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L E V É L T Ö R E D É K E K 
CSAJKOVSZKY SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁBÓL 

HA Csajkovszky és Meck báróné levelezését regényben ol-
vasnók, természetesnek tűnne fel, hogy az ilyesmi a való-
ságban nem fordulhat elő. De mivel élő valóság volt, nem 

mondhatunk egyebet, minthogy mégis csak az élet a legnagyobb 
regényíró. Mert valóban nem kis fantázia kellene annak kigondo-
lásához is, hogy egy férfi és egy nő — ebben az esetben egy nagy 
művész és ennek a művésznek a legrajongóbb csodálója, sorsának 
irányítója és jótevője — eszményi lelki közelségbe kerüljenek 
anélkül, hogy az életben egyetlen szót váltottak volna egymással. 
De hogyan volt ez lehetséges? 

Maguk a nemrég megjelent levelek (1938) erre a kérdésre még 
nem adnának kielégítő választ. Ehhez ismernünk kell hőseik külső 
életkörülményeit is, amelyeket a leghitelesebb források alapján, 
a levelek magyarázói és kiadói, Catherine Drinker Bowen angol 
írónő és Barbara von Meck igen szellemes formában tárnak fel 
előttünk. Ilyen módon a könyv mind biografiai, mind pszicholó-
giai-karakterológiai szempontból gazdag tárháza a Csajkovszky-
kutatásnak. 

Csajkovszky 36 éves, már emelkedő hírű zeneszerző, Moszkva 
büszkesége, mikor ugyanennek a városnak leggazdagabb asszonya, 
Karl Georg Otto von Meck báró, orosz vasútfejedelem özvegye, 
Nadeshda Philaretowna először hallgatja meg egy szerzeményét. 
Nadeshda lelkét rögtön hatalmába keríti Csajkovszky zenéje. 
A természet elemi erejével tör rá ez a zene, felébreszti benne azt 
az igazi szláv zeneszeretetet, amely teljesen felolvad, elveszti ön-
magát a zenében. Rubinstein Nikoláj — aki az özvegy figyelmét 
konzervatóriumának tehetséges tanárára felhívta — nem is sejti, 
hogy milyen hatalmas pártfogót szerzett barátjának. 

A levelezés 1876-ban, újabb szerzemények megrendelése ügyé-
ben indul meg közöttük. Nadeshda őszinte elragadtatása és megér-
tése a zárkózott Csajkovszkyt mindig nagyobb bizalomra han-
golja. Csodálatosképen kezdettől fogva él bennük az érzés, hogy 
személyes megismerkedés közöttük teljesen felesleges. Mindkettő 
igazi romantikus lélek, akik a valódi szépséget az eszmények el-
érhetetlenségében látják, mert hitük szerint csak ez óvhat meg a 
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kiábrándulás veszélyétől. Levelezésük alapja és főtémája ter-
mészetesen a zene. Nadeshdát a legszenvedélyesebben érdekli min-
den, ami Csajkovszky zenéjével összefüggésben van. A teremtés 
legszebb alkotását a muzsikusban látja. „A” zeneszerző Csaj-
kovszky volt az ő számára. Csajkovszkynak a komponálás élete 
egyetlen igazi tartalmát, gyökerét jelentette. Igy természetes, hogy 
a dúsgazdag, visszavonult életet élő asszony boldogan látja el bál-
ványát anyagi eszközökkel — évi 6000 rubelt biztosít számára —, 
hogy ezzel ezt az életgyökeret táplálhassa. Hogyne érdekelné 
tehát az a kérdés, hogy hogyan jönnek létre ezek az általa annyira 
csodált alkotások: „Ó, ha beláthatnék a lelkébe és megtudhatnám, 
mit érez, mikor ezeket a csodás hangokat megalkotja”. 

Csajkovszky válaszával igen értékes adatokat szolgáltat a 
zenei alkotás pszichológiájához. Az ő számára — írja — az al-
kotás legfőbb feltétele a nyugodt lelki és fizikai légkör. „Normá-
lis állapotban szünet nélkül komponálok. Agyam zenei centruma 
még beszéd, vagy egyéb foglalkozás közepette is állandóan dol-
gozik. Ezeket a hirtelen jelentkező gondolatokat egy kis papírra 
vázolom. Melódia, harmónia, ritmus, hangszín egyszerre jelent-
keznek. A fő gondolatok, a mű általános keretei inspiráció ered-
ményei: sajátos feszültség, remegő izgalom, egyben csodálatos 
boldogság állapota ez, amelyet nem is lehetne sokáig elviselni. 
Ezt a benső megvilágítást nem szabad tétlenül várni, hanem foly-
tonos munkával előkészíteni. Sokszor elszakad a fonál, a termé-
szetfölötti erő, amely kezünket vezeti, eltünik. Ilyenkor sokat küsz-
ködünk s csak technikai munkával tudjuk áthidalni az ihlet ki-
maradását. A felvázolt gondolatok rostálása, formába öntése már 
kritikai munka eredménye. Igazi tehetség a legegyszerűbb témák-
ból is nagy müvet tud alkotni.” — További fejtegetéseiből kitűnik; 
hogy Csajkovszky mennyire tisztában volt legnagyobb gyengéjé-
vel, a részek organikus összefűzésének, a formai összefogás hiá-
nyával. Talán éppen az ellentéthatás miatt rajongott annyira 
Mozartért, a formatisztaság és egyöntetűség „isteni” mesteréért. 
„De bármilyen legyen egy zeneköltő kifejezésmódja — írja Csaj-
kovszky —, csak az a zene tud megrázni, amely a zeneköltő lel-
kéből, utólagosan leszűrt élményeiből fakad.” 

Csajkovszky gondolatvilágára, okfejtéseinek meglepő világos-
ságára igen jellemzőek azok a sorok, amelyeket vallási felfogá-
sáról ír. Nem hitt a dogmákban. Az örök élet, a büntetés és a ju-
talom igazsága felfoghatatlan előtte: „Mi érdemet, jutalmat s mi 
büntetést, hol itt a határ?” — kérdi. De korántsem istentagadó. 
Őt, aki mindenben inkább művész, mint gondolkodó, istenkeresé-
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sében is inkább az érzelem, mintsem az értelem irányítja. Gyer-
mekkorának vallásossága és ennek varázsa nem halt ki belőle. 
„Milyen mély művészet rejlik egy János Chrysosthomos liturgiá-
jában, milyen mély értelem az istentiszteletben! Milyen szép is 
betévedni egy régi kis templom esti ájtatosságára, megállni hátul 
egy oszlop árnyékában és a tömjénfüstös homályban önmagunkba 
szállni, nagy kérdésekre: Miért? Hová? feleletet keresni. Az eszem 
tiltakozik az örök változatlanság ellen. Milyen lehet egy lét, az 
öröm és a fájdalom, a fény és az árnyék küzdelme nélkül? De 
az ész és az ösztön nem járnak egy úton s lelkem mélyén meg-
halt édesanyám viszontlátására vágyom. Igy csupa ellentmondás 
vagyok. Sem a filozófiában, sem a vallásban nincs nyugvópont 
számomra. Meg kellene örülni, ha nem volna zene a világon, az 
ég legszebb ajándéka a sötétben botorkáló ember számára.” 

Csajkovszkyból, mint általában a nagy alkotókból, hiányzott 
az elfogulatlanság zenészkortársaival szemben. Wagner szerinte 
a „Lohengrin” után elvesztette a mértéket. „Teóriája — amit 
mindenáron meg akar valósítani — megbénítja. Igy operáiban 
az értelem és nem a zene uralkodik. A „Ring” mesterkélt, semmi 
cselekmény, csupa unalom, mint szövegkönyv egészen lehetetlen. 
Pedig Wagner, mint szimfónikus, nagy mester lehetett volna!” 
Brahms zenéjét sem szereti. „Mindig akkor tör ketté egy meló-
diát, mikor ez végre kifejlődni készül. Hiába, ezeknél a néme-
teknél a szépség helyett mindig a technikai szövevényesség a fon-
tos.” Orosz kortársait dilettánsoknak tartja. Elismeri Musorgsky 
nagy tehetségét, de nem szereti nyersességét, technikai csiszolat-
lanságát. Pedig a faji, a népzenéből ihletet szívó törekvéseiben 
nem is állt olyan messze az oroszok legzseniálisabb zenedrama-
tikusától. Hányszor csendül ki soraiból idegen földön való tartóz-
kodása alatt a honvágy az orosz földek, az orosz levegő után. 
Vidéki környezetben nőtt fel, az orosz népdal igazi lelki tulaj-
dona. Igy ha művészetének európai csiszoltsága tompítja is a 
faji vonásokat, mégis szívvel-lélekkel orosz művész volt ő is. 

De nehogy azt gondoljuk, hogy Nadeshda barátsága később 
már csak abban merült ki, hogy Csajkovszkyt különféle eszme-
cserékre bírja. Ezekben az eszmecserékben mindketten elragad-
tatva ismerik fel gondolkozásuk, érzéseik teljes harmóniáját. 
Szinte földöntúli boldogság Nadeshda számára, hogy nemcsak 
Csajkovszky zenéjében találja meg önmagát, vágyainak, érzései-
nek, gondolatainak csodálatos visszhangját, hanem az emberben 
sem kell csalódnia. Hogyne tenne meg érte tehát mindent, hogy 
Csajkovszky csak az alkotásnak élhessen. Regényes helyzetek is 
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bőven adódnak kettőjük különös viszonyában. Igy míg Nadeshda 
távol van, barátja meglátogatja fejedelmi otthonát. Játszik pompás 
zongoráin, megnézi képeit, könyveit, sőt heteken át lakik vidéki 
kastélyában, szívja azt a levegőt, ami az asszonynak otthona és 
közelebb érzik magukat egymáshoz, mintha mindig együtt éltek 
volna. Előfordul az is, hogy Nadeshda gyönyörű szállást rendez 
be szeretett barátjának Firenzében, Párizsban, hogy ugyanabban 
az időben, mikor családjával Ő is ott tartózkodik, a zeneköltöt 
itt is a közelében tudja. Egyszer-kétszer elő is fordult, hogy séták 
alkalmával vagy színházban látták egymást, de soha egy szót 
nem váltottak egymással. Viszonyuk különös varázsa éppen 
ebben rejlett; elég volt boldogságukhoz a tudat, hogy közelségük 
élő valóság. Halálos szerelem volt ez, a lélek, a szellem fehér 
izzása, amelyet Zenének hívnak. „Úgy érzem — írja egy helyen 
Nadeshda —, hogy Ön senkié sem lehet annyira, mint az enyém. 
A zenéjében egy ember, egy lélek vagyunk, itt senki sem veheti el 
tőlem. Itt uralkodom és szeretek.” S Csajkovszky viszonozza a 
vallomást: „Ön az egyetlen ember, aki mélyen, igazán boldoggá 
tud tenni. Határtalanul hálás vagyok Ön iránt s csak azt remé-
lem, hogy hozzám való érzelmei sohasem fognak megváltozni, 
mert ezt nem tudnám elviselni.” 

Pedig amit szinte lehetetlennek tartott, mégis bekövetkezett. 
Tragikus családi körülmények váratlanul hirtelen szakítják széj-
jel gyönyörű álmukat. Nadeshda legkedvesebb fiát, a zseniális, 
de könnyelmű életmódot folytató Wladimirt, 1890 körül halálos, 
gyógyíthatatlan betegség támadja meg. Az uralkodó természetű 
asszony, aki 20 éven át egy óriási vagyon korlátlan ura volt, 
most egyszerre olyan erővel találja magát szemben, amely több, 
nagyobb, mint az ö minden gazdagsága és hatalma. Nadeshdát 
éppen zsarnoki természete miatt kevesen szerették. Ő maga sok-
kal büszkébb és függetlenebb volt ahhoz, hogy bárkitől is szere-
tetet kérjen. Csajkovszky 13 éven át töltötte be lelkét. Ő volt élete 
igazi tartalma, övé volt minden érzése, gondja s mindezért nem 
várt semmit sem. A gazdagság és a magány páncéljával körül-
véve, mindig jobban visszahúzódott önmagába. S mindez most 
megbosszulja magát. Fiának haldoklása ráébreszti arra, hogy 
jogtalanul cselekedett. Úgy érzi, hogy azért kell fiának pusztul-
nia, mert lélekben eltaszította magától és idegen Istent emelt 
helyébe. Ez az önkínzó beteges idegállapot viszi Nadeshdát arra, hogy 
minden őszinte indokolás nélkül szakító levelet írjon Csajkovszky-
nak. Ezzel akarja a legnagyobb büntetést szabni önmagára. 

Képzelhetjük Csajkovszky megdöbbenését. Nadeshda vejének, 
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Pahulskynak írt levelében önti ki fájdalmát. Abban a hitben, 
hogy Nadeshda előtt az anyagi segítség beszüntetése egyet jelent 
barátságuk megszakításával, rettenetesen megalázottnak érzi 
magát. Hiszen őneki, Oroszország akkor már legnépszerűbb 
zeneköltőjének nincs szüksége már anyagi támogatásra s éppen 
most tudná kimutatni őszinte nagy barátságát és szeretetét 
Nadeshda iránt, Úgy érzi magát, mint a koldus a hercegnővel 
szemben, aki öt nagyúri szeszélyében felkarolta s aztán mikor 
betelt vele és zenéjével, mint nem egyenrangút, elejtette. 

De hiába minden kesergés. Nadeshdától többet választ nem 
kapott. Pahulsky csak annyit írt levelére, hogy anyósa nagybeteg, 
így levelét át sem adhatta neki. Csajkovszky tehát elvesztette leg-
jobb barátját s sokkal fáradtabb volt már ahhoz, hogy újat keres-
sen. És különben is. „Kinek és minek higyjen az ember, ha egy 
ilyen érzés semmivé válhat?” — írja levelében. 

Egyetlen vigasztalója a munka. S csodálatos megérzés: a 
világhírnév, ünnepeltetések, a folytonos utazások közepette a VI. 
szimfónia, a híres „Pathétique” sötét halálsejtelmei kelnek lelké-
ben életre. Saját requiemjét írta meg benne, négy évvel a szakí-
tás után. Komponálása közben annyira átéli a mű lelki program-
ját, hogy saját vallomása szerint zokogva írja. Szereti ezt a mü-
vét és büszke rá. Bemutatásakor még sincs sikere, ő maga vezé-
nyel, nem tudja a zenészeket felrázni, kedvetlenségük elveszi bá-
torságát s így a hatás is elmarad. Utána pár nappal megkapja a 
kolerát, ami két nap alatt végez vele. önkívületében haragosan, 
keserűen tördeli maga elé Nadeshda nevét. Még egyszer utoljára 
felszakad a mély seb, kitör a magábafojtott fájdalom, amely ott 
remeg hattyúdalának, a Pathétique Adagiójának csodálatos utolsó 
25 taktusában. Talán a legmélyebb zene ez, amit Csajkovszky írt. 
Tompított vonósok éneklik fent a kimondhatatlan sóvárgással telí-
tett búskomor melódiát. Lent a basszusban mindig ugyanaz a 
hang szól, mindig fáradtabban, ki-kimaradva, mint egy meg-
szünni készülő szívdobogás. Már a halál szárnyának lebbenését 
érezzük. Még egy utolsó felzokogás, a karoknak még egy utolsó 
bágyadt kitárása az elszálló élet felé, azután elcsitul minden, a 
lélegzet megakad, a szív megszünik dobogni. . . 

Nadeshda négy hónappal élte túl barátját. Nem tudjuk, hogy 
hogyan viselte el önkéntes áldozatát: imádott lelki társától való 
teljes elszakadását. Ezentúl egyetlen szava sincs többé Hozzá. 
A valóságosan, élően gyönyörű álom, a lélek igazi remekműve még 
a halálban is feloldatlan maradt disszonáns akkordban foszlott 
semmivé. Mert emberek voltak ők is, emberek és nem félistenek. 


