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Illyés Boglárka

Pártfogó, csodáló és barát

Metternich hercegné Sándor Paulina levelei Camille Saint-Saënshoz*

Camille Saint-Saëns (1835–1921), akinek Dieppe-ben őrzött hatalmas levelezéséből 
Metternich hercegné hozzá írt leveleit adjuk közre, Delibes, Bizet és Massenet mellett az 
1850-es, ’60-as években színre lépő francia zeneszerző-nemzedék egyik vezéralakja volt. 
Sokoldalú, termékeny komponista: a szólódaraboktól a szimfonikus és versenyműveken 
át az egyházi zenéig, illetve az operáig szinte minden műfajban alkotott, még film zenét1 is 
írt. A komponálás mellett kiváló zongora- és orgonaművész, karmester, zenei cikkek és 
könyvek, versek, librettók és színdarabok szerzője. Ma is gyakran játszott művei közé tar-
toznak egyes kamara- és versenyművei, szimfóniái – különösen a Liszt Ferenc emlékének 
ajánlott 3. („Orgona”) szimfónia –, a Danse macabre (Haláltánc) és az Állatok farsangja. 
Tizenhárom operája közül egyedül a Sámson és Delila bizonyult maradandónak. Zene-
szerzői és előadói pályájára hatással volt Liszt Ferenc, akinek szimfonikus költeményei új 
utat mutattak számára: az 1870-es években négy hasonló műfajú művének megírására 
inspirálták, melyekkel meghonosította Franciaországban a Liszt által teremtett új műfajt.2 
A magyar mesterhez életre szóló művészbarátság fűzte, amely egymás műveinek propagá-
lásában, illetve előadatásában is megnyilvánult: így például Liszt szervezte meg a Sámson 
és Delila 1877. december 2-i weimari premierjét, a francia muzsikus viszont 1878. már-
cius 18-án nagyszabású zenekari koncertet rendezett a Salle Ventadourban Liszt művei-
ből, a maga vezényletével és saját költségén. Saint-Saëns főként mint a francia szimfonikus 
és kamarazene megújítója és népszerűsítője szerzett hazai és nemzetközi elismertséget. Az 
„új francia iskola” érdekében zeneíróként, illetve a Société nationale de musique (1871) 
nevű zenei társaság társalapítójaként is sokat tett. Emellett – mintegy a modern francia 
hangszeres zene utazó nagyköveteként – sokat turnézott külföldön. Egyik nagy európai 
hangversenykörútja keretében, 1879. március 5. és 9. között Budapesten és Pozsonyban is 
adott koncerteket.3 Munkásságának hivatalos és nemzetközi elismerése az 1880-as évek 
elején kezdődött: 1881-ben a Francia Szépművészeti Akadémia tagjává, 1901-ben elnö-
kévé választották, megkapta a Becsületrend tiszti (1884), később főtiszti (1900), majd 
nagykereszt (1913) fokozatát. A cambridge-i, illetve az oxfordi egyetem tiszteletbeli dok-
tori címmel tüntette ki.4

*  A közlemény elkészítését az Országos Széchényi Könyvtár kutatónap biztosításával támogatta.
1  André Calmettes és Charles Le Bargy 1908-as, nagy sikerű filmjéhez, a L’assassinat du duc de Guise-hez.
2  Le rouet d’Omphale (1871–1872), Phaéton (1873), Danse macabre (1874), La jeunesse d’Hercule (1877).
3  Erről lásd Illyés, 2019.
4  Saint-Saëns életrajzához különösen a következő munkákat használtam: Bonnerot, 1922, illetve 

Gallois, 2004.
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Bár élete végéig rengeteget utazott Európa-szerte és azon kívül – Algériába és Egyip-
tomba, a Közel-Keletre, Észak- és Dél-Amerikába –, Saint-Saëns az 1880-as évek végén a 
felső-normandiai Dieppe-ben telepedett le, ahol haláláig gyarapította az adományai által 
megalapozott múzeum gyűjteményét. A dieppe-i Kastélymúzeumban elhelyezett Musée 
Camille Saint-Saëns állománya igen vegyes volt, s a különféle gyűjteményrészek csak ké-
sőbb találták meg végleges őrzési helyüket. Mióta a könyvtári jellegű dokumentumok át-
kerültek a helyi Médiathèque Jean Renoirba, ennek Fonds ancien et local nevű gyűjtemé-
nye őrzi, illetve jelenleg katalogizálja és digitalizálja a jeles komponista levelezésének 
jelentős részét. A gyűjtemény nem teljes – különösen Saint-Saëns életének első, 1880-as 
évek előtti időszakára nézve hiányos –, de így is nagyon gazdag: összesen több mint 
13 000 Saint-Saënsnak írt, autográf levelet foglal magában. Ezek között található Liszt 
Ferenc huszonhárom, a kutatók által jól ismert levele, melyeket korábban La Mara, 
Georges Lebas és Hamburger Klára publikáltak.5 A francia zeneszerző magyar kapcsola-
tait tanulmányozva feltételeztem,6 hogy e jelentős archívum egyéb, hungarika szempont-
ból érdekes kincseket rejthet. Hiszen Liszt mellett vagy által Saint-Saëns más neves 
magyar, illetve osztrák–magyar személyekkel is kapcsolatba került.7 A gyűjtemény mun-
katársainak segítségével így jutottam hozzá Metternich hercegné Sándor Paulina (1836–
1921) tizenkét francia nyelvű, autográf leveléhez, melyeket e közleményben eredeti nyel-
ven, magyarázó jegyzetekkel és tartalmi kivonatokkal adok közre.8

E levelek több évtizedes időszakot ölelnek fel: az 1860-as évek és 1900 között kelet-
keztek, és egy ennél is hosszabb baráti viszonyról árulkodnak. „Immár csaknem negyven 
éve, hogy ismerjük és – szeretjük egymást” – írja Saint-Saënsnak a hercegné a gyűjtemény-
ben fennmaradt utolsó, 1900. szeptember 7-i levelében. A Sámson és Delila szerzőjével 
való barátsága tehát 1860–1861 fordulója körül kezdődött, és vélhetőleg az 1900-as 
párizsi világkiállítás alkalmával történő személyes találkozásuk és az azt követő levélváltás 
után is fennmaradhatott. Másfelől a közölt dokumentumok segítenek árnyalni Sándor 
Paulina portréját, mindenekelőtt jobban megvilágítják a zenéhez fűződő sokrétű és meg-
határozó kapcsolatát. Vallanak zenei ízléséről, információkkal szolgálnak a kortárs, mo-
dern zeneszerzők, úgymint Liszt, Saint-Saëns és Mahler népszerűsítése érdekében folyta-
tott „aknamunkájáról”. Az általa kezdeményezett bécsi Nemzetközi Zenei és Színházi 
Kiállításhoz (1892) kapcsolódó források bepillantást engednek az esemény szervezésébe. 
Más levelek arról tanúskodnak, hogy Saint-Saëns Metternich hercegné révén kerülhetett 
szorosabb kapcsolatba Liszttel, és ismerkedett meg Mahlerrel.

5  FLBr; Lebas, 1928; Hamburger, 1987.
6  A múzeum 1904-ben kiadott katalógusa az említett okok miatt erősen hiányos Saint-Saëns levelezésére 

nézve, s mindössze kb. 5000 levélről tesz említést, lásd Milet, 1904, 237–242. A gyűjtemény épülő, ak-
tuális katalógusa nyilvánosan jelenleg nem hozzáférhető.

7  Így például Erkel Sándorral, Zichy Gézával, Hubay Jenővel, Richter Jánossal.
8  F–DI, LAP CSS 166, fol. 1–38. A másolatokért és a közlési engedélyért Olivier Nidelet-nek, a Fonds 

ancien vezetőjének és munkatársainak tartozom köszönettel. A  gyűjteményre vonatkozó információk 
szíves közlését Marie-Gabrielle Soret-nak köszönöm.
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Sándor Móric gróf és Leontine Metternich von Winneburg grófnő elsőszülött gyer-
meke, gróf szlavnicai és bajnai Sándor Paulina Klementina Mária Walburga Bécsben 
született 1836. február 26-án. Jóllehet erős egyéniségű, különc édesapja – az „Ördöglo-
vasként” aposztrofált kiváló sportoló, aulikus magyar főúr – meghatározó volt az ifjú 
Paulina jellemének és magyar származástudatának kialakulásában,9 művészi érzékét fő-
ként édesanyjának és nagyapjának, Klemens von Metternich kancellárnak köszönhette. 
A Metternichek ismertették meg például Fanny Elsslerrel és művészetével: a kor egyik 
legnagyobb balett-táncosnőjének fellépései, illetve a vele való személyes találkozások 
életre szóló benyomást tettek Paulinára.10

Más művészetek és az etikett mellett a zene nagy szerepet játszott Paulina rendkívül 
sokoldalú neveltetésében,11 és életének mindvégig nagy szenvedélye maradt. Erre vonat-
kozik egyik elhíresült mondása: „Szeretnék örökké habjaiban fürödni, szomjamat olta-
ni és jóllakni vele, és még akkor sem unnék rá.”12 Valószínűleg elég jól zongorázott, hi-
szen kései visszaemlékezése szerint egy alkalommal maga Liszt kérte fel négykezes 
játékra.13 A zene szeretetében és a házi muzsikálásban is társa volt műkedvelő zongoris-
ta és zeneszerző férje, Richard von Metternich herceg (1829–1895), aki 1859–1871 
között – III. Napóleon császársága idején – a Habsburg Birodalom, illetve Ausztria–
Magyarország párizsi nagykövete volt. Több mint egy évtizedes párizsi tartózkodásuk 
idején14 a rue de Grenelle 11. szám alatti palota a társasági élet központjává vált, amely 
fényes fogadásairól és pompás zenés estélyeiről volt ismert. Ezek szervezésében a her-
cegné, aki jótékony célok érdekében is ügyesen mozgósított, rendkívül tevékeny volt.15 
Jól képzett, zeneileg művelt amatőr muzsikusként olyan barátokat gyűjtött maga köré, 
mint Liszt Ferenc, Richard Wagner, Charles Gounod és az új francia zeneszerzői iskola 
(la jeune école française) ígéretes képviselői, Camille Saint-Saëns és Jules Massenet.16 
Személyében elszánt és – a császári pár bizalmasaként – befolyásos támogatóra leltek az 
ekkor még kevéssé elismert, újító zeneszerzők. Így például személyesen eszközölte ki a 
császárnál, hogy a párizsi Opéra 1861-ben bemutassa a Tannhäusert. Tervét a karmester 
ellenállása és a nacionalista körök tiltakozása ellenére vitte keresztül.17 Szalonjában volt 

 9  Gesztesi, 1947, 39–45.
10  Uo., 19–20.
11  Antonicek, 2013, 18.
12  Idézi: Gesztesi, 1947, 319.
13  ifj. Johann Strauss Nachtfalter Walzerének átiratát játszották. Metternich-Sándor, 1920, 106.
14  A házaspár 1859 decemberétől 1872 januárjáig tartózkodott a francia fővárosban. Gesztesi, 1947, 10. 

(6. jegyz.), 310–311.
15  Antonicek, 2013, 19–20.
16  A  fiatal Jules Massenet (1842–1912) zeneszerzővel, aki operaszerzőként vált világhírűvé, Metternich 

hercegné a Poème d’avril, op. 14 dalciklus keletkezésekor, 1866-ban ismerkedett meg, lásd a hercegné 
Massenet-nak írt, 1892 tavaszára keltezhető levelét: BnF, dép. Mus., NLA–358 (85), fol. 4v.

17  Az opera 1861. március 13-i párizsi bemutatója, valamint két további előadása óriási bukás volt, botrá-
nyos jelenetekkel. Gallois, 2004, 82–83. Wagner Metternich hercegnének ajánlotta az 1861 nyarán 
komponált C-dúr Albumblattját.
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Smetana Eladott menyasszonyának premierje 1866-ban, és nála mutatta be Strauss a pá-
rizsiaknak legújabb keringőit.18

A párizsi időszakból származó rövid, keltezetlen levelek tanúsítják, hogy Saint-Saëns 
gyakori vendége, illetve előadóként, komponistaként résztvevője volt a nagykövetség 
híres zenés estjeinek. Gesztesi szerint egy 1867 februárjában rendezett nagy vacsorán 
– amelyen az Opéra-Comique kitűnő tenoristája, Victor Capoul is fellépett –, a francia 
muzsikus Wagner műveit zongorázta.19 Hogy mely saját darabjait játszotta vagy adat-
hatta elő Metternich hercegnénél, a forrásokból nem derül ki, azonban az egyik levél 
alighanem a zeneszerző könnyedebb oldalát villantja fel.20 Ahogy az École Niedermeyer 
tanáraként21 Saint-Saëns részt vett növendékei szórakozásaiban – és Le château de la 
Roche-Cardon címmel szatírikus vígoperát írt számukra (mi több, a mű egyik előadásá-
ban ő énekelte a primadonna szerepét)22 –, úgy partner volt az arisztokrácia akkori ked-
velt társasági mulatságaiban is.23 Így például lírai jeleneteket komponált a shakespeare-i 
élőképekhez, melyeket Paulina Mélanie de Pourtalès grófnő tiszteletére rendezett az 
Hôtel de la Monnaie-ben.24 Bizonyosan játszotta szalonjában az 1862-ben komponált, 
op. 21-es Mazurkát is, amelyet a hercegnének ajánlott.25 Ám afelől sem lehet kétségünk 
a későbbi levelek alapján, amelyek a Septuor, a Sámson és Delila, a Nuit persane és egyéb 
Saint-Saëns-művek bécsi előadására vonatkoznak,26 hogy Paulina a fiatal francia muzsi-
kus komolyabb műveit is szívesen hallgatta, illetve pártfogolta Párizsban.

Az 1860-as években Saint-Saënst főként mint virtuóz előadóművészt ünnepelték,27 
zeneszerzői tehetségét még kevéssé ismerték el. 1865-ben befejezett első operája, az 
Ezüst csengettyű (Le timbre d’argent) bemutatójára csak tizenkét évvel később került sor. 
Első nagy sikere, a Les noces de Prométhée kantáta (1867) sem hozta meg számára az 
igazi áttörést. 28 Pedig olyan kompozíciók születtek már tollából, mint a később népsze-
rűvé vált a-moll zongorás kvintett (1855), az F-dúr zongoratrió (1863), az Introduction 
et Rondo capriccioso hegedűre és zenekarra (1863) vagy az 1868-as 2. (g-moll) zongora-

18  Gesztesi, 1947, 68–69.
19  Uo., 190.
20  1. forrás.
21  Saint-Saëns 1861–1864 között volt az École Niedermeyer zongoratanára.
22  Dapremont, 1990.
23  A második császárság idején divatos frivol, művészi performanszokat kínáló élőképekről és jelmezbálok-

ról, amelyek rendezésében Metternich hercegné oly ötletgazdag volt. Lano, 1893.
24  Az eseményre Saint-Saëns több, ún. lírai jelenetet komponált, köztük az Antoine et Cléopâtre címűt, 

amelynek szövegét is ő írta. A szerző által később megtagadott művek töredékét a dieppe-i Médiathèque 
Jean Renoir őrzi. Ratner, 2012, 453–458.

25  Gallois, 2004, 90.
26  4, 5–6, 8–9, 12. forrás.
27  A kor négy legkitűnőbb zongoristája között tartották számon Liszt, Anton Rubinstein (1829–1894) 

orosz és Francis Planté (1839–1934) francia zongoraművész mellett: Saint-Saëns, In: Le Journal de Mu-
sique 3. No. 42. (15 février 1879), 3.

28  Saint-Saëns ezzel a művével nyerte meg az 1867-es párizsi világkiállítás alkalmából kiírt zeneszerzőver-
senyt. A kantátára Liszt Ferenc is felfigyelt: ő szervezte meg 1870-ben weimari, jénai premierjét, Liszt 
levele Saint-Saënshoz, 1870. május 12. Lebas, 1928, 63.
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verseny, amely Liszt elismerését és tanácsait is kiérdemelte.29 Tehát az, hogy Metternich 
hercegné szalonjában szerepelt, nem csupán szórakozást, illetve baráti szolgálatot je-
lenthetett Saint-Saëns számára, hanem minden bizonnyal elősegítette zeneszerzői 
reno méjának növelését.

Paulina sokat buzgólkodott Liszt Ferenc franciaországi népszerűsítése érdekében is, 
amiben teljes mértékben számíthatott Saint-Saëns támogatására: a francia muzsikus rend-
szeresen játszott Liszt-darabokat a nagykövetségen, saját hétfői zenés estjein és más szalo-
nokban, némelyeket koncertjei műsorára tűzött, illetve tanítványaival is megismertetett. 
Nagy szó volt ez akkoriban, mivel Liszt virtuóz előadói hírneve egykori diadalai helyszí-
nén szinte egész életében beárnyékolta zeneszerzői tekintélyét. Egy 1869-es levelében a 
mester arról panaszkodott, hogy Saint-Saënson kívül még egyetlen neves francia zongo-
rista sem játszott tőle mást, mint átiratokat, mivel eredeti kompozícióit lehetetlennek és 
elfogadhatatlannak tartják.30 Paulina már Liszt 1861-es párizsi látogatása31 alkalmával is 
mindent megtett, hogy a mester méltó fogadtatásban részesüljön a szalonokban és az ud-
varban: május 13-án elsők között látta vendégül vacsorán, amelyre Gounod is hivatalos 
volt. Férje közvetítésével Liszt meghívást kapott a Tuileriák palotájába, majd III. Napó-
leon a Becsületrend parancsnoki rangjára emelte.32 Liszt legközelebb 1866. március 4-én 
látogatott Párizsba a város II.  kerületi polgármesterének meghívására azzal a fő céllal, 
hogy felügyelje az Esztergomi mise próbáit, és részt vegyen a mű jótékony célú előadásán 
március 15-én a Sainte-Eustache-templomban. Hosszú, május 22-ig tartó párizsi tartóz-
kodása során többször vendégeskedett a nagykövetségen, először mindjárt érkezése más-
napján, majd április 21-ig még négy alkalommal.33 Nagy hatást tett a vendégekre, amikor 
az egyik esten Leopold von Mayerrel (1816–1883), a szalonzene világában ismert osztrák 
virtuóz zeneszerzővel felváltva ültek a zongorához.34

A március 8-i nevezetes estélyre – amelyre az itt közölt keltezetlen, de kétségkívül az 
előző napon írt levél vonatkozik35 –, pillanatnyi hangulata szerint Liszt csak „kivétele-
sen” fogadta el a meghívást, vélhetőleg Richard von Metternichhel való kapcsolatának 
megromlása miatt, amely rövidesen szakításhoz vezetett a két férfi között.36 Ez alkalom-
mal a két Szent Ferenc-legendát és a Soirées de Vienne-t játszotta zongorán a körülbelül 
tizenöt fős közönségnek, valamint Saint-Saënsszal négykezes előadásban – „parancs-
ra” – a bemutatás előtt álló újdonság, az Esztergomi mise Sanctus és Credo tételét. Az 
emlékezetes esemény Liszt Carolyne hercegnőnek szóló, idézett leveléből,37 valamint 

29  Liszt levele Saint-Saënshoz, 1869. július 19. Lebas, 1928, 60–61. 
30  Liszt Ferenc levele Franz Servais-hez, 1869. december 20. Haine, 1996, 50–51. Idézi Ho, 1993, 335.
31  Liszt 1861. május 10. és június 8. között tartózkodott a francia fővárosban. Walker, 1994, 510–519.
32  Schneider, 2012, 104–105.
33  Uo., 108. Walker, 2003, 108–109.
34  „On a entendu l’abbé Liszt…”, In: La Presse, 31. (16 mars 1866), [2.].
35  3. forrás.
36  Schneider, 2012, 108.
37  Liszt Ferenc levele Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegnőnek, 1866. március 10., In: FLBr, VI, 98.
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Saint-Saëns és Metternich hercegné későbbi visszaemlékezéseiből vált ismertté.38 Ezek 
alapján elterjedt az a nézet, hogy a két híres virtuóz közös játéka nem volt előre terve-
zett, és Saint-Saënsnak a mise zenekari partitúrájából kellett blattolnia. A produkció 
mégis bravúrosan sikerült, amivel a francia művész kiérdemelte Liszt azóta halhatatlan-
ná lett elismerő szavait: „Az ember lehet olyan muzsikus, mint Saint-Saëns, de nem le-
het több annál.”39 Metternich hercegné 1866. március 7-i levele szerint azonban Liszt 
– az ő közvetítésével – a teljes mű négykezes zongoraátiratát eljuttatta Saint-Saënsnak 
a csütörtöki koncertet megelőző napon. Emellett Liszt Paulinának szóló, szerda reggeli 
levele is tanúsítja, hogy a mester azzal a kifejezett kívánsággal küldte el a hercegnének a 
négykezes zongorakivonatot, hogy annak részletét másnap Saint-Saënsszal bemutassák 
a hercegi pár előtt.40 Az előzményeket 1865. április 28-i, szintén a hercegnéhez írt leve-
le világítja meg. Liszt, akinek régóta szándékában állt nagy zenekari műveit, mindenek-
előtt az Esztergomi misét és a Dante-szimfóniát Párizsban megismertetni, maga kérte a 
meghallgatást. Nyilván kiváló lehetőségnek tartotta a Metternich hercegné szalonjában 
való fellépést művei népszerűsítésére, és alighanem párizsi előadatásukban is segítséget 
remélt Paulina kapcsolatai révén. A magyar fordításban közölt, kevéssé ismert levél arra 
is magyarázatot ad, miért kívánta Liszt a misét megismertetni fiatal francia pályatársá-
val, akivel akkor még nem állt szoros, közvetlen kapcsolatban.

Nagyon örülök neki, hogy M. Saint-Saëns, akinek ritka tehetségét igen nagyra 
értékelem, foglalkozik művecskéimmel, főképpen pedig, hogy oly módon mutat-
ta be Önnek, amely kedvező fogadtatást biztosított számukra. Magától értető-
dik, hogy nagyon hízelgő lesz rám nézve, ha egyiket-másikat választása és paran-
csa szerint előadhatom Főméltóságodnál, amikor Párizsban tartózkodom. 
Mehetnék talán még ezen túl is és merhetném arra kérni, hogy hallgassa meg tü-
relmesen egy vagy két komoly zenekari művemet (mint az „Esztergomi mise” 
vagy a „Divina commedia szimfónia”), miután az a szándékom, hogy meg is-
mertessem őket Párizsban, ha alkalom és mód adódik rá.41

Ha a hercegné egész életében büszke volt arra, hogy ő ismertette össze Lisztet és Gou-
nod-t,42 az idézett levelek alapján érdeméül tudható be az is, hogy közvetítőként része 
volt Liszt és Saint-Saëns kapcsolatának elmélyülésében. A két muzsikus 1853-ban talál-

38  J. Harding: Saint-Saëns and His Circle, London, 1965; Metternich-Sándor, 1920. Idézi: Walker, 
2003, 108–109.

39  Metternich-Sándor, 1920, 106. Meg kell jegyeznünk, hogy a hercegné kétzongorás előadásra em-
lékszik konkrétumok említése nélkül, így semmi nem bizonyítja, hogy Liszt sokat idézett mondása az 
1866. március 8-i koncerten hangzott el.

40  Liszt „szerda reggeli”, nyilvánvalóan 1866. március 7-én írt levele Metternich hercegnéhez. Napkelet, 
1936, 226. Ezt a levelet, néhány másikkal együtt a folyóirat Metternich hercegné lánya, Klementine 
hercegnő szívességéből közölte 1936-ban, magyar fordításban. A levelek eredetije sajnos nem volt fellel-
hető. A szövegközlés és a fordítás néhány hibáját a hivatkozásokban jelölés nélkül javítottam.

41  Liszt levele Metternich hercegnéhez, Vatican, 1865. április 28. Uo., 225–226.
42  Metternich-Sándor, 1920, 104–105.
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kozott először,43 ám mint azt 1867-től nyomon követhető, bensőséges hangú levelezé-
sük is mutatja, minden bizonnyal Liszt 1866-os, héthetes párizsi tartózkodása idején, 
Metternich hercegné március 8-i Liszt-estélye nyomán kerültek közelebbi, baráti vi-
szonyba. Egy másik emlékezetes, közös fellépésükre is sor került ekkor Gustave Doré 
szalonjában 1866. május 11-én, amikor a Dante-szimfóniát játszották két zongorán.44 
E kapcsolat igen nagy jelentőségű Liszt zeneszerzői nagyságának franciaországi elisme-
rése szempontjából, amelyhez azonban hosszú út vezetett. Ismeretes, hogy az Eszter-
gomi mise 1866. március 15-i bemutatója a Saint-Eustache-templomban katasztrofális 
bukás volt, amelynek nyomán a mű éles kritikát kapott, szerzője pedig gúny tárgyává 
vált a sajtóban.45 Habár Saint-Saënson kívül Auber, Rossini, Gounod és Massenet is 
kiállt Liszt mellett, zenéjét nagyon kevés francia ismerte és értette 1866 tavaszán.46 
Saint- Saëns ekkor kezdte kétzongorás átiratban propagálni a szalonokban Liszt szimfo-
nikus költeményeit neves művészek – Francis Planté, Augusta Holmès – közreműködé-
sével.47 A művek előadásához szükséges kották Liszt egykori személyi titkáránál és ba-
rátjánál, Gaetano Belloninál rendelkezésre álltak Párizsban, mivel Liszt annak idején az 
Esztergomi mise partitúráival és zenekari szólamanyagával együtt a szimfonikus költe-
ményekét is elküldette neki Lipcséből (veje, Émile Ollivier közvetítésével),48 és való-
színűleg más alkalommal további művei kottaanyagát. Ezzel magyarázható, hogy 
Saint- Saëns Liszt tudta nélkül rendezhette meg az 1878. március 18-i hangversenyt a 
szerző zenekari és oratorikus műveiből, illetve hogy Liszt Belloni másnapi leveléből ér-
tesült a koncertről és annak programjáról, sikeréről.49 A Salle Ventadour-beli Liszt-est 
– bár messze elmaradt Saint-Saëns várakozásaitól –,50 a Belloni által meghívott sajtó51 
kritikái alapján52 jóval sikeresebb volt az 1866-osnál, és mint Lynne Johnson kimutatta, 
jelentős, előremutató változást hozott Liszt mint zeneszerző franciaországi megítélésé-
ben.53 Több más művének előadása mellett Saint-Saëns azzal is hozzájárult Liszt zené-
jének szélesebb körű elfogadtatásához, hogy cikkekben és könyvekben világított rá 

43  Ezt Saint-Saëns École buissonnière című könyvének egyik utalásából lehet kikövetkeztetni: Saint-Saëns, 
1913, 252–253.

44  Ehhez lásd Liszt 1866. május 10-i és 12-i levelét Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegnőhöz, In: FLBr, 
VI, 119–120, valamint Gustave Doré Charles-Ernest Beuléhez írt, 1866. május 11-i levelét: Dufetel, 
2011, 32.

45  Walker, 2003, 110–112.
46  Uo., 113.
47  Plantéval például Gustave Doré 1866. május 11-i estélyén a Les Préludes-öt, 1867. december 31-én, 

Mme Érard szalonjában a Les Préludes-öt, a Tassót és a Hősi siratót adta elő. 1868–1869 telén Augusta 
Holmèsszal a Hungariát vitte sikerre saját zenés estjein.

48  Liszt levele édesanyához, 1866. január 14.  La Mara, 1918, 152.
49  Belloni levele Liszthez, 1878. március 19., OSZK Kt, Fond XII/91.
50  Saint-Saëns, 1885, 155–158, illetve Saint-Saëns, 1913, 201.
51  Belloni levele Liszthez, 1878. március 19., OSZK Kt, Fond XII/91.
52  Lásd pl. a Revue et Gazette Musicale cikkét, amely magyarul is megjelent. Hamburger, 1987, 434–436.
53  Johnson, 2012.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   579 2019.12.09.   14:12:08



580

kompozícióinak, mindenekelőtt szimfonikus költeményeinek eredetiségére.54 Mind-
ezen erőfeszítései elvitathatatlan szerepet játszottak Liszt 1886. tavaszi, diadalmas pári-
zsi visszatérésében:55 az Esztergomi mise Édouard Colonne vezényelte második előadása 
március 25-én, a Sainte Eustache-ban lelkes fogadtatásra talált mind a közönség, mind 
a sajtó részéről, a zeneszerzőt hazatérő géniuszként ünnepelték a franciák.56 A Liszt tisz-
teletére adott fogadások közül a legfényesebb a Munkácsy házaspár március 23-i zenés 
estje volt Saint-Saëns, Louis Diémer, Juliette Conneau és más művészek fellépésével. 
Hatalmas lelkesedést váltott ki az illusztris vendégseregből, amikor a nyilvános szerep-
léstől hosszú idő óta tartózkodó, idős mester végül maga is zongorához ült.57 Az ese-
mény Paulina 1886. április 2-i levelében is visszhangot kapott.58

Metternich hercegné ekkor már régóta Bécsben élt férjével, akit III. Napóleon bu-
kása után nem sokkal, 1871 végén visszahívtak, ám amint az itt közölt levelek tanúsít-
ják, kapcsolata Saint-Saënsszal az 1880-as, ’90-es években is élő maradt. Bécsi szalonja 
nyitva állt francia barátai előtt, ő maga pedig számos alkalommal visszatért a francia 
fővárosba. Párizsi tartózkodásai, melyek nagy feltűnést keltettek a nagyvilági körökben, 
alkalmat adtak arra is, hogy megismerje és „hazavigye” a párizsi zenei élet újdonságait. 
Így például 1881. június 10-én, Saint-Saëns estélyén hallotta a zeneszerző különleges 
hangszerelésű, új kamarazenei művét, a trombitára, vonósokra és zongorára írt Septuort, 
és a darab annyira lenyűgözte, hogy azonnal szervezni kezdte télre a mű bécsi előadá-
sát.59 1886 februárjában Bécsben találkozott a francia komponistával, aki „csodálatos 
játékával” örvendeztette meg.60 Saint-Saëns ekkor – prágai, ausztriai tartózkodása so-
rán – komponálta Az állatok farsang ja (Le carnaval des animaux) című „zoológiai fan-
táziát” Charles Lebouc francia gordonkaművész húshagyó keddi, házi koncertjére;61 
emellett ekkoriban 3. (c-moll, „Orgona”) szimfóniáján dolgozott, amelynek bemutató-
ját maga vezényelte Londonban 1886. május 19-én. A hercegné 1886. március 8-i leve-
le szerint Paulina, bár nem ment el, hivatalos volt a március 9-i estélyre, amelyen baráti 
körben bemutatták a tréfás zeneművet.62 A zeneszerző által komolytalannak tartott da-
rabot Saint-Saëns életében nem is lehetett hallani nyilvános hangversenyen: egyik ritka, 
szűk körű előadására Liszt Ferenc kérésére és jelenlétében, Pauline Viardot szalonjában 
került sor 1886. április 2-án.63 Feltűnő azonban, hogy a hercegné mégsem Az állatok 

54  Első cikke Liszt szimfonikus költeményeiről, Phémius álnéven: „Le patriotisme musical…”, In: Renaissance 
Littéraire et Artistique 1. No. 36 (28 décembre 1872), 285–286. Könyveiben: Saint-Saëns, 1885, 155–172; 
Saint-Saëns, 1900, 15–34 (említése: 12. forrás); Saint-Saëns, 1913, 173, 197, 199–207.

55  Johnson, 2012, 547.
56  Ehhez lásd különösen a Le Ménestrel 1886. március 28-i, nagyrészt Liszt párizsi látogatásának szentelt 

számát.
57  Bakó, 2009, 64–65.
58  6. forrás.
59  4. forrás.
60  5. forrás.
61  Ehhez lásd Saint-Saëns 1886. február 9-én, Prágában kelt, Auguste Durand-hoz írt levelét: Ratner, 

2002, 191. Bonnerot, 1922, 122–123.
62  5. forrás.
63  Bonnerot, 1922, 123–124.
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farsang ját emlegeti levelében, hanem az op. 78-as „orgonás” szimfóniát, amelyet Saint- 
Saëns az egyik főművének érzett, és Liszt Ferencnek készült ajánlani. A  Royal Phil-
harmonic Society megrendelésére írt művet márciusban fejezte be:64 amikor Liszt az 
Esztergomi mise 1886. március 25-i előadása miatt Párizsban időzött,65 zongorán már 
bemutathatta neki a szimfónia keresztmetszetét.66 Vajon Saint-Saëns a februári szemé-
lyes találkozáskor keltette fel a hercegné érdeklődését a készülő mű iránt „csodálatos 
játékával”? Akárhogy is, annyi biztosan állítható, hogy Metternich hercegné ezekben az 
évtizedekben is szorosan követte Saint-Saëns alkotói tevékenységét, kompozícióinak 
bécsi előadását, sikerét pedig szívügyének tekintette.

Saint-Saëns „barátjaként és csodálójaként” Paulina sokat fáradozott egyebek között a 
Sámson és Delila bécsi színrevitele érdekében, amelynek terve már 1876-ban felmerült a 
Hofoperben, ám az akkori igazgató, Franz von Jauner nem állta szavát.67 A zeneszerző 
kérésére 1886-ban Bezecny báróval, a Hofoper intendánsával tárgyalt a hercegné és férje, 
aki a Gesellschaft der Musikfreunde előző évben megválasztott elnökeként szintén latba 
vetette befolyását.68 Miután erőfeszítéseik nem hoztak eredményt, 1900-ban az özvegy 
hercegné (aki 1897 óta a Metternich-Sándor vezetéknevet viselte) az akkori igazgatónál, 
Gustav Mahlernél „lobbizott” az opera bécsi bemutatásáért.69 Talán e személyes kapcso-
latnak is köszönhető, hogy a Sámson és Delilát Bécsben végül Mahler igazgatósága 
(1897–1907) idején, igaz, annak utolsó évében, 1907. május 11-én mutatták be.70

Természetesen Saint-Saëns szerepelt azok között a nagy kortárs muzsikusok között, 
akiket a hercegné igyekezett felvonultatni a bécsi Prater területén 1892-ben megrende-
zett Nemzetközi Zenei és Színházi Kiállításon. E tematikus „kis világkiállítás” kereté-
ben számos autográf kéziratot, hangszertörténeti érdekességet is bemutattak, és a buda-
pesti Nemzeti Színház társulata éppúgy vendégszerepelt (magyar nyelvű előadásokkal),71 
mint ahogy félhivatalos minőségben, a hercegné komoly kultúrdiplomáciai sikereként 
a Comédie-Française. A komponistához e tárgyban írt levelei72 tökéletesen alátámaszt-
ják Paulina jelentős szerepét e nagyszabású vállalkozásban mint annak kezdeményezője 
és egyik szervezője.73 A március 21-én kelt dokumentumból kiderül, hogy Saint-Saëns 
Nuit persane (Perzsa éj) című új kantátáját kívánta vezényelni a szimfonikus koncertek 
céljaira felépített nagy hangversenyteremben, emellett pedig szóló zongorakoncertet is 

64  Lásd Saint-Saëns Auguste Durand-hoz írt, 1886. február 19-i levelét. Ratner, 2002, 312.
65  1886. március 20. és április 3. között. Walker, 2003, 459–460.
66  Bonnerot, 1922, 127.
67  Servières, 1922, 298.
68  5. és 6. forrás.
69  11. és 12. forrás.
70  Mint ahogy másfelől az is, hogy alighanem Saint-Saëns volt az egyetlen francia muzsikus, aki München-

be utazott, hogy meghallgassa Mahler 8. szimfóniájának bemutatóját 1910. szeptember 12-én. Gal-
lois, 2004, 350.

71  A Nemzeti Színház 1892. október 1. és 6. között megtartott előadásairól: Antonicek, 2013, 125–126.
72  Gesztesi, 1947, 320.
73  8, 9. és 10. forrás.
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tervezett a Rotunde-ban rendelkezésre álló helyszínen.74 A június 9-ére meghirdetett 
szimfonikus estet azonban betegsége, illetve genfi gyógykezelése miatt végül lemond-
ta.75

Jóllehet a Hofopertől kapott elutasító válasz miatt is csalódott zeneszerző nem volt 
ott a kiállításon, zenéje az 1870-es évek óta töretlenül népszerű volt a bécsiek körében. 
A  Wiener Künstlerabendek és egyéb zenei események egyik fő szervezőjeként ebben 
Metternich hercegnének is része volt. Személyes érintkezésük azonban egyre inkább 
megnehezült, főként Saint-Saëns gyakori külföldi tartózkodásai miatt: a közölt levele-
zés révén, mely mindvégig közvetlen, bensőséges hangvételű, a század utolsó évéig ra-
gadható meg. E dokumentumok mindkettőjük életében fontos, kölcsönös szolgálatok-
kal megalapozott barátságról tanúskodnak, érdekes adalékokkal szolgálnak Sándor 
Paulina igen jelentős kultúraközvetítő és -szervező tevékenységéhez, valamint értékes 
forrásanyagot kínálnak a korszak zenei életét meghatározó informális kapcsolatokhoz.

*

A források átírásakor az olvashatóság szempontját előtérbe helyezve modernizáltam a 
szövegben fellelt helyesírási archaizmusokat, így például „tems” (idő) helyett „temps” 
szerepel a szövegközlésben. Hasonló okból – az aláírást kivéve – jelölés nélkül feloldot-
tam a gyakori rövidítéseket, javítottam az elvétve előforduló helyesírási hibákat, illetve 
kiigazítottam a központozást.

Források

1.

Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Párizs, 1860–1871 között)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 29–30. (autográf )

20. szombat. Mme Conneau-t kéri fel szoprán szólistának, remélve, hogy vállalja. Minden-
esetre egy szoprán és két tenor énekesük lesz, az egyiket ki lehet próbálni. A basszus szólamot 
– a kevéssé zeneértő közönség füleinek – majd egy baritonnak adják. Ha tud, jöjjön 
Saint- Saëns vasárnap fél 2-re, az élőképek résztvevőinek összejövetelére. Mindezért nem 
tud eléggé hálás lenni.

74  A kiállítási hangversenytermekről: Antonicek, 2013, 100–101.
75  Saint-Saëns levele Metternich hercegnéhez, Párizs, 1892. május 30., Ratner, 2002, 184; Antonicek, 

2013, 107, 162.
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Samedi 20
Mon cher Saint-Saëns,
Je demande à Mme Conneau76 de se charger du soprano – espérons qu’elle acceptera. En 
tout cas, nous aurons un soprano et 2 ténors – en faisant tester l’un des deux. Pour les 
notes basses, nous les ferons passer, aux oreilles du public très laïque [ ! ] que j’aurai, 
pour un baryton ! !

Venez dimanche à 1 h ½ – si vous le pouvez, il y a réunion des « poseurs » des tableaux.
Que vous êtes bon, facile et aimable et que je vous suis tout reconnaissante ! merci 

mille et mille millions de fois,
Pcesse de Metternich

2.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Párizs, 1860–1871 között)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 31. (autográf )

Szombat. Kis estélyük csak fél 11-kor fog kezdődni – 9 óra helyett –, mivel előtte társasági 
kötelezettségnek kell eleget tenniük. Reméli, hogy ez a késés nem akadályozza meg Saint- 
Saënst abban, hogy eljöjjön. Legyen pontos.

Samedi
Mon cher Saint-Saëns
Notre petite soirée ne commencera qu’à 10hs ½, au lieu de 9hr, car nous sommes forcés 
d’aller dans le monde avant cela. J’espère que ce retard dans l’heure ne vous empêchera 
pas de venir ; soyez exact, n’est-ce pas ? –
Mille compliments

Pcesse Metternich

76  Juliette Conneau (1838–1906), mezzoszoprán énekesnő, III. Napóleon orvosának felesége. Saint-Saëns 
neki ajánlotta saját versére komponált Désir de l’Orient (1871) című dalát. Énekes szólistaként közremű-
ködött az 1871-es londoni nemzetközi kiállítás megnyitóján. 1886. március 23-án Liszt-dalokat énekelt 
Munkácsyék Liszt-estélyén.
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3.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Párizs, 1866. március 7.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 33–35. (autográf ) 77

Szerda. Liszt másnap meglátogatja őket. Eljönne-e Saint-Saëns is? Nagyon kedves volna 
tőle, és Liszt örülne, hogy látja, mivel valósággal csodálja őt. Elküldte a hercegnének négy 
kézre átírt Esztergomi miséjét azzal, hogy örömmel eljátszana neki belőle néhány részle-
tet… Saint-Saënsszal! Mellékeli a szóban forgó kottát, hogy átnézhesse, ha óhajtja.

Nagyon fájlalja, hogy aznap délelőtt nem tud részt venni Saint-Saëns zenés jelenetének 
meghallgatásán. Várja másnap este (csütörtökön), pontosan 10 órakor.
Ui.: Nagyon szűk körben lesznek.

Mercredi
Mon cher Monsieur,
Liszt vient demain soir chez nous ! – voulez-vous être des nôtres ? Ce serait bien bien 
aimable à vous, et Liszt serait enchanté de vous voir, car il professe une vraie admiration 
pour vous. – Il m’envoie sa messe de Gran78 à 4 mains, en m’écrivant qu’il serait très 
heureux de m’en jouer quelques fragments avec vous ! … Ci-joint la musique en question, 
car il serait possible que vous désiriez la parcourir. – Je suis navrée de ne pouvoir assister 
ce matin à l’audition de votre scène musicale ! – C’est une douleur pour moi, je vous jure. 
Mille compliments empressés, et au revoir demain soir (jeudi) à 10rs très précises.

Pcesse Metternich

Nous serons en tout petit comité.79

77  Keltezése a tartalom és a hét napjai alapján: Liszt és Saint-Saëns 1866. március 8-án, csütörtökön játszották 
az Esztergomi mise Credo és Sanctus tételeit Metternich hercegné szalonjában. Borítékkal, címzés nélkül.

78  Esztergomi mise (Missa Solennis zur Einweihung der Basilika in Gran), S. 9.
79  Kb. tizenöt személy volt jelen az esten.
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4.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Párizs, 1881. június 11.)80

F–DI, LAP CSS 166, fol. 36–37. (autográf )

Jún. 11. szombat. Szeretné megköszönni az előző nap Saint-Saënsnál töltött kellemes estét, 
és még egyszer elmondani neki, mennyire lelkesedik Septuorjáért. Hosszú idő óta semmi 
nem tetszett neki ennyire. A mű finom, csillogó, szellemes, energikus, gyengéd és dallamos. 
Őszintén gratulál hozzá. Milyen sikere lesz Bécsben a következő télen! Búcsúzóul az [előző 
napi] hölgyek emlékezetébe ajánlja magát, és Saint-Saënst barátságáról biztosítja.
Ui.: Sajnálja, hogy a herceg nem volt ott az esten. Osztotta volna lelkesedését.

le samedi 11 juin

Je tiens à vous remercier encore, mon cher Saint-Saëns, de la délicieuse soirée que j’ai 
passée chez vous hier et à vous redire combien je suis véritablement enthousiasmée du 
Septuor !81-

Depuis longtemps je n’ai entendu une chose me plaisant autant. – C’est fin, c’est 
brillant, c’est spirituel, c’est énergique, c’est doux, et c’est mélodieux ! –

Laissez-moi vous en faire encore tous mes compliments les plus sincères. Quel succès 
cela va avoir à Vienne l’hiver prochain ! –

Rappelez-moi au bon souvenir de ces dames et recevez pour vous même l’assurance 
renouvelée de mes sentiments d’amitié

Pcesse de Metternich

Quel dommage que le Prince n’ait pas été là hier soir  ! – Il aurait partagé mon 
enthousiasme.

80  A hét napjai és a tartalom alapján keltezhető.
81  Septuor en mi bémol majeur (Esz-dúr szeptett), op. 65 (1880). A művet a zeneszerző Émile Lemoine 

(1840–1912) mérnök, matematikus, a La Trompette (Trombita) nevű amatőr kamarazenei társaság ala-
pítója számára komponálta. Bemutatója 1880. december 28-án volt a szerző közreműködésével, lásd az 
autográf kéziratot, BnF, dép. Mus., MS-536.
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5.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Bécs, 1886. március 8.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 4–7. (autográf, borítékkal)

Férje beszélt az intendánssal, Bezecny báróval, aki azt mondta, hogy nem adathatja elő a 
Delilát a tavasszal, mivel már így is túlterhelt a műsorrend, a művészek túlságosan lekö-
töttek. Inkább határozott és világos választ ad, mintsem hitegesse. A hercegné szerint az 
intendáns hozzáállása nagyon kedvező, így ha felveszi vele a kapcsolatot a Delila év végi 
vagy a tél folyamán történő meghallgatása céljából, jó esélyei lennének. Maga is mélyen le-
sújtva tolmácsolja férje sajnálkozását, amiért nem sikerült teljesíteni a kért szolgálatot. 
Saint-Saëns hörghurutján nem csodálkozik, hiszen körülötte mindenki és ő is megbetege-
dett. Egyikőjüknek sem tett jót a huzat Rothschild asszonynál. Maga is csak azért tudta 
legyőzni a betegséget, mert neki nem kellett utaznia másnap. A komponista két „betegsége” 
közül a szimfóniát kedveli jobban. Édesanyját melegen üdvözli; ne feledje, hogy mindig 
rendelkezésére állnak a Hofoper vezetőségével való tárgyalásokat illetően. Még egyszer kö-
szöni, hogy csodálatos játékával oly nagy örömet szerzett neki.
Ui.: Attól tart, hogy a bronchitis miatt lemarad a húshagyó keddre tervezett estélyről. 
– Mennyire szeretné hallani a szimfóniát.

[Címzés:] Monsieur / Camille Saint-Saëns / Membre de l’Institut / Rue / Monsieur le 
/ Prince 4. / Paris

Vienne, le 8 mars 1886

Mon cher Saint-Saëns,
Mon mari a parlé au Baron Bezecny,82 l’intendant général, et celui-ci lui a dit qu’il ne 
pouvait pas faire jouer Dalila ce printemps, le programme étant trop chargé déjà et les 
artistes étant trop occupés pour apprendre encore de nouveaux rôles. – Il préfère donner 
une réponse catégorique et nette afin de ne pas vous laisser le bec dans l’eau, ce qui est la 
chose la plus odieuse qui existe ici-bas. – Il est très bien disposé pour vous et je crois que 
si vous vous mettiez dès à présent en rapport pour une audition de votre Dalila soit à la 
fin de l’année, soit dans le courant de l’hiver prochain, vous auriez beaucoup de chance 
de passer. – Mon mari, qui est un de vos grands admirateurs, regrette énormément de 
n’avoir pu vous rendre le service demandé, et me charge de vous le dire. – Je m’afflige 
avec lui de la non-réussite de sa démarche.

Quant à votre bronchite je ne m’en étonne pas car tout le monde ici en a et moi-mê-
me, j’en ai ébauché une. Évidemment, le fameux courant d’air chez Mme de Rothschild 

82  Josef Freiherr von Bezecny (1829–1904), 1885–1898 között a bécsi Hofoper intendánsa.
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ne nous a fait de bien ni à l’un ni à l’autre, seulement comme je n’ai pas voyagé le lende-
main, j’ai pris le dessus et j’ai chassé l’hôte incommode. – De vos deux maladies, je pré-
fère en tout cas la symphonie83. – Dites mille choses aimables de ma part à Mme Votre 
Mère et rappelez-vous, je vous en prie, que nous sommes toujours à votre disposition 
pour toute négotiation avec l’Intendance de l’Opéra Impérial. –

Je vous serre la main et vous remercie encore du grand plaisir que vous m’avez fait 
par votre jeu merveilleux qui tinte encore délicieusement dans mes oreilles.

Croyez, mon cher Saint-Saëns, à l’assurance renouvelée de mes sentiments de sincère 
amitié.

Pcesse de Metternich

J’ai peur que l’odieuse bronchite n’ait fait manquer la soirée du Mardi Gras84 ! ! – Que 
je voudrais entendre cette symphonie ! –

6.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Bécs, 1886. április 2.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 1–3. (autográf, borítékkal)

Mint előző levelében is írta, ebben az évben nem lehet számítani arra, hogy az Opera be-
mutatja [a Sámson és Delilát]. Nemrég még egyszer beszélt Bezecny báróval, nincs mit 
tenni. Kitűnő barátjuk, Liszt néhány sora hatásosabb lenne. Kérje meg, hogy írjon levelet 
az Opera igazgatójának, Jahn úrnak, aki egyszersmind a legkiválóbb karmesterük is. 
Mindez nem jelenti, hogy férjével együtt ne folytatnák tovább aknamunkájukat, ami nem 
árt, de nem érhet fel Liszt támogatásával. Még az ő támogatása is csak a következő évadban 
lehet hasznára. Tudomása van róla, hogy Lisztet nemrég úgy ünnepelték és kényeztették 
Párizsban, mint sehol. A leg jobban az lepte meg őket, hogy Saint-Saënséknak sikerült, vért 
izzadva, zongorához ültetniük őt. Liszt végérvényesen felhagyott a zongorázással, egyedül 
a francia nyájasság és szeretetreméltóság voltak képesek rábírni döntése megváltoztatására. 
Férjével a jövőben is örömmel tesznek baráti szolgálatokat a zeneszerzőnek, akinek sokszor 
üdvözli édesanyját.

83  Az 1886-os 3. (c-moll, „Orgona”) szimfóniáról van szó (Symphonie no 3 „avec orgue” en ut mineur, 
op. 78), amelyet a zeneszerző Liszt emlékének ajánlott a mester 1886. július 31-én bekövetkezett halála 
után. A mű bemutatójára Londonban, 1886. május 19-én került sor. 

84  Utalás Charles Lebouc francia gordonkaművész 1886. március 9-én – húshagyó kedden – rendezett házi 
koncertjére, amely az Állatok farsang ja (Le Carnaval des animaux) bemutatója kapcsán vált ismertté.
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[Címzés:] Monsieur / Monsieur Camille / Saint-Saëns / de l’Institut / 14. rue Monsieur / 
le Prince / Paris

Vienne, le 2 avril 1886

Je vous ai dit dans ma dernière lettre, n’est-ce pas, qu’il ne fallait pas compter sur une 
représentation à l’Opéra cette année-ci. – J’en ai encore parlé récemment à l’Intendant 
des Théâtres Impériaux, le Baron Bezecny qui m’a répété que la chose était impossible. 
– J’aurais donc beau faire, beau me remuer, que cela ne servirait à rien !

J’en suis désolée, mon cher Saint-Saëns et cela à double titre d’amie et d’admiratrice.
J’ai idée qu’un mot de notre excellent ami Liszt serait du meilleur effet… Si vous 

pouviez obtenir de lui une lettre dans laquelle il s’adresserait au directeur de l’Opéra, Mr 
Jahn,85 qui est en même temps notre chef d’orchestre le plus éminent (à mon idée le 
premier chef d’orchestre du monde), il me semble que vos affaires avanceraient bien 
autrement que si je les prends seule en main ! – Ce qui n’empêche pas que mon mari et 
moi, nous ne continuions un petit travail de taupe qui ne saurait être nuisible, mais qui 
n’aura jamais l’efficacité de l’appui de Liszt ! – Cet appui même ne vous servira que pour 
la saison prochaine – il n’y a aucune illusion à se faire à ce sujet. –

Je sais que Liszt vient d’être fêté et choyé à Paris comme seul on sait fêter et choyer à 
Paris – il a été le lion du jour. Ce qui nous a le plus étonnés, c’est qu’à force de galères, 
vous soyez arrivés à le faire jouer du piano.86 – Il y a renoncé d’une façon absolue et il n’y 
avait au monde que la bonne grâce et l’amabilité françaises qui aient pu le décider à se 
récuser. –

Adieu, mon cher Saint-Saëns – si vous avez besoin de nous, faites un signe – nous 
serons toujours heureux de vous rendre service pour vous prouver que nous sommes de 
bien fidèles amis.

Je vous serre la main et mon Prince en fait autant. –
Pcesse de Metternich

Mille amitiés de ma part à votre chère Mère.

85  Wilhelm Jahn (1835–1900), a bécsi Hofoper igazgatója és karmestere (1880–1897).
86  A Munkácsy házaspár 1886. március 23-án nagyszabású estélyt adott Liszt Ferenc tiszteletére, amelyen 

a mester hosszú idő után újra zongorához ült.
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7.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(1890. augusztus / 1895. március?)87

F–DI, LAP CSS 166, fol. 38. (autográf )

Milyen jó Saint-Saëns, hogy gondolt rájuk szörnyű bajukban. Teljes szívből köszöni.

Que vous êtes bon d’avoir pensé à nous dans notre affreux malheur ! – Merci de tout 
cœur !

Pcesse de Metternich

8.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Bécs, 1892. február vége / március eleje)88

F–DI, LAP CSS 166, fol. 16–20. (autográf, borítékkal)

A Nemzetközi Zenei és Színházi Fesztivál Bécsben székelő központi bizottsága tisztelettel 
és örömmel kéri fel Saint-Saënst, hogy csodálatos művei közül néhányat maga vezényeljen 
a zenei előadások céljára épült nagy hangversenyteremben, és reméli, hogy elfogadja aján-
latát. Mint a vállalkozás tiszteletbeli elnöke és főként mint kezdeményezője, a hercegné 
saját kérését is hozzáfűzi a bizottságéhoz, amikor régi barátságuk nevében nyomatékosan 
arra kéri, hogy fogadja el a felkérést. Fölösleges hozzátennie, hogy érdemének megfelelő fo-
gadtatásban és ünneplésben lesz része. Tapasztalatból tudja Saint-Saëns, hogy a bécsiek 
imádják zenéjét. Számíthat hálájára, valamint hű és változatlan barátságára. Válaszát 
türelmetlenül várják.

87  Gyászkeretes levélpapíron. A levél valószínűleg vagy a házaspár Antoinette Pascalina nevű lányának el-
hunyta (1890. augusztus 5.) nyomán, vagy Richard von Metternich herceg 1895. március 1-jén bekövet-
kezett halálát követően keletkezett.

88  A levél a tartalom alapján datálható a bécsi Praterben 1892. május 7. és október 9. között megrendezett 
Nemzetközi Zenei és Színházi Kiállítás (Internationale Ausstellung für Musik- und Theaterwesen) előké-
születei idejére, közelebbről a március 8. előtti hetekre: ezen a napon már nyilvános volt, hogy Saint- 
Saëns elfogadta a levélben foglalt felkérést, lásd: Internationale Musik- und Theaterausstellung, In: Wiener 
Zeitung, Nr. 55 (8 März 1892) 4.
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[Címzés:] Monsieur / Monsieur Camille / Saint-Saëns / Paris

Vienne, le / 1892
Mon cher Saint-Saëns !
Le comité central de l’Exposition internationale de musique et de théâtre qui siège à 
Vienne vous demande de nous faire l’honneur et le plaisir de venir diriger quelques-
unes de vos admirables œuvres dans la grande salle de concert qui a été construite pour 
les auditions musicales et espère que vous voudrez bien accepter l’offre qu’il vous fait.

En ma qualité de présidente d’honneur de cette entreprise et principalement en 
qualité de la personne ayant eu l’initiative de cette Exposition, je joins ma prière à celle 
du comité et je vous demande instamment au nom de notre vieille amitié de lui faire 
bon accueil. Inutile d’ajouter que vous serez reçu et fêté et apprécié comme vous méritez 
de l’être. – Vous savez d’ailleurs par expérience que les Viennois raffolent de votre 
musique. –

Ne me refusez pas, mon cher Saint-Saëns, et comptez, je vous en prie, sur ma 
gratitude comme vous comptez aussi, je le sais, sur ma fidèle et invariable amitié. C’est 
avec impatience que nous attendons votre réponse ! –
Croyez à mes sentiments les meilleurs.

Pcesse de Metternich

9.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Bécs, 1892. március 21.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 8–10. (autográf )

Végtelenül köszöni. Saint-Saëns kérdéseire válaszul: 1. Van egy 2400 nézőt befogadó, hatal-
mas hangversenytermük – pompás orgonával –, ahol előadathatná a Nuit persane-t (Per-
zsa éj). 2. Van egy kis koncerttermük, ahol „gyötörhetné az elefántcsontot” (zongorázhatna).

Kórusra ne gondoljon, de kitűnő zenekarral szolgálnak. Érkezése idejére nézve a követ-
kező dátumokat ajánlja: május 19., 21., 28., június 9., 16., 18., 25., miután biztosan 
Bécsben akarja találni, és ő maga is ragaszkodik ahhoz, hogy lássa és fogadja. Hacsak nem 
jön közbe valami, június 18-ig bezárólag biztosan ott találja.

Várja mielőbbi válaszát, és igaz hálája kifejezésével búcsúzik. Sietve ír, mert a Kiállítás 
annyi teendőt ad neki, hogy azt sem tudja, hol áll a feje.
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Vienne, le 21 mars 1892
Monsieur Saint-Saëns ! – 
D’abord merci, merci et merci encore.
Voilà pour répondre à vos questions : – Primo, nous avons une immense salle de concert 
avec un orgue superbe où vous pourriez faire entendre « la Nuit persane ».89 – La dite 
salle contient 2400 spectateurs. – Ensuite, nous avons une petite salle de concert où 
vous pourriez, si le cœur vous en dit, jouer ou, comme vous le dites, tourmenter 
l’ivoire ! ! ! – NB :

Quant au chœur, il n’y faut pas songer. – Nous vous fournissons un excellent orchestre, 
voilà tout ! – Pour ce qui est de l’époque de votre venue – voilà les dates que je vous 
propose : 19 – 21 – 28 mai – 9 – 16 – 18 et 25 juin, puisque vous voulez me trouver 
sûrement ici, et que je tiens à vous voir et à vous recevoir, je vous donne ces dates en 
ajoutant, qu’à moins de je ne sais quoi, vous serez sûr de me trouver ici jusqu’au 18 juin 
inclusivement.90

Répondez-moi bientôt, mon cher ami, et laissez-moi vous serrer la main avec une 
reconnaissance bien vraie et bien profonde.

Je vous écris au galop, car l’Exposition me donne tellement à faire que je ne sais plus 
où donner de la tête.

Je suis littéralement affolée !
Mille amitiés

Pcesse de Metternich
NB : Le mot a fait notre joie.

10.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Bécs, 1892. október 24.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 11–15. (autográf, borítékkal)

Sokat veszített a bécsi Nemzetközi Zenei és Színházi Kiállítás azzal, hogy Saint-Saëns 
nem szerepelt a nagy zeneszerzők sorában, akiket a hercegné fel kívánt vonultatni. Gut-
mann nem volt ügyes, és kész elismerni, hogy nem kedves személyiség. Az is igaz ugyanak-
kor, hogy szervezőként rettenetes pénzügyi helyzettel kellett megküzdenie, miután a Kiál-
lítás üres kasszával indult. Ennek ellenére, ha Gutmann tájékoztatta volna tárgyalásairól, 
neki talán sikerült volna megegyezésre jutnia baráti kapcsolatuknak köszönhetően, jobban 
megértették volna egymást. Azt meri gondolni, hogy találtak volna megoldást. Egyetért a 

89  Nuit persane, op. 26 bis (1891), kantáta két szóló hangra, vegyes karra és zenekarra. Szövegét Armand 
Renaud (1836–1895) Les nuits persanes című versciklusa szolgáltatta. 1892. február 14-i bemutatóján 
Édouard Colonne vezényelte a párizsi Châtelet színházban.

90  Saint-Saëns június 9-re tervezett szimfonikus koncertje végül a zeneszerző betegsége miatt elmaradt.
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zeneszerzővel, az Operától kapott válasz rendkívül bántó volt – mélyen sajnálja. Mind-
ennek dacára Saint-Saënsnak a megszokott sikerben lett volna része Bécsben, és sem férjé-
nek, sem neki nem kellett volna „hősiesen küzdenie” azért, hogy műveit ünnepeljék, ame-
lyekért bolondulnak az ottaniak. Távolmaradása nemcsak őket fosztotta meg az örömtől, 
hanem a bécsi és nemzetközi közönséget is, amely özönlött a ritka zenei élvezetek Kiállítá-
sára. Tüske és tövis helyett virág és babérkoszorú lett volna osztályrésze. Nemcsak a maguk 
veszteségét fájlalja, hanem azt is, hogy a zeneszerző nem látta a Kiállítást, amely valóban 
nagyszerű volt, és olyan felbecsülhetetlen kincseket mutatott be, amelyeket ő tudott volna 
igazán értékelni. Egyhamar nem lesznek együtt láthatók olyan különös emlékezetű, csodá-
latos hangszerek és unikális kéziratok, mint amelyek a Rotundában voltak kiállítva. Az 
odalátogató művészek nem győztek hangot adni csodálatuknak és lelkesedésüknek. Szíve-
sen lett volna a komponista idegenvezetője. Búcsúzóul ismételten kifejezi őszinte sajnála-
tát, és kéri Saint-Saënst, hogy ne nehezteljen, hanem térjen vissza hozzájuk mielőbb.

[Címzés:] Monsieur / Monsieur Camille / Saint-Saëns / 21 rue de l’Arende / Paris

Vienne, le 24 octobre 1892
Mon cher Saint-Saëns,
Nous avons beaucoup perdu en ne vous voyant pas figurer dans la pléiade des grands 
compositeurs que je rêvais de voir défiler à l’Exposition Internationale de la Musique et 
du Théâtre à Vienne. Évidemment Mr Gutmann91 n’a pas été adroit et je vous accorde 
volontiers qu’il n’est pas aimable. –

Loin de vouloir l’excuser – car je ne suis pas une de ses admirateurs –, je dois convenir 
cependant qu’il a eu à lutter avec la terrible question d’argent vu que notre Exposition a 
été commencée sans qu’elle ait eu un sou vaillant à son actif. Or, sans argent, il est bien 
difficile d’organiser quoi que ce soit ici-bas ! –

Cela n’empêche pas que s’il m’avait tenu au courant de ses négotiations, je serais 
peut-être arrivée à un modus vivendi grâce à nos bonnes relations d’amitié et que je me 
serais mieux entendue avec vous que lui. – Nous serions, j’ose m’en flatter, arrivés à une 
solution. –

La réponse que l’on vous a donné de l’Opéra était absolument désobligeante, j’en 
conviens, et je le déplore. –

Tout cela n’empêche pas que vous auriez eu le succès accoutumé à Vienne et que ni 
mon mari ni moi, nous n’aurions eu à « lutter vaillamment » pour faire acclamer vos 
œuvres, dont on raffole ici, comme vous le savez. –

Bref – vous n’êtes pas venu – nous avons été privés d’un grand plaisir et le public 
viennois et cosmopolite qui se pressait à l’Exposition de grandes jouissances musicales.

Au lieu de tomber dans un buisson d’épines et de ronces, vous auriez été couvert de 
fleurs et vous vous seriez trouvé abrité sous des lauriers. –

91  Albert ( J.) Gutmann (1852–1915), osztrák zenei kiadó és koncertügynök, az Internationale Ausstellung 
für Musik- und Theaterwesen zenei bizottságának tagja, az esemény egyik fő szervezője.
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Je regrette non seulement la privation qui nous a été imposée par de fâcheuses 
circonstances, mais je me permetterais de regretter un peu pour vous de ne pas avoir vu 
l’Exposition qui était vraiment superbe et qui contenait des trésors inestimables que 
personne n’aurait mieux apprécié que vous. –

De longtemps on ne verra pareille réunion de merveilleux instruments de souvenirs 
curieux, de manuscrits uniques comme ceux qui se trouvaient dans la Rotonde.

Les artistes qui sont venus ici n’en revenaient pas d’admiration et d’enthousiasme. 
J’aurais été heureuse de vous servir de « cicerone ». –

Croyez, mon cher Saint-Saëns, à l’expression renouvelée de mes sincères regrets – ne 
vous gardez pas rancune, mais revenez nous, et cela bientôt ! ! –
Mille souvenirs de bien vraie amitié.

Pcesse de Metternich
Mon mari vous serre la main.

11.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Reichenau an der Rax, 1900. augusztus 2.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 21–25. (autográf, borítékkal)

Saint-Saëns „Pauline de Metternich Winneburg Rennweg” címzésű kedves levelét a her-
cegné unokahúgának kézbesítették, aki jelenleg e nevet viseli, míg az ő hivatalos címe „Met-
ternich-Sándor hercegné”. Drága férje halála után elhagyta a családi otthont, és kis palotát 
építtetett a Fasangasse 26 alatt, így ezentúl erre a címre kéri küldeni a neki szánt küldemé-
nyeket. Még ha a zeneszerző el is felejtené az utca nevét és a házszámot, a „Metternich- 
Sándor” név a címzésben elegendő, hogy a levél célba érjen.

Saint-Saëns panaszára, miszerint oly nagy sietséggel hagyta el Párizst, kifejti, hogy 
három hétig időzött ott, márpedig három hét Kiállítás idején tizenkettővel ér fel rendes 
körülmények között. Kikészítette a tülekedés, morális és fizikai ereje már nem elég ahhoz, 
hogy megbirkózzon a fáradalmakkal. Pompás a Kiállításuk, de az ő ízléséhez és képességei-
hez mérten túl nagy, túl sok a látnivaló, ami miatt végül semmit nem látott. Ne nevesse ki, 
de belépett abba a korba, amikor az ember már jobban szereti, ha mások mesélnek neki, és 
nem magának kell fáradnia. Beéri az intelligens emberek beszámolóival, így tökéletesen 
tisztába kerül a valósággal. Ez alól kivételt képeznek a művészi élvezetek: az ilyesmit látni, 
hallani kell, hogy véleményt alkothasson az ember.

Nem csodálkozik rajta, hogy a komponistának tetszett az Eroica gyászindulójának in-
terpretációja, és megérti, hogy furcsának találta és kellemetlenül meglepte a Tannhäuser 
nyitányának végén vett „pokoli” tempó. „Ez a harsányság szándékolt. Mahler azt akarja, 
hogy a valódi szépség, egyszóval emelkedettség eltűnjön a Venus-barlang pokoli orgiájában, 
miként a vad hullámok elnyomják a fuldoklók segélykiáltásait. Ezért a fülsüketítő trombi-
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ták, az őrült dobok, amelyek Mahler felfogása szerint a rosszaknak a jók fölötti diadalát 
fejezik ki. Ahogy Tannhäusernek, nekünk is kimerülten kell visszahanyatlunk, és kegyele-
mért kiáltanunk.” Nem tudja, megismerkedett-e Mahlerrel, ha nem, sajnálja. Érdekelte 
volna ez a csodabogár, aki gyönyörű művekkel ismerteti meg a közönséget. Előző télen 
A Nibelung gyűrűje páratlan előadásaiban volt részük, és meri állítani, hogy úgy még 
nem hallotta a harcosok kórusát az Istenek alkonyában, ahogy Mahler irányítása alatt 
szólt. Szeretné, hogy Saint-Saëns jöjjön el Bécsbe, és hallgasson meg bizonyos előadásokat, 
amelyeket ő nem habozik isteninek minősíteni. Talán nem tudja Saint-Saëns, hogy Mah-
ler elsőrangú zeneszerző. A drezdai karmester és az ottani opera fő-zeneigazgatója, Schuch 
szerint nagy kár – és ebben minden német muzsikus egyetért vele –, hogy Mahler opera-
igazgató, mert ez elveszi az idejét a komponálástól, ami bűn, mert jelenleg vitathatatlanul 
ő az egyik legnagyobb német és osztrák zeneszerző, és ha művei ismertek volnának, az 
egekbe emelnék.

Amit a Wiener Männergesang-Vereinről mond Saint-Saëns, annyira hízelgő, hogy 
meg fog ja mondani az illető uraknak, akik éppoly büszkék lesznek, mint boldogok.

Sorait a Durand-ház címére küldi azzal a kéréssel, hogy továbbítsák a zeneszerzőnek. 
Tudja, hogy vándorló lénnyé vált, s attól tart, hogy elhagyta St Germaint. Ő maga most 
Bécs kapujában van és mégis az Alpokban: a hegység csaknem a hátukban van, mivel váro-
si ablakából rálát. Bécsből 1 h 40 perc alatt érnek le vonattal. Ha ez az ideálisan szép vidék 
Párizstól feküdne ekkora távolságra, egész Európa beszélne róla. Így azonban ismeretlen 
marad, amit a maga részéről nem bán, mert utálja a turistákat, és itt biztos, hogy nem 
zavarják.

Nagy örömet szerzett neki levelével, és köszöni hűséges barátságát. Immár csaknem 
negyven éve ismerik – és szeretik egymást.

Ui.: Ne csodálkozzon Saint-Saëns az a ékezetén a Sándor névben, amely magyar. 
A magyar nyelv egyik sajátsága, hogy amikor á-t ejtünk, ki kell tenni az ékezetet – ennek 
hiányában a magyar o-t ejt.92

92  A magyar (zárt) „a” hangot, amely a francia nyelvben nem létezik, a franciák gyakran nyílt „o”-nak hall-
ják és ejtik.
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[Címzés:] Monsieur / Monsieur Camille Saint-Saëns / à Dieppe93

Autriche Reichenau, le 2 août 1900

Mon cher Saint-Saëns !
Votre bonne et charmante lettre adressée à «  la Princesse Pauline de Metternich 
Winneburg Rennweg » a été remise à ma nièce qui porte aujourd’hui le nom, tandis 
que mon titre officiel est « Princesse de Metternich-Sándor ».94

J’ai quitté, après la mort de mon cher mari,95 la maison de famille et j’ai construit un 
petit hôtel à la Fasangasse 26 où je vous prie d’adresser dorénavant vos missives.96 Même 
si vous deviez oublier le nom de la rue et le numéro, il suffirait que l’adresse porte le nom 
de « Metternich-Sándor » pour qu’elle arrive à destination.

Vous vous plaignez de la hâte avec laquelle j’ai quitté Paris ! J’y suis restée 3 semaines 
et 3 semaines en temps d’Exposition en valent 12 en temps ordinaire. Cette bousculade 
m’a ahurie et mes forces morales et physiques ne résistent plus à de pareilles fatigues. 
Votre Exposition est superbe, mais à mon goût et pour mes facultés elle est trop vaste, et 
il y a trop de choses à voir, ce qui fait que dans le fait, je n’ai rien vu ! ! –97

Ne vous moquez pas de moi mais je suis arrivée à l’âge où l’on préfère se faire raconter 
les choses que de se fatiguer à aller les voir soi-même. Les descriptions de personnes 
intelligentes me suffisent et j’arrive à me rendre parfaitement compte de la réalité. – J’en 
excepte les jouissances artistiques. Là, il s’agit de juger de visu et de voir et d’entendre.

Je ne m’étonne pas de ce que vous aimiez l’interprétation de la Marche funèbre dans 
L’Eroïca, et je comprends que vous ayez été étonné et même désagréablement surpris 
par le train d’enfer, (j’appuie sur le mot) déployé à la fin de l’ouverture de 
« Tannhäuser ».98 – Ce bruit est voulu. – Mahler veut que la beauté réelle, l’élévation 
tout en un mot, disparaisse dans l’orgie infernale de Venusberg et que comme des noyés 
qui crieraient au secours, le bruit des vagues furieuses empêche d’entendre leurs appels 
désespérés ! – De là ces coups de trompettes assourdissants, ces tambours fous qui eux 
doivent représenter à son idée la domination des mauvais éléments sur les bons ! –

Comme le « Tannhäuser », nous devons retomber épuisés et crier grâce !

93  „à Dieppe”: idegen kezű írással. A saját kezű címzésben áthúzva: „recommandée aux bons soins de la 
Maison Durand”.

94  Hivatalosan 1897. június 4-től viselte a Metternich-Sándor nevet.
95  Richard von Metternich herceg 1895. március 1-jén hunyt el.
96  A Metternich-Sándor-palota 1895–1896-ban épült Amand Louis Bauqué és Albert Emlio Pio építészek 

tervei alapján.
97  Az 1900. április 14. és nov. 12. között Párizsban megrendezett, minden addiginál nagyobb szabású világ-

kiállítás kb. 50 millió látogatót vonzott.
98  Gustav Mahler és a Bécsi Filharmonikusok (Wiener Philharmoniker) 1900. június 21-én, a Trocadéróban 

rendezett koncertjének műsora: Beethoven: 3. (Esz-dúr, „Eroica”) szimfónia; Schubert: h-moll, „Befeje-
zetlen” szimfónia (1–2. tétel); Bruckner: 4. (Esz-dúr, „Romantikus”) szimfónia (Scherzo); Goldmark: 
Tavasszal, hangversenynyitány; Wagner: Tannhäuser  nyitány.
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Je ne sais pas si vous avez fait la connaissance de Mahler – si non, je le regrette pour 
lui – et aussi pour vous. Il vous eût intéressé. C’est un magnifique toqué et il nous fait 
entendre des choses admirables. Nous avons eu l’hiver dernier des représentations de 
« L’anneau des Nibelungen » uniques et jamais, j’ose le dire, vous n’avez entendu le 
chœur des guerriers dans « Le crépuscule des dieux » chanté comme il l’a été sous la 
direction de Mahler. Cela a été une révélation. – Je voudrais que vous vinssiez à Vienne 
afin d’entendre certaines représentations, que je n’hésite pas à qualifier de divines !

Vous savez ou vous ne savez pas que le dit Mahler est un compositeur « di primo 
cartetto » et qu’il a fait des choses splendides. – Le chef d’orchestre de Dresde – Schuch 
– General Musikdirektor99 – c.-à.-d. directeur en chef de la musique royale et de l’opéra 
– m’a dit qu’il regrettait, ainsi que tous les musiciens d’Allemagne, que Mahler soit 
directeur de l’Opéra car cela l’empêchait de « trouver le temps de composer » et que « 
ceci était un crime car il était actuellement sans contredit un des plus grands compositeurs de 
l’Allemagne et de l’Autriche et que si ses œuvres étaient connues, il serait porté aux nues ! »

Votre appréciation de notre chœur du «  Wiener Männergesangverein  » est si 
flatteuse que je ne manquerai pas d’en faire part à ces messieurs qui en seront aussi fiers 
qu’heureux.100

J’adresse ces quelques lignes à la maison Durand avec prière de vous les faire parvenir. 
Je sais que vous êtes devenu un être errant, et j’ai peur que vous ayez quitté St-Germain.101 
– Je suis actuellement ici aux portes de Vienne et tout de même dans les Alpes car nous 
avons la chance d’avoir celles-ci presque sur notre dos, puisque de mes fenêtres en ville, 
je les vois surgir à l’horizon. Nous mettons 1hr 40 minutes pour venir de Vienne ici en 
chemin de fer ! Si cette contrée idéalement belle se trouvait à cette distance de Paris, 
l’Europe entière en parlerait ! Tel que, elle reste ignorée mais, pour ma part, je ne m’en 
plains pas car j’ai le touriste en horreur et je suis sûre ici qu’il ne viendra pas me gêner.

Adieu mon cher Saint-Saëns ! – Laissez-moi vous redire tout le plaisir que m’a causé 
votre lettre et vous remercier de la fidélité de votre amitié. Voilà près de 40 ans que nous 
nous connaissons et – que nous nous aimons ! –

Je vous serre la main et je vous envoie l’assurance renouvelée de mon invariable 
attachement.

Pcesse de Metternich-Sándor

Ne vous étonnez pas de l’accent sur l’a du nom de Sándor qui est hongrois – pas l’accent, 
mais le nom. C’est une des originalités de la langue hongroise que lorsqu’il faut 
prononcer a, on doit mettre un accent – en l’omettant, le hongrois prononce o !...

 99  Ernst von Schuch (1846–1914), osztrák karmester, a drezdai udvari opera főzeneigazgatója.
100  Saint-Saëns minden bizonnyal a Wiener Männergesang-Verein és a bécsi Hofoper zenekarának 1900. 

jú nius 19-i, nagy sikerű hangversenyét hallotta a Châtelet-ben. A Bécsi Férfikari Egyesület kétszáz tagú 
kórusának előadásában a következő művek hangzottak el Eduard Kremser, illetve Richard von Perger 
vezényletével: Schubert: Gesang der Geister über den Wassern, Der Gondolfahrer; Schumann: Ritornelle; 
Wagner: Das Liebesmahl der Apostel.

101  Saint-Germain-en-Laye.
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12.
Metternich hercegné Saint-Saënshoz

(Bajna, 1900. szeptember 7.)
F–DI, LAP CSS 166, fol. 26–28. (autográf, borítékkal)

Gustav Mahler kiadójával elküldette Saint-Saënsnak 2., kórusos szimfóniáját. Ugyanő azt 
írja a hercegnének, hogy eltökélt szándéka bemutatni a Sámson és Delilát. Amint meglesz a 
kívánt énekesnő – sajnos, altra van szükség – munkához lát. Az Operánál ott van nekik Wal-
ker kisasszony (egy amerikai), akinek szép hangja van, de ahogy Mahler viccesen mondja, 
képtelenség elhinni, hogy Sámson akár csak egy hajtincsét is levágatná érte. Tényleg túlságo-
san ronda. Adjon Saint-Saëns nekik egy németül beszélő Delnát, és másnap próbálni kezdik 
szép művét. (NB: Igyekezzen minél hamarabb – ez meggyorsítaná ügyét Bécsben.)

Nagyon tetszik neki, amit a Portraits et souvenirs című könyvében Lisztről és Rubin-
steinről ír a zeneszerző. A sas és a bömbölő oroszlán!

Nem tudja, mondta-e már, hogy nagy és lelkes rajongója Berlioznak. Benvenuto Cel-
lini című operája, amelyet Drezdában hallott, kitörölhetetlen emléket hagyott benne. A hí-
res trió maga a csoda. „Mint mikor egy túl gyorsan kinyitott pezsgős üvegből egy nagy 
csipkefátyolra ömlik a bor!...” Biztosan nem érti Saint-Saëns, de nem tudta másképp kife-
jezni a benyomást, amelyet akkor keltett benne a mű. 

[Címzés:] Monsieur / Monsieur Camille Saint-Saëns / Commandeur de la Légion 
d’honneur / Membre de l’Institut. [Idegen kezű írással a boríték verso oldalán:] 26 Rue 
de Pontoise / S. Germain en Laye102

Gran / Bajna / Hongrie103 Bajna le 7 / sept. 1900

Mon cher Saint-Saëns,
Ne maudissez pas ma manie épistolaire, mais il faut que vous subissiez ces quelques lignes. –

Primo, Mr Mahler104 –
Gustave Mahler vient de vous faire expédier par son éditeur sa 2de symphonie avec 

chœurs.105

102  A boríték recto oldalán: „au dos” (a hátoldalon), áthúzva: „Éditeur de Musique Durand”, „4. Place de la 
Madeleine / Paris”. A boríték verso oldalán saját kezű tintaírással: „prière de / faire suivre / très urgent” 
(kérem továbbítani, nagyon sürgős).

103  Az Esztergom vármegyéhez tartozó, jelenleg Komárom–Esztergom megyében található Bajna község, 
ahol a klasszicista Sándor–Metternich-kastély („Ördöglovas kastély”) ma is áll.

104  Gustav Mahler (1860–1911), cseh–osztrák zeneszerző, karmester, 1888–1891 között a budapesti 
Opera ház, 1897–1907 között a bécsi Hofoper igazgatója.

105  Gustav Mahler II. (c-moll, „Feltámadás”) szimfóniája, amely énekes szólistákat és vegyes kart is alkalmaz. 
A művet egy évtizeddel később maga a szerző vezényelte Párizsban a Concerts Colonne 1910. április 17-i 
hangversenyén.
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Secundo – le même Gustave m’écrit qu’il a l’intention très arrêtée de donner 
« Samson et Dalila », ce dont je vous avertis. Dès qu’il aura l’interprète voulue – hélas ! 
il faut une voix d’alto – il se mettra à l’œuvre. Nous avons à l’Opéra Mlle Walker (une 
américaine)106 qui a une belle voix, mais comme le dit Mahler très plaisamment, il est 
impossible que qui que ce soit puisse admettre que Samson se fasse couper une mèche de 
cheveux seulement pour elle… Elle est vraiment par trop laide. Donnez-nous une 
Delna107 parlant allemand et demain votre belle œuvre entrera en répétition ! NB :

Adieu, mon cher Saint-Saëns ! – Je vous serre les deux mains bien amicalement.
Pcesse de Metternich-Sándor

NB : Tâchez que cela soit bientôt – cela vous accélérera à Vienne !

J’aime beaucoup dans vos Portraits et souvenirs108 ce que vous dites de Liszt et de 
Rubinstein. L’aigle et le lion rugissant !

Vous ai-je jamais dit que j’étais une grande et passionnée admiratrice de Berlioz ? 
Son opéra de « Benvenuto Cellini », que j’ai entendu à Dresde, m’a laissé un souvenir 
impérissable ! Le fameux trio est la merveille des merveilles. On dirait une bouteille de 
vin de champagne débouchée trop vite et le vin se répandant sur un grand voile de 
dentelles  !... Vous ne comprenez pas – mais je n’ai pas su définir autrement mon 
impression reçue jadis !

Rövidítések és irodalomjegyzék

BnF Bibliothèque nationale de France

dép. Mus. département de la Musique

F–DI  Médiathèque Jean Renoir, Dieppe

OSZK Országos Széchényi Könyvtár

Kt Kézirattár

*

106  Edyth Walker (1870–1950), amerikai alt, 1895–1903 között a bécsi Hofoper társulatának tagja.
107  Marie Delna (1875–1932), világhírű francia alt énekesnő.
108  Saint-Saëns Portraits et souvenirs : l’art et les artistes című könyve 1900-ban jelent meg Párizsban.
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