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Liszt Ferenc és D'Agoult grófnő 
levelei, melyeket unokájuk, Daniel Oli-
vier bocsátott most közre, mintegy ki-
egészítője a grófnő már régebben meg-
jelent memoárjainak. Az 1833— 
1844-ig tartó regénynek ezek a levelek 
kölcsönöznek lüktető életet; hű tükör-
képei egy mindkét részről mély és 
őszinte szenvedelem minden akadály-
lyal dacoló erejének, majd teljes letö-
résének. Egyelőre csak az első kötet, 
az 1840-ig terjedő időszak van előt-
tünk, midőn a két szerelmes hosszú 
küzdelem után elhagyja Párist, hogy 
Svájcban és Itáliában együttes életet 
kezdjen. Ez alatt az idő alatt Liszt 
természetesen tovább folytatta virtuóz 
pályáját. Idevonatkozó leveleit tehát 
hangversenykörútjairól írja a grófnő-
nek, aki nem tudta őt mindenhová el-
kísérni. De éppen a Liszt művészi hiva-
tásával járó gyakori elszakadások, az 
élet normális ritmusa, a realitásra való 
ráébredés hozzák meg a közös elhatá-
rozást, hogy a grófnő visszatér Párisba, 
visszaszerzi társadalmi pozícióját, míg 
a séjour ideje alatt született három 
gyermek Liszt édesanyjánál nyer el-
helyezést. 1839-ben ez az elhatározás 
valóra is válik s bár akkor még egyikük 
sem hisz az elszakadhatóságban, már 
az utolsó levelek (1840) sejttetik a sza-
kítás véglegességét. 

A levelezés, sajnos, nem teljes. 
1839-ig csupán Liszt leveleit olvashat-
juk, csak a vége felé szólal meg gyak-
rabban D'Agoult grófnő. Sok a töre-
dékes és választalan levél. Összeállítá-

sokban a kronologikus sorrend volt a 
mérvadó. 

Megállapíthatjuk, hogy a levelek 
Liszt biográfiájához lényegesebb új 
adatokat vagy korrekciót nem adnak. 
Majdnem lépésről-lépésre követhetjük 
Liszt tüneményes virtuóz pályájának 
ezen időszakra eső egyes állomásait, 
ahogy ő maga leírja olasz, német, oszt-
rák, angol földön aratott páratlan 
ünnepeltetését. Különösen érdekes, 
amit a bécsi zenei és nagyvilági életről 
ír. Fejedelmek, művészek, arisztokra-
ták, írók vonulnak itt fel előttünk, 
mind hódolói kivételes zsenijének. 
Észrevételei rendkívül finomak és szel-
lemesek. Hatalmas intelligenciája a 
művészet és gondolkodás egész terü-
letét felöleli. Sokat és a legnagyobb me-
legséggel ír hazai szerepléseiről. Olyan 
ünnepeltetésben, mint Pesten, sehol 
nem volt része. De büszke is volt rá : 
ce n'est pas une population de hurleurs 
comme celle de Vienne et d'autres, ce 
sont des poitrines robustes, des coeurs 
généreux et fiérs». (340. 1.) 

D'Agoult grófnő levelei inkább 
naplószerűek. Történeti értékük egy-
egy finom ecsetvonásban áll, amely-
lyel leveleiben a francia romantikus 
irodalom, művészet, filozófia stb. leg-
kiválóbb szellemeit itt-ott szerepel-
teti. Annál plasztikusabban áll azon-
ban előttünk e sorokban egy nagy, 
erős érzelem bilincseiben vergődő asz-
szonyi lélek portréja, amely szellemé-
nek és műveltségének rendkívüliségé-
ben, jellemének egyenességében, őszin-
teségében még nagyobb intenzitást 
nyert. Általában kétségtelen, hogy a 
levelek mindkét részről pszichológiai 
szempontból a legértékesebbek. Forró 
szenvedelem árad az első évek sorai-
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ból. A fiatal Liszt expanzív, rajongó 
lelkében egymást váltja fel a misz-
tikus elragadtatásig emelkedő bol-
dogságérzet és a legnagyobb kétségbe-
esés. Akkor még a grófnő is így ír: «Bár-
milyenek legyenek jelen és jövő szen-
vedéseim, nem kell sírnod fölöttük, 
mert annyi jót tettél velem, hogy soha 
nem tehetsz többé rosszat». (55. 1.) De 
az a magány, ahová a szerelmesek vá-
gyódtak, hogy csak egymásnak élhes-
senek, úgylátszik mégsem volt ked-
vező talaj a folytonos továbbvirág-
zásra. Két ilyen rendkívüli léleknek is 
meg kellett tanulni, hogy az extázis 
állapotában csak a lírai versekben 
lehet egy életet eltölteni, a regényben 
ez legfeljebb az első fejezetig, a drámá-
ban az első felvonásig szokott tartani. 
Lisztben csakhamar feltámad művészi 
hivatottságának «daimonion»-ja, amely 
nem hagyja, hogy egész életét egy asz-
szony lábainál sóhajtozva töltse el. 
Az alkotó férfi magasabb küldetésének 
legfőbb bizonyítéka volt, hogy szerel-
mét is alá tudta vetni művészetének, 
ami viszont D'Agoult grófnő, a min-
denre féltékeny, a férfit teljesen ma-
gáénak akaró szerető asszony fájdal-
mának legfőbb forrása lett. Szerelmük 
kezdődő agóniájának első tüneteit 
Lisztnek Thalberggel való mérkőzése 
idején vehetjük észre, ami sokáig 
tart ja őt Párisban. A grófnő fel-fel-
támadó nyugtalanságát, szomorúsá-
gát Liszt a legnagyobb gyöngédséggel 
igyekszik eloszlatni. A hosszú távol-
létek után még újra megtalálják egy-
mást, vannak még boldog óráik, de 
ezek mindig ritkábbak lesznek. «Há-
rom hete — írja a grófnő — nem tu-
dok semmit arról, amit csinálsz. Min-
den szavad, minden gondolatod elvész 
számomra.» (173. 1.) Örülni akar Liszt 
művészi sikereinek, de a nő finom 
intuiciójával kiérzi, hogy Liszt akkor 
írja hozzá a legszerelmesebb leveleket, 
akkor fogadkozik legjobban, hogy 
mennyire vágyódik utána, amikor 
ismét kényszerül tovább elmaradni, 

még messzebbre kitolni az epedve várt 
viszontlátást. Talán tényleg nyomós 
okai voltak a grófnőnek (ezt a levelek-
ből nem lehet megállapítani), hogy 1838 
júniusában így ír Lisztnek : «Ime, öt 
éve már, talán elég is lesz. Engedj 
messze elmennem. Ha hívsz, vissza-
jövök. Én soha nem fogok többet sen-
kit szeretni, de miért fosszalak meg-
téged is egy szerelemtől, amely az élet 
új forrása lehet számodra. Semmit 
sem szabad megakadályozni, ami a ké-
pességeink teljes kibontakozásához ve-
zet. Ha nem szeretnélek ilyen valláso-
san, ha nem helyeznélek olyan ma-
gasra, nem tudnék így szólni Hozzád, 
de mélyen tisztelem a szabadságodat.» 
(235. 1.) Ez a magasabbrendű önzet-
lenség azonban csak tovaszálló hangu-
lat, Mária még nem adja fel a küzdel-
met a szeretett férfiért. Féltékenysé-
gét akarja felkelteni, mikor Párisba 
való visszaköltözésekor a legrészlete-
sebben ír itteni hódolóiról. De ezzel is 
tulajdonképpen a saját önbizalmát 
akarja erősíteni: ha mások olyan el-
ragadónak találják őt, Liszt is csak 
büszke lehet rá. Liszt azonban meg-
őrzi hidegvérét. Válaszában hangsú-
lyozza, hogy nála csak az érzelem a fő. 
Tudja, hogy Mária nem fog visszaélni 
a szabadságával, hanem ha találkozik 
egy férfival, aki jobban megérti, mint 
ő, azt nyiltan megmondja neki. Addig 
nem lehet hűtlenségről szó közöttük... 
Mária persze nem ezt a választ várta. 
Keserűen írja : «Te soha nem tudod, 
hogy milyen fájdalmakat okoztál és 
okozol most is nekem». (366. 1.) Úgy 
érzi, hogy minden csodálata, tisztelete 
és szerelme dacára sokszor gyűlöli azt 
a férfit, aki addig, amíg ő mindig csak 
rágondol, hány felé osztja meg magát. 
Leveleiből mindig erősebben hangzik 
ki a szemrehányás, az elégedetlenség 
disszonáló hangja. Az asszonyi sors 
szűk keretei tudatossá lesznek előtte, 
és rendkívüli intelligenciája fellázad 
ellene. De hosszú még az út, amíg eljut 
odáig, hogy önmaga szántából el tud 
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szakadni Liszttől és egyéni tartalmat 
tud adni életének. Megkapó az a szinte 
lázas fogadkozás, törekvés, ahogy 
mind a ketten még hinni akarnak sze-
relmök végtelenségében. «Le besoin 
de passion, le besoin de solitude, le 
besoin de vous, de vous seul, sans par-
tage, sans raison me dévore.» — írja 
Mária 1840 márciusában. Már oda-
adná a paradicsomot azért, ha 6 hóna-
pot felhőtlen boldogságban tölthetné-
nek egymással. «Te oly erős vagy, hogy 
nem számolsz mások gyengeségével. 
Ami engem szomorít, téged nem érint, 
amiről én álmodok, te nevetsz rajta, 
amit én akarok, azzal te nem törődsz.» 
(412. 1.) Mindig ő az őszintébb, a pesz-
szimistább, úgy, hogy midőn Liszt Lon-
donba hívja magához, dacára, hogy 
ebbe már Mária beleegyezett, mikor 
az utazásra kerülne a sor, hirtelen le-
mond. «Nem tudok egyebet tenni ebben 
a percben és alighanem mindig, minde-
nütt: mint egyedül maradni. »Tudjuk, 
hogy ezek a szavak már a végleges sza-
kításra utaltak, amely 1844-ben be is 
következik. Liszt válasza zárja le az 
első kötetet. «London, 1840. június : 
«A szerelem nem igazság, nem köte-
lesség és nem öröm és mégis valami 
titokzatos módon mindezt magában 
foglalja. Ezer módon érzik, ezer módon 
gyakorolják, de mindazok számára, 
akiknek lelke a végtelent és a tökéle-
tességet szomjazza, örökké ugyanaz 
az egyetlen, kezdet és vég nélkül. Sze-
relemmel szívünkben mindent meg-
mondottunk, de ha ez elszállt, nincs 
mit mondanunk többé.» 

Ilyen szomorú vége lett tehát ennek 
a nagy szerelemnek, amely ezelőtt öt 
évvel az egész világgal látszott szembe-
szállni. Keressük a szakítás igazi okát? 

Minek? Az érzelmeknek és a termé-
szetnek megvan a maga természetes 
fejlődési rendje. Ilyen keserves gyöt-
relmek után bekövetkezett elválás, 
ilyen — különösen a nő részéről — 
rendkívüli áldozatokat követelő hely-
zet nem ítélhető meg egy házassági 
per jogszabályai szerint. Mária napló-
jában maga beismeri, önkényes, csak 
a maga igazát vitató, hirtelen haragú 
természetét. Ugyanitt olvassuk, hogy 
Liszt elejétől fogva érezte jellemük 
különbözőségét, amely lehetetlenné 
tet te közöttük a lelki harmóniát, 
«Vous n'êtes pas la femme, qu'il me faut, 
vous êtes la femme, que je veux». Mé-
moires 183.1.) Ehhez járult még Mária 
büszke, gőgös, egyenes természete, 
amely erősen szenvedett a helyzetével 
járó nehézségek súlya alatt. A nehe-
zebbik részt mindenesetre ő viselte. 
De a sok szenvedés dacára, vagy talán 
éppen azért, szerelmük legjelentősebb 
élménye volt mindkettőjük életének. 
Ennek a korszaknak forró légkörében 
ébredt életre minden, ami lelkükben, 
szellemükben értékes volt. «Mindent 
neki köszönhetek» — írja Mária a me-
moárjaiban — «ő ihletett egy nagy 
szerelemre, az általa felébresztett 
emotiók szellememnek olyan akti-
vitást és intenzitást kölcsönöztek, ami-
lyent azelőtt nem ismertem soha.» 
(193. 1.) Viszont a grófnő magas kul-
túrája, tudásszomja, írói tehetsége, 
filozofikus szelleme rendkívül termé-
kenyítő hatással voltak Liszt ragyogó 
zsenijére. Hogy ennek a regénynek 
utolsó fejezete milyen kihangzással 
volt Liszt és a grófnő későbbi maga-
tartására, azt a nagy érdeklődéssel 
várt II. kötet megjelenése fogja tisz-
tázni. 

Prahács Margit. 
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