástalanabbá is vált”.17 Oly-

bá tűnik, Hesse ismét a moralitással állítja párhuzamba 

a zenét, amelyen belül mintha csak a barokk zene hordoz-

na igazából értékeket, idézné fel az aranykort.  

Az üveggyöngyjátékban olyan szerzők neveit olvashatjuk 

még, mint Händel, Couperin, Alessandro Scarlatti, Froberger, 

Schütz, Telemann, Purcell, Corelli és Monteverdi. Az arany-

kor megidézésével hozhatjuk kapcsolatba azt a pillanatot is, 

amikor a reneszánsz Gabrieli18 említésével találkozunk.  

Az ő szonátája kapcsán jutnak a zenemester eszébe 

fiatalkori kételyei a zenéről való elmélkedésben és a zene-

kutatásban. Vajon mindez haszontalan dolog, ráérő 

emberek puszta időtöltése lenne, ahelyett, hogy megélné 

saját, igazi életét? Ha a zenemester számára az aranykori 

élet ábrándképe a valós élet, akkor a jelen a maga analitikus 

– és nem teremtő – minőségében valóban sivárrá válhat. 

Az aranykori érzés a barokk és a reneszánsz zenéhez 

kötődik Hessénél, ahogyan az idős író egyik megkapó 

költeménye is tanúsítja: az Egykor, ezer éve Glenn Watkins 

zenetörténész beszámolója szerint Hessének egy 

Gesualdo- lemez hallgatása közben támadt érzéseit írja le:

Nyughatatlan útra-vágyva

Tört álmokból ébredek,

Bambuszomnak suttogása

Dallamozza éjemet.

Tétlen többé nem hevernék

Únt terekbe kényszerülve,

Célom vár: a végtelenség,

Közelíteném repülve.

Mert volt egykor, ezer éve

Egy hon, egy kert, fénye-árnyán

Madársíroknak fölébe

Hóból sárgállott a sáfrány.

Madárszárnyakon kiszökve

Bűv-körből, mely itt kerít,

Szállnék tűnt aranyidőkbe –

Máig érzem fényeik.19

Thomas Mann megjegyzi Az üveggyöngyjátékkal  

kapcsolatban, hogy „zenei része teljesen jámbor, ósdi. 

Mintha Purcell után már nem léteznék nemes zene”.20 

Persze ez a megállapítás igencsak sarkított, amire később 

még visszatérünk. Mindenesetre Hesse műveinek  

ismeretében világosan kirajzolódik előttünk, hogy számára 

a régebbi korok zenéje az, ami igazán „nemes” és értéket 

képvisel.  

Mozart alakja és a későbbi korok zenéje – közeledés 
a megoldás felé

De akkor mi is a helyzet a későbbi korok zenéivel? Bár nem 

olyan számottevően, mint Bach és a barokk zene, Wolfgang 

Amadeus Mozart alakja is fel-felbukkan Hesse műveiben. 

Az üveggyöngyjátékban a „Magister Ludi” életrajzának 

elején az író Bachhal együtt említi, amikor rekonstruálni 

próbálja Knecht gyermekkorát, annak derűjét, a kis Josef 

érzéseit. Arról ír – mondhatni szinte zenetudósi éleslátással 

–, hogy Mozartot vagy Bachot korántsem az életrajzuk 

és hátrahagyott dokumentumaik alapján érthetjük meg, 

hanem kizárólag műveiken keresztül. Mozart zenéjének 

derűje az egyik legfontosabb alkotóelem Hesse számára.  

Ez a derű képes hatni az ember gondolkodására, világ-

képének alakulására, így az érték- és erkölcsteremtő  

erővel bír. A pusztai farkasban például Mozart képviseli 

az értékeket, amikor a regény végén megjelenik Pablo 

mágikus színházában. Ő az, aki meg akarja tanítani Harryt a 

nevetésre, a derűre. Mozart képviseli a gyógyuláshoz vezető 

utat, ő menti meg a nihilista főhőst a pusztai farkas-léttől. 

Amikor a zenéről beszélgetnek, s meglátják Brahmsot és 
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Wagnert bűnhődni, Hesse véleménye 

tükröződik Harry Haller nézeteiben, 

aki a művészet hanyatlását látja az 

említett szerzők zenéjében. A főhőst 

különösen a vaskos hangszerelés, 

a felesleges hangok riasztják vissza, 

mindez szembenáll a régi mesterek 

szabályos, „szigorú” nemességével. 

Hesse a következőképpen ad hangot 

Wagner-ellenességének Thomas 

Mannhoz írott egyik levelében: 

„Őszintén szólva, ki nem állhatom 

Wagnert. És amikor megpillantottam 

azt az újságot Hitler szuper-

latívuszokban ömlengő szavaival 

Wagnerről, valószínűleg olyasmit 

gondoltam, hogy: »Íme, ez itt a 

maga Wagnere!« Ez a ravasz és 

lelkiismeretlen sikerhajhász épp 

olyan bálvány, aki tökéletesen 

beleillik a mai Németország képébe, 

annál is inkább, hogy ráadásul 

nyilván zsidó is! Bizonyára ez is 

benne lehetett a játékban”.21 Hesse 

igencsak ingerült soraiból kiderül, hogy Wagner személye 

és zenéje egyaránt taszította őt, és minden bizonnyal saját 

véleményének ad hangot akkor is, amikor  

Az üveggyöngyjáték elején Lu Bu Ve „Tavasz és ősz” című 

művének zenei fejezetéből idéz: „Természetesen a hanyatló 

államok és a pusztulásra érett emberek sem nélkülözik a 

zenét, de az ő zenéjük nem derűs. Ezért: minél harsányabb 

a zene, annál komorabbak lesznek az emberek, annál 

nagyobb veszélyben forog az ország, annál mélyebbre 

süllyed a fejedelem. Ily módon a zene lényege is veszendő-

be megy”.22 Itt valóban Wagner és Brahms, valamint a fin du 

siècle későbbi, mamutzenekarokra komponáló zeneszerzői 

juthatnak eszünkbe (tk. Bruckner, Mahler, Reger, Richard 

Strauss). A pusztai farkasban Mozart elmagyarázza Hallernek, 

hogy Wagner és Brahms művei egy megváltozott kor és 

világ érzéseit, eszméit fejezik ki. A regény utolsó oldalain 

azonban különös módon Mozart alakja összeolvad  

a jazzmuzsikus Pablóval, amely motívum arra enged 

következtetni, hogy mindketten ugyanazt az értékrendet 

képviselik, csak a forma változott meg. Az elbeszélőnek 

szembe kell néznie a változásokkal, a kor fejlődésével, meg 

kell tanulnia saját korának értékeit felismerni. Harry Haller 

megtalálja az utat, amely „a gyógyuláshoz vezet”.  

Mozart alakja és zenéje itt egyértelműen a századfordulóra 

jellemző nihilizmusra adott válasz, vagy ahogyan Barnás 

Ferenc elmélkedik Mozartról: „Zenéjének világa a szellemet 

érzéki formába tudta szervezni. Alkotásainak sikerült 

a transzcendens energiákat művekké lényegíteni. Láttuk, 

hogy a mozarti klasszika így oldotta fel a regény belső 

nihilizmusát. Ez a mágikus erő létrehozta a fogalom nélküli 

igazságot, amely ellenáll a szavak spekulatív dialektikájának. 

Ezen a művészeten szóbűvész-

kedés kárt nem tehet. Tökéletes 

hangzásaihoz semmiféle relativiz-

mus nem nyúlhat, harmóniái titkát 

nem érintheti. Csak a csend 

fogadhatja be ezt a világot.”23  

Ez a zene „megkérdőjelezhetetle-

nül elementáris”, és ahogyan 

Barnás felhívja rá figyelmünket,  

A pusztai farkasból kiolvasható írói 

válságra Mozart klasszikája lesz 

a válasz, illetve a válságból a kiút, 

és nem pedig egy író vagy irodalmi 

alkotás, hanem sokkal inkább 

a nem fogalmakban és szavakban 

gondolkodó, vagyis azok felett álló 

zeneművészet. A nihilizmusra ez a 

zene adhat választ, és itt a nihilista 

Nietzsche mondata is eszünkbe 

juthat: „Az élet zene nélkül tévedés 

volna.”24 Ezt elismeri Hesse is, csak 

épp nála nem mindegy, hogy 

milyen zenéről van szó: „A zené-

ben Bachig és Bachhal (beleértve 

Mozartot) látom a német klasszikát. Goethe és Schiller, 

Herder és Lessing nemes, szép jelenségek, de nem  

klasszikusok, hiszen nem sikerült nekik egy új ideált 

teremteniük.” – vallja az író egyik levelében.25 A jazz azért 

olvadhat össze Mozart alakjával, mivel egyrészt két teljesen 

különböző zenei nyelvről, illetve paradigmáról beszélhetünk, 

továbbá mindkettőnél fontos a derű, illetve a játék, ellentétben 

Beethovennel, Brahmsszal és Wagnerrel, akik a meglévő 

paradigmában akarnak alkotni valami újat. Ha úgy tetszik, 

erőfeszítés újat komponálni, és ahelyett, hogy a mozarti 

derű birtokában kreativitásukkal mindössze ki akarnák 

használni a variációs-kombinatorikus lehetőségeket, inkább 

meg akarnak haladni valamit egy adott zenei nyelven belül. 

Főművet akarnak létrehozni, magukat halálosan komolyan 

veszik, pedig felfoghatnák az egészet játéknak is, ahogyan 

a Demianban Leo is játékként fogja fel az életet.  

Az üveggyöngyjátékban a formán alapuló asszociáció kerül 

a középpontba: gondoljunk csak Bachra, Mozartra és más 

„aranykori” szerzőkre, akik nem a kor szellemet akarták 

ábrázolni, nem a világgal és az elődökkel akartak küzdeni, 

hanem mindössze kiaknázták a formát, a variációs lehető-

ségeket, mindezt egy zárt rendszeren, egy meghatározott 

renden belül gondolkodva. Hesse számára a zene csakis 

önmagában, l’art pour l’art módon válhat széppé. 

Az üveggyöngyjáték új dimenziója: az analízis

Az üveggyöngyjáték képzettársításokon alapuló rendszerében 

a zene és a matematika összekapcsolódása kap jelentős 

szerepet, amelyhez ezáltal mintegy harmadik dimenzióként 

a zenei analízis, vagyis a zenetudomány kapcsolódik be. 
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Barnás Ferenc szavait idézve: „A zene mozzanata az 

üveggyöngyjátékban fundamentális alapot adhatna, ahol a 

matematikával érintkezve kibontaná annak kombinatorikus 

adottságát és ezzel saját variációs lehetőségeit is kitágítaná 

meghatározott rendszerek objektivációjában.”26  

Az üveggyöngyjátékban a zene és a matematika síkját 

tulajdonképpen az elemzés emeli a szóbeliség, a nyelvi 

megfogalmazás dimenziójába, azaz ismét Barnás szavaival 

élve: „az elemzés alkalmat nyújt arra, hogy a materiális 

hangok felkeltette világ képzettartalmait nyelvileg is 

artikulálja.”27 (Tegyük hozzá gyorsan, a zene szóbeli 

meg fogalmazásával, továbbá a zenei struktúrák regény-

szerkesztési eszköztárába való emelésével – például a már 

említett fúgai, ellenpontozó kettősség –, vagyis a zene és 

irodalom szintézisével Hesse maga is üveggyöngyjátékossá 

válik.) 

Kasztáliában már nincs új szellemi-művészi produktum, 

a művészet csillaga ebben az értelemben leáldozott. 

Az üveggyöngyjáték a meglévő alkotásokkal „játszik”, 

azok összefüggéseit keresi. Hesse nézetei szerint így vezet 

el bennünket a zene a derűhöz és a morálhoz.  

Ahogyan Barnás Ferenc is felveti tanulmányában, a zene 

a kreativitással lesz azonos28, a képzettársítás pedig  

vonatkozási pontokat teremt különféle érzetek összekap-

csolásával a zene és valamilyen más tudományos,  

művészeti vagy természeti jelenség között. Talán az egyik 

legemlékezetesebb képzettársítás a regényben a játék  

és a tudományosság szempontjából magánjellege miatt 

éppenséggel irreleváns, de mindenképp meg kell említe-

nünk mint a regény egyik legszebb vallomását: Knecht 

elmeséli, hogy egy barátjával kora tavasszal tett séta közben 

mekkora hatást tett rá a még zsenge bodza illata. Mágikus 

érzésként írja le a pillanatot, a folyamatot, ahogyan az illat 

életre szóló élménnyé vált benne, s párosult benne a kora 

tavasz érzésével. Elbeszéli, hogy akkortájt talált rá Schubert 

„tavaszi dalára”29, s annak első akkordjai a bodzaillat 

és a kora tavasz élményét, emlékét idézték fel benne:  

„Attól az órától fogva nekem a koratavasz – bodzaillat 

– Schubert-akkord asszociáció szilárd és teljes érvényű 

képzettársítás, ha leütöm ezt az akkordot, azonnal és 

feltétlenül újra érzem azt a nyers növényi szagot, s a kettő 

együtt: kora tavasz. Ebben az én magán-képzettársításom-

ban van valami nagyon szép, ami csak az enyém, s amit 

semmiért sem adnék oda.”30 Talán e sorok a legszebben 

példázzák a zene hatalmát, azt, hogy az asszociáció 

hogyan válhat örök érvényű élménnyé, emlékké. A zene-

művészet a maga derűjével és játékosságával egy magasabb 

szférába emelhet bennünket – talán az sem véletlen, hogy 

Waldzellben, a játék ünnepi rendezvényein a zenei  

elő adások között meditációt tartanak, hiszen a meditáció 

helyezi szakrális szintre a zenét, amely egyfajta beavatás 

a „világértelem” megismerésébe, út a spirituális megtisztu-

láshoz. Vagyis a keleti kultúrák meditációs gyakorlatának 

a zene lehet a megfelelője a nyugati kultúrában. A zene 

misztikus és mágikus, amint az kiderül Hesse Carl Gustav 

Junghoz írott leveléből is: „Ahogy az Ön számára a Kémia 

a Titok mágikus hasonlata, úgy nekem az a Zene.  

És nem valamely zene, hanem a klasszikus zene.”31 

Knecht néhány esszenciális sora a regény bevezető 

fejezetében Hesse nézeteinek összefoglalása lehet, amely 

elénk tárja mind a zene lényegét, mind az üveggyöngyjáték 

feladatát: „Az emberi tartás, amelyet a klasszikus zene 

kifejez, mindig ugyanaz, mindig ugyanazon a fajta élet-

ismereten alapul, és mindig ugyanarra a fölényre törekszik 

a véletlennel szemben. Amit a klasszikus zene kifejez, ezt 

jelenti: tudás az emberlét tragikumáról, az emberi sors 

elfogadása, bátorság, derű! Hogy ez már most egy Händel- 

vagy Couperin- menüett kecsessége, vagy gyöngéddé 

finomult érzékiség, mint sok olasznál vagy Mozartnál, avagy 

csöndes, higgadt halálra készség, mint Bachnál – mindig 

a »csak azért is«, a halálmegvető bátorság, a lovagiság, az 

emberen túli nevetés, a halhatatlan derű csendül föl benne. 

Így kell ennek a mi üveggyöngyjátékainkban is zengenie, 

így egész életünkben, tetteinkben és szenvedésünkben”.32
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