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„Mit akar tőlem ez a zene?”

Lev Tolsztoj a világirodalom egyik leghíresebb és talán legfelkavaróbb  
kisregényét alkotta meg 1889-ben, amikor megírta a Kreutzer-szonátát, 
amelyben a zene mintha magától az ördögtől való lenne. Közben pedig  

sokan azt állítják, Tolsztoj nem is hallotta Beethoven e művét.  
De akkor mit is jelentett számára a zene? És pontosan milyen zene?
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Tolsztoj tizenhárom gyermeke közül többen művészek 

lettek, volt köztük író, szobrász és egy muzsikus is Szergej 

Tolsztoj, a legidősebb fiú személyében. Édesapjáról, illetve 

annak zenéhez fűződő viszonyáról való visszaemlékezését 

egy cikkben a következőképpen kezdi: „Életemben nem 

találkoztam olyan emberrel, aki a zenét olyan intenzitással 

érezte volna, mint apám. [...] Amikor meghallott valamilyen 

zenét, aminek örült, izgatott lett és elszorult a hangja; 

zokogni kezdett és patakokban folytak a könnyei.” 

A zene hatásmechanizmusa különösen érdekelte az írót.  

Fia beszámolója szerint szinte esztelen érzések lettek úrrá 

rajta akarata ellenére, ezért gyakran tette fel a költői 

kérdést: „Mit akar tőlem ez a zene?” Nos, ezek a gondolatok, 

érzések ismerősek lehetnek a Tolsztoj-rajongók számára, 

hiszen hasonló gondolatok fogalmazódnak meg  

a feleség gyilkos férfi főhős, Pozdnyisev fejében, amikor 

a Kreutzer-szonátáról beszél: „Általában szörnyű dolog 

a muzsika. Mi is ez? Nem értem. Mi a zene? Mit csinál? Mért 

csinálja, amit csinál? Azt mondják, a zene lelket emelőn hat 

– szamárság, nem igaz. Hat, hat, rettenetesen hat, magamról 

mondhatom, de egyáltalán nem lelket emelőn. Nem hat 

sem a lelket emelőn, sem a lelket lealacsonyítón, hanem 

a lelket fölzaklatón. Hogy is mondjam? A zene arra ösztönöz, 

hogy elfeledkezzem magamról, a valódi állapotomról, 

valami más állapotba visz át, nem a magaméba. A zene 

hatása alatt, úgy rémlik, azt érzem, amit voltaképp nem 

érzek, megértem, amit nem értek, meg bírom tenni, amit 

nem bírok.” Ha hihetünk Szergej Tolsztojnak, akkor olyanok 

ezek a sorok, mintha az író saját vallomását olvasnánk. De 

ne tegyünk ilyen elhamarkodott kijelentést, hiszen Tolsztoj 

élete vége felé azt nyilatkozta Bulgakovnak: ha elpusztulna 

az európai kultúra, egyedül a zenét sajnálná.

Tolsztoj 1847-ben élete egyik céljaként jelölte meg  

Naplójában, hogy a „zenében és festészetben szerény 

kiválóságot” érjen el, s ennek érdekében éveken át órákat 

vett egy Rudolph nevű zongoristától, akinek kicsapongó, 

frivol karaktere felismerhető Albert alakjában (az Albert 

című novella címszereplőjében). Ezekben az években 

Tolsztoj komponált is néhány zongoradarabot (köztük 

a nyomtatásban is közölt Hexengaloppot), egyet közülük 

fejből is tudott és gyakran eljátszott otthon, amint arra 

hivatkozik az író fia. Később az említett naplóban 

disszertáció- mélységű elmélkedést írt A zene alapjai és 

tanulmányozásának szabályai címmel, amelyben a követke-

ző gondolat szerepel: „A zene hangok kombiná ciója, amely 

hallási kapacitásunkra háromféleképpen gyakorol hatást: (1) 

térben, (2) időben és (3) erő tekintetében. A zene eszköz 

arra, hogy bizonyos érzéseket felébresszen és mások felé 

közvetítsen a hangok által”. 

A szinte triviális problémákon, amelyek a Kreutzer-szonátában 

is felfedezhetők, Tolsztoj még élete vége felé is töprengett. 

Erről tanúskodik egy 1906-ban papírra vetett gondolata is: 

„Amikor zenét hallgatok, nem gondolok semmire és nem 

képzelek el semmit, de néhány különös, elbűvölő érzés tölti 

meg a lelkemet oly módon, hogy elveszítem létezésem 

tudatosságát. Ez egy emlék-érzés. De minek az emléke? 

Noha az érzés erőteljes, a visszaidézés homályos.  

Úgy tűnik, mintha olyasmire emlékezhetnénk általa, ami 

sohasem történt meg. Nem ez az emlék az alapja minden 

olyan érzésnek, amit akármelyik más művészeti ág is 

felébreszt bennünk? [...] A zene keltette érzelem nem az 

érzelmekre emlékezés eredménye, illetve az egyik érzésből 

a másikba való átmenet emléke?” A kérdéseken túl itt 

mintha egyfajta filozofikusabb, szinte schopenhaueri 

absztrakt válasz is megjelenne. Később Platónt is idézi, 

aki  szerint a zenének nemes érzéseket kell ébresztenie a 

hallgatójában, művelőjében. Tolsztoj azonban elmélkedése 

során kijelenti, hogy ez lehetetlen, hiszen minden emberben 

másféle érzelmek emlékét idézi elő a zene, és többféle 

érzelem kombinációja rejlik egy-egy zeneműben. 

Majd hozzá teszi: „Minél tisztább és boldogabb egy ember 

múltja, annál jobban fogja szeretni az emlékeit, és annál 

erőteljesebben fog hatni rá a zene; másrészről minél 

nyomasztóbbak ezek az emlékek, annál kevésbé fog 

szimpatizálni velük.” Ez mintha megmagyarázná  

a Kreutzer-szonáta feleséggyilkos főhősének érzelmi világát 

– noha lelki életének korábbi eseményeiről, nyomasztó 

emlékeiről nem sokat árul el a szöveg. 

Fia beszámolója szerint az 1850-es, 1860-as években, 

amikor Tolsztoj már ismert író volt és Moszkvában, valamint 

Szentpéterváron élt, nem szalasztott el egyetlen alkalmat 

sem, hogy a zenének hódoljon. Barátai között is számos 

lelkes amatőr előadó volt, akikkel gyakran rendezett zenei 

estélyeket, és ebben az időszakban kezdett beszélgetni 

Nyikolaj Rubinsteinnel egy esetleges Moszkvai Zenei 

Társaság létrejöttéről is. Ekkortájt komponálta Lanner 

stílusában írott kis Keringőjét, amelyben állítólag egyik 

barátja, Zibiny is segédkezett, és amelyet végül Tanyejev 

kottázott le. 
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20 GRAMOFON

Szergej Tolsztoj nem tudta, édesapja mikor hallhatta 

először a Kreutzer-szonátát, de az biztos, hogy a történet 

papírra vetése előtt nem sokkal épp saját fia és a hegedűs 

Lyasotta tökéletesnek nem éppen mondható előadásában. 

Sőt: a hetvenes évek elején érkezett Jasznaja Polnajába 

Tolsztoj egyik rokona, a hegedűs I. M. Nagornij, aki ritkán 

szerepelt Oroszországban, de korábban sikeres fellépései 

voltak Olaszországban és Franciaországban is. Tolsztoj az ő 

előadásában is hallotta Beethoven Kreutzer-szonátáját – 

vagyis úgy tűnik, nem igaz a szóbeszéd, miszerint egyáltalán 

nem ismerte volna a művet. Hogy összekeverhetjük-e 

Pozdnyisev gondolatait Tolsztoj saját érzéseivel, nehezen 

válaszolható meg, de a kisregény főhőse a következőket 

mondja Beethoven művéről: „Például, hogy csak ezt 

a Kreutzer-szonátát vegyük, az első presto! Hát el lehet 

játszani egy fogadószobában, dekoltált hölgyek közt ezt 

a prestót? Eljátszani, azután tapsolni, azután fagylaltot enni 

s a legfrissebb pletykákat tárgyalni. Ezeket a dolgokat csak 

bizonyos komoly, jelentőségteljes körülmények közt lehet 

játszani, s akkor, amikor ennek a zenének megfelelő, komoly 

tetteket kell végrehajtani. Játszani s megtenni, amire ez 

a zene fölhangol. De az energiának, a semmiben meg nem 

nyilatkozó érzéseknek ez a helyhez és időhöz nem illő 

fölidézése lehetetlen, hogy rombolóan ne hasson. Én rám 

legalábbis ez a darab borzasztó hatást tett; úgy rémlett, 

mintha egészen új érzések, új lehetőségek nyíltak volna 

meg előttem, amelyekről mind ez ideig nem is tudtam.” 

A szonáta azonban mintha csak eszköz lenne az író 

történetéhez, amelyben a testiség az emberi kapcsolatok 

tönkretevője, s így a zene a szexualitás metaforájává válik. 

Szergej arról is beszámolt, hogy a Kreutzer-szonáta írása 

közben apja hogyan próbálta magának megmagyarázni az 

első tétel érzéseit: „Azt mondta, hogy az első rész beveze-

tése figyelmeztet bennünket az elkövetkezők fontosságára; 

aztán a határozatlan nyugtalanság, amit az első téma fejez 

ki, majd a visszafojtottan nyugtató érzés, amit a második 

téma rejt, mind az erőteljes, tiszta, sőt durva dallamhoz 

vezetnek a befejező szakaszban, amely egyszerűen 

érzékiséget fejez ki.” Tolsztoj írása az önmegtartóztatás 

parabolája lett, amelynek hatására számos hajdani olvasója 

tett szüzességi fogadalmat.

A regényből fentebb idézett sorok kiválóan érzékeltetik 

a történet gyilkos mesélőjének lelkivilágát, ám ha mind-

össze eszköz lett volna a híres A-dúr szonáta, úgy más 

művet is választhatott volna Tolsztoj, akinek köszönhetően 

voltaképpen kanonizálódott Beethoven 47. opusa.  

A kompozíció jelentőségét persze már a korabeli kritika 

sem vitatta, hiszen Beethoven legfontosabb művei közé 

sorolták. Tolsztoj nem téved abban, hogy az első tétel 

tagadhatatlanul bővelkedik drámai fordulatokban, energikus, 

viharos szakaszokban, kontrasztáló témái feszültséget 

generálnak. Ráadásul a dúr-tétel moll hangnemekbe is 

gyakran kalandozik, ami ugyancsak erősíti rapszodikusságát, 

nem beszélve a megkövetelt virtuóz technikáról. „Ezután 

a presto után egy gyönyörű, de szokásos és nem eredeti 

andantét játszottak, banális variációkkal s egészen gyenge 

fináléval.” – folytatja Tolsztoj. 

Az író később az akkor még fiatal joghallgató Csajkovszkijjal 

is levelezett, aki úgy emlékszik vissza: Tolsztoj „szerette 

becsmérelni Beethovent, akinek zsenialitásával kapcsolatban 

kétségei voltak”. Ez még az orosz komponista szerint is 

„korlátolt elmére” vall, noha ő maga sem istenítette a bonni 

szerző zenéjét. Tolsztoj Beethovenhez fűződő viszonya 

igen összetett volt: a Pathétique- és a Holdfény-szonátákat 

kedvelte, ahogyan a Kreutzert is, az Appassionata pedig 

feltüzelte őt. Szívesen játszotta is Beethoven szonátáit, 

valamint négykezesben szimfóniáit, kései műveiről azonban 

rosszallóan nyilatkozott. Lenézően beszélt a Beethoven- 

kultuszról is, mivel Haydnt és Mozartot legalább annyira 

nagynak tekintette a bécsi klasszikusok körében, a bonni 

mesterben pedig nem a korszak betetőzőjét, hanem a zene 

későbbi hanyatlásának okozóját látta.

Szergej szerint apja imádta az egyszerű, tiszta dallamokat, 

még az „elcsépelteket” is. A harmónia és a kidolgozás csak 

színező elemként volt érdekes számára, ezért a zongora-

darabokat jobban szerette a zenekari műveknél, a legjobban 

pedig a zongora vonós hangszerrel való párosítása kavarta 

őt fel. Az operát, Mozart Don Giovanniját és Weber  

Bűvös vadászát leszámítva nem szerette: úgy vélte, lehetetlen 

több művészeti ágat egyesíteni, különösen a zenét a 

drá mával, nem beszélve a díszletről, amely pedig a képző-

művészetet képviseli. 

Tolsztoj a romantikus, illetve későromantikus szimfonistákért 

sem rajongott. Egyedül Grieg néhány darabja keltette fel 

az érdeklődését ebből a korszakból, az újítók és az új zenék 

esetében azonban „unintelligens és szükségtelen 

disszonan ciákról” beszélt, amikkel ezek a szerzők „kínozzák 

hallgatóikat”. A romantikusok közül a legjobban Chopint 

szerette, a d-moll Prelűdről elismerően vélekedett:  

„Das ist Musik!”, mondotta. Ő volt az a szerző, akinek bár 

vannak „banális passzázsai, kevés van belőlük, de vala-

hogyan azok is jó módon banálisak az ő sajátos módján”. 

Csajkovszkij zenéjét – egy-két kivételtől eltekintve –  

hidegen fogadta, sőt általánosságban elmondható  

Tolsztojról, hogy nem szívelte az orosz komponistákat: 

Glinka Ruszlán és Ludmilla- nyitányáról is azt nyilatkozta, 

hogy „Jó, de nem első osztályú; A bűvös vadász nyitánya 

jobb”, Anton Rubinsteint pedig egyáltalán nem tartotta 

eredeti zene szerzőnek. A klasszikus szimfonikus repertoárt 

is szívesebben hallgatta vagy játszotta zongorán, a zenekari 

színek helyett többre tartotta az erőt, amelyre szerinte 

a zongora sokkal inkább alkalmas volt. Sőt, számára a 

perfekció lehetősége fordított arányosságban áll a játékosok 

számával: minél több előadó szólaltat meg egy művet, 

annál nagyobb a hibalehetőség.
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A későbbiekben számos professzionális muzsikus – többek 

között Tanyejev, Arenszkij és Wanda Landowska is – meg-

látogatta őt Jasznaja Polnaján, ahol rendszeresen töltött 

akár naponta három-négy órát is a zongora mellett. Szintén 

fiától tudjuk, hogy főleg éjszaka játszott, miután már 

a gyerekek aludni tértek, többnyire Mozart, Weber és 

Beethoven szonátáit, négykezes darabokat feleségével 

(főleg bécsi klasszikus szimfóniák átiratait), de előszeretettel 

játszott Chopin-műveket, Schumann Jugendalbumának kis 

darabjait, ifj. Johann Strauss Gyorsuló dallamok című 

keringőjét. Időnként technikailag bonyolult művekkel is 

próbálkozott, mint például Chopin b-moll Scherzója vagy 

Schumann Szimfonikus etűdjei. De leg gyakrabban Weber 

Asz-dúr szonátájának kezdő ütemeit vette elő, és Nyikolaj 

Rubinsteinnek is kifejtette gondolatait, miszerint nem érti, 

miért nem játsszák ezt a művet gyakrab ban koncerteken. 

Szergej Tolsztoj szerint apja nem volt birtokában a technikai 

tökéletességnek, azonban nagyon ritmikusan, kifejezően és 

hatalmas lelkesedéssel játszott. S leggyakrabban úgy, ahogy 

ő akart: vagyis nem épp a szerzői szándék szerint.

Élete vége felé egyre jobban preferálta az amatőr  

muzsikusokat és amatőr előadásokat, és talán nem is  

érezte már annyira irritálónak a muzsikát, mint  

a Kreutzer-szonáta írása idején. 

Tolsztoj a Chopin utáni zenét a művészet hanyatlásának 

tekintette. Közben mégis fontosnak tartotta az újítást, az 

eredetiséget, amit például Mendelssohnból hiányolt – noha 

gyönyörűnek találta zenéjét. Bár Beethovent kevésbé 

szerette, fontos kvalitásának gondolta, hogy sosem 

tudhatjuk, mi következik a zenéjében, de a külsőséges 

effekteket határozottan nem szerette a német klasszikus 

komponista muzsikájában. Németh László a Nyugatban 

a következőképpen összegezte Szergej Tolsztoj vissza-

emlékezését: „A zene Tolsztoj életében című tanulmány 

alapos s elég finoman iparkodik rábizonyítani atyjára azt 

a zenei korlátoltságot, amit ő így summáz: a világos, 

energikus zenét szerette, különösen dur-hangnemben, 

határozott ritmussal. Kissé perfid, de legalább összevág 

azzal az alapbenyomással, amelyet Tolsztoj műveiből 

nyerünk.”

Tolsztoj a zene természetére, mechanizmusára vonatkozó 

kérdései és válaszai Schopenhauer hatását mutatják: nem 

konkrét érzéseket idéz fel a muzsika, hanem az absztrakt, 

általános érzéseket, érzelmeket idézi elő, anélkül, hogy azok 

bármilyen konkrét emlékhez is kötődnének. A műalkotásokat 

a vallásos művészet és az univerzális művészet kategóriáiba 

sorolta, a zenét pedig egyértelműen az utóbbiba. Úgy vélte, 

a zene jó, mert egyesíti az embereket és az érzelmeket, tehát 

olyan zenére lenne szükség, amelyet az alsóbb rétegek, a 

munkásosztály is megérthet. Ezért is rajongott a már említett 

egyszerű, „elcsépelt” dallamokért, a népzenéért – bár az 

ellentmondásokat gyarapítva meg kell jegyezni: az énekelt 

zenét, az énekes műfajokat nem kedvelte. Mi a művészet? 

című, 1897-ben kiadott írásában éppen az érthetetlensége 

miatt, a népzene védelmében becsmérli Beethoven 

IX. szimfóniáját. Mintha kissé kifacsarva, de Kodály  

gondolatait előlegezné meg:„Legyen a zene mindenkié!”

Persze legyen, de nem mindegy, hogy milyen az a zene. 

Abban egyetérthetünk, hogy bizonyos esetekben némi 

előképzettségre mégiscsak szükség van. A zene fogyasz-

tásának tekintetében pedig hasonlókat mondhatunk, mint 

a Tolsztoj által lenézett szexualitásra vonatkozóan: a titok 

nyitja talán az arany középút, a mértékletesség, amire ha 

Pozdnyisev is rátalált volna, a Kreutzer-szonáta sem 

alacsonyodott volna a novellában egy alantas, gyilkos 

ösztönöket felkorbácsoló zeneművé.
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