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1888. ok tó ber 10-én Beniczky Fe renc, a Ma -

gyar Ki rá lyi Ope ra ház in ten dán sa a kis lét -

szám ban meg je lent tár su lat előtt mu tat ja be a 

dal szín ház új igaz ga tó ját, az alig hu szon -

nyolc éves Gustav Mah lert. Mah ler rö vid,

né met nyel vű üd vöz lő be széd ében már az

ele jén fon tos nak tart ja le szö gez ni, hogy re -

mé nyei sze rint egy év múl va már ma gya rul

fog be szél ni. Ígé re tét be is vált ja, egy év

múl va be szé dét már ma gya rul mond ja el, de

azt is tud juk, hogy Mah ler soha nem ta nult

meg iga zán ma gya rul, csak annyi ra, hogy

egy-egy rö vid be szé det meg ta nul jon. Azon -

ban a fen ti kis je le net pon to san il luszt rál ja,

hogy a re form kor tól kez dő dő en, majd 1867

után is mi lyen el vá rá sok nak kel lett meg fe -

lel nie a ma gyar or szá gi zsi dó ság nak, il let ve

va la mennyi nem ze ti ség nek, va la mint a kül -

föld ről ér ke ző mű vé szek nek is. A ma gya ro -

so dás a zsi dó ság szá má ra az eman ci pá ció

fel té te le volt, és e fel té tel nek a re form kor tól

kez dő dő en több sé gük szí ve sen tett ele get,

amit az 1843-ban lét re jö vő Honi Iz ra e li ták

Kö zött Ma gyar Nyel vet Ter jesz tő Egy let

(ké sőbb: Ma gya rí tó Egy let), és a sza bad ság -

harc ban való je len tős zsi dó rész vé tel is je lez.

A re form kor tól nagy já ból a szá zad for du -

ló ig ter je dő kor szak nem ze ti és ma gya ro sí tá -

sai tö rek vé sei el ső sor ban a né met kul tu rá lis

fö lény vissza szo rí tá sát szol gál ták.1 A Mah -

ler rel szem ben leg gyak rab ban meg fo gal ma -

zó dó kri ti ka: né met mi vol ta Szé che nyi ér ve -

lé sé re rí mel, aki egyéb ként a zsi dó ság

eman ci pá ci ó já nak híve volt, de azért el le -
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1 Má sod sor ban ter mé sze te sen de mog rá fi ai okai

vol tak. A nem ze ti sé gek „el ma gya ro sí tá sa” azt is

szol gál ta, hogy ja vul ja nak a de mog rá fi ai ada tok,

ame lyek az or szág több ré szén is ma gyar

szem pont ból kedveztőlenek vol tak.



nez te a gyors eman ci pá ci ót, mert az már túl -

zot tan asszi mi lá ló dott a né met kul tú rá hoz.2

Ez a ten den cia azon ban a re form kor tól kez -

dő dő en meg for dult, s 1881-re Bu da pest zsi -

dó la kos sá gá nak 59, 1891-re pe dig már 75

szá za lé ka val lot ta ma gát ma gyar anya nyel -

vű nek.3 A mózeshitű ma gyar vagy a „ká lo -

mis ta zsi dó pa raszt” ide á ja nem csak a nem

zsi dó, de a zsi dó tár sa da lom szá má ra is a ma -

gyar zsi dó ság kö ve ten dő pél dá já vá vá lik. A

re form kor ide jén elő ször ma gya rul ver se lő

zsi dó köl tők (Heilprin Mi hály, Szegfi Mór,

Reich Ig nác és Diósy Már ton, aki Kos suth

tit ká ra volt) túl fű tött ér zel mei meg le he tő sen

erős asszi mi lá ci ós-in teg rá ci ós kész te tés ről

ta nús kod nak. Az eman ci pá ci ós tör vény

meg szü le té sé nek ide jé re, 1867-re már oly -

annyi ra kö ve ten dő pél da a ma gyar nyel vű,

ma gyar nem ze ti sé gű zsi dó ide ál ja, aki az

eman ci pá ci ó ért cse ré be kész le mon da ni szo -

ká sai nagy ré szé ről és a ma gyar kul tú rá hoz

asszi mi lá lód ni, hogy a jid dis nyel vű or to do -

xia 1864-ben, fél ve a zsi dó ság be ol va dá sá -

tól, drá kói szi gor ral pró bált ez zel

szem be száll ni – mér sé kelt si ker rel.4

Ez zel pár hu za mo san a zsi dó ság nem csak

asszi mi lá ló dott a ma gyar kul tú rá hoz, de

egyik lé nye ges köz ve tí tő jé vé is vált. Arany,

Pe tő fi vagy Jó kai első for dí tói és nyu ga ti nép -

sze rű sí tői kö zött ott ta lál juk az Arany-bal la -

dá kat for dí tó Dóczi La jost, Hermann Kleint,

A kar tha u zi és az Abafi for dí tó ját, va la mint

Pe tő fit, Eöt vöst, Jó ka it, a Ka to na Bánk bánját 

szin tén né met re át ül te tő Dux Adol fot, va gyis

azt a pol gá ri zsi dó ré te get, amely ugyan már

ma gya ro so dott, de több nyel vű sé gét fenn tar -

tot ta. A több nyel vű ség és kul tú ra hor do zás ré -

szint a zsi dó tra dí ci ó ból, a ta nu lás ha gyo má -

nyo san ki tün te tett sze re pé ből is kö vet ke zik,

de ugyanak kor az in teg rá ció szán dé ka is fel -

fe dez he tő ben ne. Ahogy lát ni fog juk,

Fenyvessy Fe renc nem vé let le nül ál lít hat ja a

Par la ment ben egy in du la tos vita so rán, hogy

az Ope ra ház kö zön sé gét az arisz tok rá cia mel -

lett el ső sor ban a pol gá ri, ezen be lül is nagy -

szám ban a zsi dó pol gá ri ré teg te szi ki. Ez a

kul tú ra hor do zó kö zeg egy szer re fo gyasz tó ja

2

2 Ld. Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig.

Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 325–329. old. NB: a

német nyelv használatát nemcsak a zsidóságnak, de 

az arisztokráciának, illetve olyan művészeknek is

felrótták, mint Liszt Ferenc. Az utóbbinak például

nem más, mint az a Zichy gróf, aki az Opera

intendánsaként összetűzésbe kerül Mahlerrel. A

nyelvi-kulturális problémákról ld. Komoróczy Géza:

Zsidó nép, zsidó nemzet, zsidó nemzetiség. In: Élet

és Irodalom, 2006. június 16. Széchenyihez ld.

Barany, Gerorge: Stephen Széchenyi – And the

Awakening of Hungarian Nationalism, 1791–1841.

Princeton, New Jersey, Princeton University Press,

1968. A képet árnyalja az is, hogy Széchenyi

általában ódzkodott a gyors asszimilációtól. A

reformkorról és a 19. század végéről ld. még

Komoróczy Géza (szerk.): A zsidó Budapest. I–II.

Budapest, Városháza – MTA Judaisztikai

Kutatócsoport, 1997; Komlós Aladár: Magyar zsidó

szellemtörténet a reformkortól a holokausztig. I–II.

Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2001; Peremiczky

Szilvia: Árpád és Ábrahám földiek voltak(?) In:

Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.):

A magyar irodalom történetei. Budapest, Gondolat,

2007; Szalai Anna (szerk.): Házalók, árendások,

kocsmárosok, uzsorások – Zsidóábrázolás a

reformkori prózában. Budapest, Osiris, 2002; Szalai,

Anna (eds.): In the Land of Hagar – The Jews of

Hungary: History, Society and Culture. Tel Aviv,

2002. 

3 Vörös Károly: A budapesti zsidóság két forradalom

között, 1848–1918. In: Varga László (szerk.):

Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és

válság. Budapest, Pannonica Kiadó – Habsburg

Történeti Intézet, 2005. 49. old.

4 Ld. Komoróczy Géza: i. m. 



és al ko tó ja is a tu do mány nak és a mű vé szet -

nek, egy faj ta klasszi kus te rem tő ka pi ta lis ta

esz ményt meg tes te sít ve. A kor szak nagy ka -

pi ta lis ta csa lád jai, ame lyek a ma gyar ipa ro so -

dás alap ja it le fek te tik, ki sebb rész ben arisz -

tok ra ta, ma gyar pol gá ri, na gyobb rész ben

zsi dó, il let ve nem zsi dó kül föl di be fek te tők,

mint a sváj ci Ganz Áb ra hám. A Kornfeldek,

Wahrmannok, Kármánok,

Hatvany-Deutsch-ok, Weissek, Goldberge-

rek, Richterek, Chorinok, bár a né met kul tú -

rá ban is já ra to sak, de hang sú lyo san ma gyar

zsi dó csa lá dok. So ra ik ból, va la mint a zsi dó

kö zép osz tály, ér tel mi ség so ra i ból a szá zad -

for du ló után nem csak olyan pol gá ri ra di ká lis

vagy kom mu nis ta sze mé lyi sé gek ke rül nek ki, 

mint Luk ács György, Jászi Osz kár vagy a

kom mün egyes ve ze tői, ha nem a ma gyar kul -

tu rá lis és tu do má nyos élet je len tős sze mé lyi -

sé gei is, mint Kár mán Mór, Goldziher Ig nác,

Marczali Hen rik, Mun ká csi Ber nát, Ko rá nyi

Fri gyes, Kár mán Tó dor, Teller Ede, Neu -

mann Já nos, Szi lárd Leó, Wigner Jenő.5

A nem ma gyar szár ma zá sú zsi dók kö zött

is szép szám mal akad nak olya nok, akik a

ma gyar nem ze ti kul tú ra meg te rem té sé ért so -

kat tesz nek, mint amilyen a re form kor ban a

ma gyar pusz ta ké pét elő ször nép sze rű sí tő

Beck Kár oly, vagy Leopold Kompert. Mah -

ler rel kap cso lat ban is több ször ki eme li a ko -

ra be li saj tó, a po li ti kai köz be széd, hogy ide -

gen lé té re ő az első, aki nem ze ti

ope ra ját szás ra tö rek szik.

Mah ler szer ződ te té sé nek, mű kö dé sé nek

kö rül mé nye it nagy ban be fo lyá sol ta az a klí -

ma, amely az eman ci pá ció kö vet kez té ben lét -

re jött, s amely a ma gyar zsi dó ság si ke re it és

ké sőb bi tra gé di á ját egy aránt meg ala poz ta, de

tá gabb ér te lem ben meg ha tá roz ta a du a liz mus

kori mi liő is: Ma gyar or szág és a ma gyar nem -

ze ti kul tú ra tö rek vé sei, az am bi va lens együtt -

élés a né met kul tú rá val és an nak be fo lyá sá -

val. Ezért mi e lőtt meg vizs gál nánk Mah ler

ma gyar or szá gi mű kö dé sét és an nak fo gad ta -

tá sát, ér de mes rö vi den át te kin te ni a ma gyar -

or szá gi zsi dó ság sze re pét a szá zad for du ló év -

ti ze de i ben, va la mint a ma gyar nem ze ti zene

és az ope ra ál ta lá nos hely ze tét.

Az eman ci pá ció ha tá sa

a ma gyar zsi dó ság ra

és a ma gyar kul tú rá ra

Az utób bi évek ben több vita is folyt ar ról,

hogy a zsi dó ság rész vétele az 1867 utá ni

mo der ni zá ci ós fo lya ma tok ban mennyi re te -

kint he tő hang sú lyos nak. A Karády Vik tor

ál tal kép vi selt klasszi kus hi á tus-el mé let sze -

rint az eman ci pá ció egy faj ta szer ző dés nek

te kint he tő a zsi dó ság és a ma gyar ál la mi ve -

ze tő ré te gek kö zött, mely nek lé nye ge, hogy a 

mo der ni zá ci ó ban nyúj tan dó anya gi se gít sé -

gért és a köz hi va ta li-po li ti kai szfé rá ról tör té -

nő le mon dá sért a zsi dó sá got egyen jo gú sít -

ják. Ezt a faj ta szer ző dés el mé le tet már Pap

Kár oly6 is fel ve tet te (és mé lyen er kölcs te -

len nek tar tot ta), de Bibó Ist ván7 is ki in du ló -

pont ként hasz nál ta hí res ta nul má nyá ban.

Azon ban a szer ző dés el mé let so kak sze rint

3

5 Családi-kulturális hátterüket nemrégiben megjelent

könyvében Hargittai István vázolta fel. Ld. Hargittai

István: Az öt világformáló marslakó. Budapest,

Vince Kiadó, 2006.

6 Pap Károly: Zsidó sebek és bűnök – és más

publicisztikák. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2000.

7 Bibó István: A zsidókérdés Magyarországon.

Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2001.



túl zot tan is po zí ci o nál ja a zsi dó sá got, és ez -

ál tal aka ra tán kí vül meg erő sí ti azo kat az an -

ti sze mi ta elő í té le te ket, ame lyek sze rint a

gaz da ság és a ke res ke de lem zsi dó att ri bú tu -

mok, és a mo der ni zá ció, a pol gá ro so dás, a

vá ro si lét zsi dó spe ci fi ku mok.8

Karády té zi sét cá fol ják, il let ve ár nyal tab -

ban kö ze lí tik meg azok a ha zai és nyu ga ti

tör té né szek, akik a köz hellyé vált fo ga lom -

pá ro sí tá so kat – zsi dó ság/mo der ni zá ció, zsi -

dó ság/vá ros, ur ba niz mus, zsi dó ság/ka pi ta -

liz mus – vá laszt ják szét.9 A ma gyar

tör té né szek kö zül Gyáni Gá bor több pon ton

kri ti zál ja Karády té te lét:10

„Gya kor ta meg fo gal ma zott meg íté lés

sze rint Kö zép-Eu ró pa min den mo der nis ta

moz gal ma mö gött va ló já ban a zsi dó szár ma -

zá sú ér tel mi ség sa já tos kul tu rá lis ha bi tu sa

(asszi mi lá ció, plu ra li tás), va la mint a zsi dó

iden ti tás vál ság ban gyö ke re ző ér zé keny ség

(mar gi na li zá ló dás, el ma gá nyo so dás) rej lik.

Nem ki zá ró lag Bu da pest re, ha nem Bécs re,

sőt Prá gá ra is ne megy szer vo nat koz tat ták

már e té telt, amely azt su gall ja, hogy a mo -

der nis ta moz gal mak mé lyén a zsi dó kö zép-

és nagy pol gár ság, kö ze lebb ről az apá ik kal

szem be for du ló, lá za dó fi a tal ér tel mi sé gi

nem ze dék tag jai áll tak, akik egy szer re uta sí -

tot ták el az asszi mi lá ci ót mint iden ti tás kép ző 

fo lya ma tot, va la mint a pi a ci ka pi ta liz must és 

li be ra liz must, va gyis a modernitás anyag el -

vű sé gét.”11

Majd hoz zá te szi: „A kul túr tör té net ilye -

tén szo ci o ló gi ai meg ala po zá sa azon ban ki -

fe je zet ten redukcionizmusra ve zet, s emi att

kép te len el szá mol ni a ta pasz ta la ti va ló ság

sok ré tű sé gé vel és meg annyi bel ső el lent -

mon dá sá val.”12 A bu da pes ti esz té ták csa lá di 

hát te rét ele mez ve Gyáni meg ál la pít ja, hogy

a zsi dó iden ti tás krí zis alig ha ki elé gí tő ma -

gya rá zat a mo dern iz mus szel le mi hát te ré nek 

meg ra ga dá sá ra. Utal a kál vi nis ta, vi dé ki ér -

tel mi sé gi Fülep La jos ra, aki az első vi lág há -

bo rú előtt ugyan oda ju tott, aho vá az iden ti tá -

sá val küsz kö dő Luk ács György:

„Nem lé te zik te hát egyet len olyan szo ci á -

lis séma sem, ami ből könnyű szer rel le ve zet -

het nénk a mo der nis ta élet ér zés irán ti fo ko -

zott ér zé keny sé get. A gyak ran az utób bi

fel té tel ének tar tott mély bel ső el bi zony ta la -

no dás mö gött ugyan is rend sze rint sok fé le és

4

8 Természetesen szó sincs arról, hogy akár Karády,

akár mások szerint ezek az attribútumok genetikus

tulajdonságok volnának, ők szociológiai okokkal,

nevezetesen a középkorból fennmaradt társadalmi

struktúrákkal, illetve a zsidó hagyomány

tanulásközpontúságával magyarázzák a jelenséget.

9 Buruma és Margalit hosszan foglalkoznak a város

rossz „imidzsével”, ami az ókortól kezdődően a

romlottság szinonimája (ld. Szodoma, Gomorra,

Babilon), függetlenül attól, hogy volt-e a városnak

számottevő zsidó lakossága vagy sem. Ld. Buruma,

Ian – Margalit, Avishai Occidentalism. New York,

The Penguin Books, 2004.

10 Gyáni Gábor: Modernitás, modernizmus és

identitásválság: a fin de sičcle Budapest. In: Aetas

2004. 1. sz. 131–144. old.; Uő: Image versus

Identify – Assimilation and Discrimination of

Hungary’s Jewry. In: Hungarian Studies 2005/2. 18.

sz. 153–162. old.; Uő: Az asszimiláció fogalma a

magyar társadalomtörténetben. In: Uő:

Történészdiskurzusok. Budapest, L’Harmattan 2002.

119–134. old.; Uő: A polgárosodás mint zsidó

identitás. In: Uo. 134–149. old.

11 Gyáni Gábor: Modernitás, modernizmus, i. h.

140–141. old.

12 Uo. 141. old.



egy más tól oly kor igen tá vol eső tár sa dal mi

hely zet és di na mi ka rej tőz het. A ha gyo má -

nyos(abb) tár sa dal mi cso por tok ból és/vagy

a nem mo dern vá ro si vagy fa lu si mi li ő ből a

mo dern nagy vá ro si kö zeg be in di vi du a li zált

ér tel mi sé gi ként be ke rü lő egyén tár sa dal mi

át me ne ti sé ge épp úgy for rá sa le het a mo der -

nis ta élet ér zés mű vé szi és tu do má nyos szub -

li má ci ó já nak, mint a (zsi dó) asszimiláns pol -

gá ri kö zép- és fel ső kö zép osz tály ból tör té nő

ki áb rán du lás meg ren dí tő él mé nye.”13

Bács kai Vera alap ján, aki ki mu tat ta, hogy 

a re form ko ri zsi dó ság egé sze nem, a pes ti

zsi dó ság egy cso port ja – noha ezek kis ré sze

volt nagy ke res ke dő – fon tos sze re pet vál lalt

a mo der ni zá ci ó ban és a pol gá ro so dás ban,

Gyáni meg ál la pít ja, hogy mind ez „ko moly

két sé get tá maszt te hát az iránt, hogy a gaz da -

sá gi-vál lal ko zói ra ci o na li tás a ma gyar or szá -

gi zsi dó ság nak va ló ban oly mér ték ben ere -

de ti kol lek tív tu laj don sá gát ké pez te vol na-e, 

mint ahogy Karády fel té te le zi.”14

Ez a faj ta to posz a „zsi dók és ke resz té nyek 

rossz mun ka meg osz tá sá ról” – írja má sutt

Gyáni Gá bor – nem csak az an ti sze mi ta, de az

ön os to ro zó zsi dó dis kur zus nak is fon tos ele -

me. Akár Pap Kár oly, akár Jászi Osz kár, akár

a zsi dó bal ol da li ide o ló gu sok mun kás sá gá ra

gon do lunk, Gyáni Gá bor megálla pí tá sa iga -

zolt nak tű nik. A tör té nész to vább lép és meg -

kér dő je le zi Karádynak azt a vé le mé nyét is,

miszerint az arisz tok rá cia me cé ná si sze re pét

1900 után a zsi dó ság vet te vol na át.15 A Sok -

szí nű ka pi ta liz mus című kö tet ben sze rep lő

élet utak, élet rajz ok alap ján is úgy tű nik, az

or szág mo der ni zá ci ó já ban részt ve vő sze mé -

lyi sé gek igen csak vál to za tos tár sa dal mi hát -

te ret kép vi sel nek. A kö tet el sőd le ges cél ja,

hogy a kom mu nis ta és náci ide o ló gia ál tal

deg ra dált „pol gár”, „ka pi ta lis ta” sza va kat

meg fossza a ne ga tív konnotá- ciótól. A kö tet

elő sza vá ban16 Gyáni Gá bor ek ként összeg zi

vé le mé nyét: bár rit ka, de nem ati pi kus a

self-made man tí pu sú élet pá lya, s a pol gár ság

nem ki zá ró lag zsi dó ere de tű, ha nem je len tős

a ho nos né met vagy újon nan be ván do rolt

nem zsi dó elem is, és az ál ta lá no san el fo ga -

dott köz hellyel szem ben a sza bad ér tel mi sé gi

pá lyá kat sem sa já tí tot ta ki a zsi dó ság, át en -

ged ve a po li ti kai po zí ci ó kat, ál la mi hi va ta lo -

kat. „A honi ka pi ta liz mus va ló já ban a zsi dó, a 

né met és a töb bi be ván do rolt (nem ma gyar),

va la mint a ne me si ere de tű ele mek osz tat lan

és kö zös műve volt.”17 Mind azo nál tal az

nem kér dője lez he tő meg, hogy a szer ző dés

mint kon szen zus lé te zett, még ha csak egyik

kom po nen sét je len tet te is a zsi dó ság eman -

ci pá lá sá nak, és az sem, hogy a pol gá ro so -

dás ban, a mo der ni zá ci ó ban a zsi dó ság fon -

tos (rossz ízű ki fe je zés sel élve:

szám ará nyá nál na gyobb) sze re pet vál lalt. A

kér dés az ará nyok hang sú lyo zá sa: a „fon tos

sze rep” nem „túl nyo mót” vagy „egye dü lit”

je lent, és a zsi dó tár sa da lom nak is ki sebb

szeg men sét érin ti, ami vi szont egy be cseng

az zal a ténnyel, hogy a zsi dó tár sa dal mat

5

13 Uo. 142. old.

14 Gyáni Gábor: A polgárosodás mint zsidó identitás,

140. old.

15 Ld. Karády Viktor: Zsidóság és modernizáció a

történelmi Magyarországon. In: Varga László

(szerk.): i. m. 190–217. old.

16 Gyáni Gábor: Az újra felfedezett polgári múlt. In:

Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus.

Pályaképek a magyar tőkés fejlődés korából.

Budapest, HVG Könyvek, 2004. 13–21. old.

17 Uo. 17. old.



(sem) le het egy sé ges, ho mo gén egész nek te -

kin te ni. Né mi leg le egy sze rű sít ve azt mond -

hat juk, hogy a mo der ni zá ci ós mun ka zö mét

a zsi dó és kül föl di pol gár ság, a fel ső arisz -

tok rá cia haj tot ta vég re, a vé kony, de je len tős 

ma gyar pol gá ri ré teg fon tos köz re mű kö dé -

sé vel. Eb ből a fo lya mat ból a ma gyar ne mes -

ség szé le sebb ré te gei is ki ve het ték vol na, de

vé gül nem vagy csak mér sé kel ten vet ték ki

ré szü ket, és nem vagy csak mér sé kel ten le -

he tett ré sze se a kis pol gár ság, a pa raszt ság és

a mun kás ság – füg get le nül fe le ke ze ti, nem -

ze ti hovatartozásától.

A ma gyar zsi dó ság rész vé te le a ma gyar

mo der ni zá ci ó ban már a re form kor ide jén el -

kez dő dött. Lőwy Izsák (1793–1847) pél dá ul

a Kár olyi gró fok tól 1835-ben meg vá sá rolt

pusz tán ala pí tot ta meg bőr gyá rát, és a kö röt te

lét re jö vő vá rost Új pest nek ne vez te el.

1839-ben ala pí tot ta Farkasházi Fischer Mór

(1800–1880) a he ren di por ce lán gyá rat,

1822-ben ala kult a „Deutsch és Fia” cég,

amely a báró Hatvany-Deutsch csa lád cu kor -

gyá ra i nak volt az előd je. Östreicher- Mannes

Jó zsef (1756–1832) or vos pe dig meg ala pí tot -

ta Ba la ton fü red te le pü lé sét és a fü re di szív -

kór há zat.

A szá zad for du ló több ne ves zsi dó ka pi ta -

lis ta vál lal ko zá sá nak kez de tei is erre az idő -

szak ra nyúl nak vissza, sőt, a Wahrmann-di -

nasz tia első is mert tag ja, Izi dor 1755-ben

már Óbu dán szü le tett.18 Klasszi kus self-

made man tör té net a cseh–mor va or szá gi ere -

de tű Kner Izi do ré, a hí res nyom da ala pí tó -

jáé, a nyu gat-cseh or szá gi ere de tű Lánczy

Leó bank ve zé ré, akit a Ta nács köz tár sa ság

ide jén be bör tö nöz tek, vagy a szin tén

cseh–mor va te rü let ről szár ma zó Kornfeld

Zsig mon dé. Kornfeld is ko la pél dá ja a mű vé -

sze tek re, kul tú rá ra ér zé keny nagy pol gár-

nak, ne mes nek, ezen be lül a zsi dó nagy pol -

gár nak, aki az itá li ai re ne szánsz el hi va tott

ra jon gó ja és is me rő je, Goldziher, Marczali,

Kár mán Mór me cé ná sa.19 Ne vé hez fű ző dik

a Hi tel bank lét re ho zá sa, a tőzs de fel vi rá goz -

ta tá sa és ma gyar nyel vű vé té te le, vas út vo na -

lak épí té se, emel lett az iro da lom sze rel me se, 

Pe tő fi Szep tem ber vé gén című költeményét 

is né met re for dít ja. Fia, a ka to li kus hit re térő

Mó ric Beth len híve, a Ma gyar Szem le és

1938-ban a né met el le nes kon zer va tív Ma -

gyar Nem zet ki adó ja volt. Az Egye sült Ál la -

mok ban élő fia egyízben meg em lí tet te, hogy 

nagy ap ja egy szer a Nyu gatot is meg men tet te 

a csőd től, és pénz zel tá mo gat ta a nagy be teg

Adyt. Ha son ló tá mo ga tás ban ré sze sült Ba -

bits is.20

A fen ti fel so ro lás ból ki tű nik, hogy a zsi dó

nagy pol gár ság túl nyo mó ré sze cseh–mor va

és auszt ri ai ere det re te kint vissza, és több sé -

gük a 19. szá zad első év ti ze de i ben ér ke zett

Ma gyar or szág ra. Ez mint egy iga zol ja azt a

té zist, hogy a 19. szá za di ma gyar or szá gi zsi -

dó ság a né met kul tú rá hoz asszi mi lá ló dott,

akár csak a szin tén cseh–mor va te rü let ről

szár ma zó Gustav Mah ler. A Mah ler né met sé -

ge el le ni til ta ko zás hát te ré ben te hát tu dat alatt 

a re form kor né met kul tú rá jú, ma gyar nyel vű

(cseh–mor va, auszt ri ai ere de tű) zsi dó sá gá val

szem be ni, Szé che nyi ál tal is ér zett gya nak vás 
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18 Uo. 214. old.

19 Uo. 164. old.

20 A Kornfeld család, de mindenekelőtt Móric

munkásságának megismeréséhez ld. Széchenyi

Ágnes: Kornfeld Móric: Trianontól Trianonig.

Budapest, Corvina, 2006. A könyv, amely Kornfeld

írásait, leveleit tartalmazza, hiánypótló, nemcsak a

Kornfeld család történetének, hanem a magyar

kapitalizmus, nagypolgárság történetének

szempontjából is.



hú zó dott meg, amely zsi dó ság nak el ső ként

kel lett szem be sül nie a ma gya ro so dás kö ve -

tel mé nye i vel, és el ső ként in dult is el a ma gya -

ro so dás út ján. Más rész ről vi szont a Mah ler

irán ti el vá rá sok is a cseh–mor va ere de tű zsi -

dó ság gyors asszi mi lá ci ó já val le het nek kap -

cso lat ban: tu dat alatt ez a ma gya ro so dás azt is 

su gall hat ta, hogy Mah ler is olyan el tö kélt lesz 

az Ope ra nem ze ti jel le gé nek ki ala kí tá sá ban,

ami lyen el tö kélt volt pél dá ul Kornfeld Zsig -

mond a ma gyar pénz ügyi vi lág nem ze ti jel le -

gé nek lét ra ho zá sá ban.21 Ugyan ak kor a je len -

tős pol gá ri csa lá dok kö zött nem egy – a már

ma gya ro so dott zsi dó ság ál tal is le né zés sel

em le ge tett – ga lí ci ai ere det re ve zet he tő

vissza, s gyak ran az „oszt rák” ere det hang -

sú lyo zá sa mint egy lep lez ni kí ván ja, hogy a

csa lád ősei va ló ban az Auszt ri á hoz tar to zó,

de ga lí ci ai te rü le tek ről szár maz tak. Hargit-

tai Ist ván már em lí tett köny vé ben em lí ti,

hogy Szi lárd León, Neu mann Já no son kí vül

az ame ri kai bio ké mi kus Erwin Chargaff, a

No bel-dí jas Isidor I. Rabi is ga lí ci ai ere de tű

csa lád sar ja.22 Szi lárd Leó Észak-Ma gyar or -

szá gon élő ősei föld bi ro kot bé rel tek, föld -

mű ve lés sel fog lal koz tak. Az, hogy nem csak

Wigner, Teller és Kár mán, de Neu mann és

Szi lárd is fel ső-kö zép osz tály be li csa lád ból

szár ma zott, azt mu tat ja, hogy a ga lí ci ai ere -

de tű zsi dó ság egy-két ge ne rá ció alatt

ugyanúgy az asszi mi lá ció út já ra tu dott lép ni, 

mint a né met kul tú rá jú zsi dó ság. Asszi mi lá -

ci ó juk pon tos fok mé rő je, hogy mind az öt tu -

dós csak laza szá lak kal kö tő dött a zsi dó ság -

hoz, míg ma gyar kö tő dé sük erő sebb volt.

„A mars la kók – Szi lárd ki vé te lé vel –

olyan mér ték ben és in ten zi tás sal azo no sul -

tak ma gyar sá guk kal, hogy az már a na ci o na -

liz mus ha tá ra it sú rol ta. Nem lát tak el lent -

mon dást zsi dó sá guk és ma gyar sá guk kö-

zött, ami meg fe lelt az 1867–1914 kö zöt ti

bol dog bé ke idők el kép ze lé se i nek. […]

Wigner nem csak ol vas ni, ha nem sza val ni is

sze ret te ma gyar köl tők ver se it, Neu mann

imád ta a pes ti vic cet, és vé gig hi á nyoz tak

neki a bu da pes ti ká vé há zak, Teller ha lá los

ágyán is azt kér te, hogy ma gyar köl tők ver -

se it ol vas sák fel neki és Arany Já nos Tol -

dijának hall ga tá sa köz ben halt meg. Wigner

írta vissza em lé ke zé se i ben, hogy: »Hat van

év után Ame ri ká ban még min dig in kább ma -

gyar va gyok, mint ame ri kai.«”23

A Beth len hí vé vé sze gő dő Kornfeld Mó -

ric, az olyan me cé ná sok, mint Kornfeld

Zsidmond, a Hatvany-Deutsch csa lád tör té -

ne te, vagy Wignerék pél dá ja azt bi zo nyít ja,

hogy az asszi mi lá ció gyor san zaj lott le, és a

ma gyar kul tú ra ha mar át vet te az el ső sé get a

né met től, még ha a né met nyelv anya nyel vi

szin tű is me re te és a né met kul tú ra sze re te te

to vább ra is alap kö ve tel mény ma radt. A tár sa -
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21 Nagy valószínűséggel a Trianon utáni zsidóellenes

hangulat egyik komponense is az lehetett, hogy a

szem előtt lévő zsidóság gyors magyarosodása azt

az illúziót kelthette, hogy az ország távolabbi

területein élő nemzetiségek is hasonló folyamaton

mennek keresztül. Miután a nemzetiségek a

világháborút az elszakadásra használták fel, ez

bizonyos, az antiszemitizmusra fogékony

csoportokban felkelthette a gyanút, hogy a zsidóság 

asszimilációja sem őszinte. Ld. Peremiczky Szilva:

Irodalom és antiszemitizmus. In: Jeney Éva –

Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A kultúra

átváltozásai – Kép, zene, szöveg. Budapest, Balassi

Kiadó, 2006. 347–398. old.

22 Hargittai: i. m. 20. old.

23 Uo. 310. old.



dal mi asszi mi lá ció mel lett24 meg va ló sult a

kul tu rá lis asszi mi lá ció is, s ez ab ban is meg -

nyil vá nul, hogy a zsi dó pol gár ság tag jai ha -

mar a leg na gyobb me cé ná sok, ál ta lá ban

véve a kul tú ra fo gyasz tók és kul tú ra al ko tók

közé emel ked tek. Jakov Katz25 sze rint, mi -

vel a ki ala ku ló fél ben lévő kö zép osz tály hoz

tar to zó zsi dó ság nak nem volt sa ját élet for -

má ja, a ne me si ran gú ak hoz igye kez tek ha so -

nul ni (bár a nem zsi dó tár sada lom szá má ra

gyak ran még ki ke resz tel ke dé sük után is zsi -

dók ma rad tak). A ne mes ség be való tö rek vés

(se hol nem ka pott annyi zsi dó ere de tű csa lád 

ne me si ran got, mint Ma gyar or szá gon) egyik 

lé nye ges att ri bú tu ma a me cé ná si te vé keny -

ség, va la mint az ak tív szín ház-, ope ra- és

kon cert lá to ga tás. A me ce na tú ra in téz mé nye

ter mészetesen na gyon jól be le si mult a zsi -

dó ha gyo mány ba, hi szen a ha gyo má nyos

zsi dó kö zös sé gek ben micve volt a tan há zak,

a bócherek, rab bik, azaz a tu do mány tá mo ga -

tá sa, és a zsi dó tör té ne lem ből szám ta lan hí res

me cé nást is me rünk a 11. szá za di Hiszdaj ibn

Sapruttól (912–970) kez dő dő en Doňa García

Nasín (1510–1569), Jacob Ja cobs Tripsen

(1575–1661), Remb randt me cé ná sán át egé -

szen a Roth schild csa lá dig.

An nak, hogy ez a ré teg ne csak me cé ná so -

kat ad jon a kul tu rá lis élet nek, ha nem lét re -

hoz zon egy szer zői-elő adói kul tú rát is, a

nyel vi asszi mi lá ció és a nyu ga ti kul tú ra is me -

re te is fel té te le volt. Az asszi mi lá ció mo tor já -

nak, „a pes ti zsi dó ság szé les ré te ge i nek mű -

velt sé ge és ma ga tar tá sa ugyan is nem a

len gyel or szá gi, ha nem a ke let-kö zép-eu ró pai

(né met) zsi dó sá gé hoz kap cso ló dott.”26 De a

re form kor ban meg in du ló ma gya ro sí tás, a

Ma gya rí tó Egy let mun ká ja gyors si kert hoz:

már az eman ci pá ció előtt, 1860 no vem be ré től 

a pes ti iz ra e li ta ele mi ben a fel irat ok, több tan -

tárgy nyel ve a ma gyar lesz. Az 1870-es évek -

től kez dő dő en egy re több ma gya rul író köl tő,

író je le nik meg a szí nen, ami a ma gyar nyelv

anya nyel vi tu dá sát fel té te le zi, és a né met

nyel vű zsi dó saj tó utol só mo hi kán ja, a Der

Ungarische Israelit 1895-ben meg szű nik.27

Az iro da lom mel lett – be le ért ve a már em lí tett 

for dí tók mun ká ját is – a ze nei élet is élénk

zsi dó-nem zsi dó szim bi ó zis ról ta nús ko dik. A

zsi dó ze né szek (Ará nyi Jelly, Geyer Ste fi)

töb bek kö zött Bar tók, Ko dály kül föl di nép -

sze rű sí té sé ben is nagy sze re pet ját szot tak.28

A ma gyar kul tú rá hoz való asszi mi lá ló dás

és a né met kul tú ra vissza szo rí tá sa a ma gyar

zsi dó sá gon be lül ugyan olyan kö ve tel mény
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24 Gyáni, Chorin Ferencet alapján, aki arról számol be,

hogy a zsidótörvények alatt a részvények többségét

keresztény családtagok kezébe adták, leszögezi,

hogy a stróman-rendszer azért terjedhetett el, mert

a vegyesházasság rendkívül gyakori volt, ami szintén 

az asszimiláció előrehaladottságát bizonyítja. Ld.

Gyáni: Az újra felfedezett polgári múlt,  i. m. 18–19. 

old. 

25 Katz, Jakov: A magyar zsidóság kivételessége. In:

Varga László (szerk.): i. m. 31–39. old., itt 36. old.

26 Vörös Károly: A budapesti zsidóság két forradalom

között, i. m. 45. old.

27 Uo. 50. old. A lap megszűnése szinte szimbolizálja

Komoróczy megállapítását, hogy az asszimiláció

folyamata gyakorlatilag három nemzedék alatt megy 

végbe. Ld. Komoróczy Géza: i. h. 

28 A zsidóság szerepéről a magyar zenei életben ld.

Frigyesi, Judit: Jews and Hungarians in Modern

Hungarian Musical Culture. In: Studies in

Contemporary Jewry An Annual IX. Jerusalem, New

York, Oxford, The Avraham Harman Institute of

Contemporary Jewry – The Hebrew University of

Jerusalem – Oxford University Press, 1993. Bartók

és a zsidóság kapcsolatáról: Junger Ervin: Bartók és

a zsidó diaszpóra. Budapest, MTA Judaisztikai

Kutatócsoport, 1997.



volt, mint a nem zsi dó tár sa dal mon be lül.

Ezek kel a tö rek vé sek kel Mah ler az Ope ra -

ház fa la in be lül két sze re sen is szem be sült

mint zsi dó és mint a né met zene ta la ján ne -

vel ke dő, rá adá sul wagneriánus né met ze -

nész az alig négy éve fel épült dal szín ház

igaz ga tó ja ként. Az Ope ra új vol ta szin te

szim bo li zál ta a ma gyar zene és a ma gyar

ope ra kul tú ra hely ze tét, je le sül azt, hogy

nem ze ti jel le ge – szem ben az iro da lom mal –

még nem ala kult ki iga zán. Ek ként kel lett

Mah ler nek egy szer re szem be néz nie a ma -

gyar zsi dó alak ját szim bo li zá ló Kiss Jó zsef

ál tal ala pí tott A Hét és a na ci o na lis ta saj tó tá -

ma dá sa i val.

Az Ope ra ház fan tom jai

Az 1884-ben meg nyílt dal szín ház a kon ti -

nens legkorszerűbb ope ra há zá nak szá mí tott

ezer két száz fé rő he lyé vel, leg mo der nebb

hid ra u li ká já val. Eb ből a szem pont ból Mah -

ler irigy lés re mél tó fel ada tot ka pott, és maga

a presz tízs ér ték sem volt el ha nya gol ha tó, hi -

szen a Mo nar chia má so dik fő vá ro sá nak,

azaz má so dik dal szín há zá nak igaz ga tá sát

bíz ták rá. Azon ban az Ope ra kö rü li ál lan dó

pénz ügyi prob lé mák, a még ki a la ku lat lan

ve ze té si struk tú ra is a nya ká ba sza kad tak.

Már előd je, Er kel Sán dor, Er kel Fe renc fia is 

be le bu kik a Ház ve ze té sé be, amely nek prob -

lé mái – az ál lan dó anya gi ne héz sé gek, a fe -

gyel me zet len mű vé szek, a kö ze pes ze ne kar,

a sok sztár ven dég – Mah ler mun ká ját is vé -

gig kí sé rik. Ál lan dó kri ti kák ke reszt tü zé ben

áll nak a rend sze res több nyel vű elő adá sok,

és újra meg újra vissza tér a kri ti ka: az Ope ra

nem elég nem ze ti.

Az or szág gyű lé si jegy ző köny vek ta nú bi -

zony sá ga sze rint 1888 ja nu ár já ban két, egy

fő ren di házi és egy kép vi se lő há zi vita is fog -

lal ko zott az Ope ra ház hely ze té vel. A le mon -

dott in ten dáns, gróf Keglevich Ist ván fel szó -

la lá sá ban pró bál ja meg ma gya ráz ni az

Ope ra ház ha tal mas de fi cit jét.29 Az 1889-es

költ ség ve tés egy 245 000 fo rint nyi ál la mi

se gélyt és 27 500 fo rint nyi ka mat fi ze tést irá -

nyzott elő az Ope ra szá má ra. El mon dá sa

sze rint ez a szub ven ció 1884–85-ben

531 000, 1885–86-ban 308 000, 1886–87-

ben 526 000, 1887–88-ban 370 000 fo rint

volt. (Az utób bi összeg úgy jött lét re, hogy a

kép vi se lő ház az ere de tit 34 000 fo rint tal

csök ken tet te.) Mind eh hez 662 fi ze tő né zőt

kell át lag ban szá mol ni, amely né zői lét szám

nem ké pes fenn tar ta ni az Ope rát, így a szub -

ven ció is ke vés a mű köd te tés hez. Keglevich

re zig nál tan ál la pít ja meg: „be kell val la nunk

azt, hogy mi kor az új ope ra ház épült, két

nagy hiba kö vet te tett el, az első az ál tal,

hogy egy ál ta lán már ak kor épült az ope ra -

ház, a má so dik még na gyobb hiba: a ho gyan

épült. […] Azt mond tam, hogy az új Ope ra -

ház fel épí té se hiba volt.”30 1884-ig nem volt

önál ló ope rá ja a fő vá ros nak, job bá ra a Nem -

ze ti Szín ház ját szott ope rát is. Keglevich

sze rint a prob lé ma már ak kor je lent ke zett,

ami kor fel épült a Nép szín ház, ez ugyan is

meg osz tot ta a fi ze tő ké pes ke res le tet, amin

to vább ron tott az önál ló Ope ra fel épí té se. 

Keglevich utób bi érve vi tat ha tó, hi szen

Bu da pest eb ben az idő ben egy részt Pá rizst

imi tál ta, s a ré gió Pá ri zsá vá kí vánt vál ni
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29 Főrendiházi Napló 1887–1892. 131–139. old. NB: Az 

országgyűlési anyagokat Román Zoltán és a Gedeon 

– Máthé (ld. alább) is felhasználta.

30 Uo. 135. old.



(gon dol junk csak a Champs Elysée és a

Concorde tér min tá ját kö ve tő, a Hő sök te ré -

be tor kol ló Andrássy, ak kor még Su gár

útra), más részt Bécs hez, a bi ro dal mi fő vá -

ros hoz kí vánt presztízsokokból fel nő ni, har -

mad já ra Chi ca go mel lett a vi lág leg di na mi -

ku sab ban fej lő dő vá ro sa volt. Egy ilyen

vá ros egy sze rű en nem en ged het te meg ma -

gá nak, hogy az arisz tok rá cia ál tal leg in kább

pre fe rált mű vé sze ti ág nak ne szen tel jen kü -

lön épü le tet. Et től füg get le nül az Ope ra

pénz ügyi hely ze te va ló ban két ség beej tő

volt, aho gyan az 1888. ja nu ár 27-én le folyt

vi tá ból is ki de rül.31 Vadnay Kár oly kép vi se -

lő szin tén a ki adá sok ecse te lé sé vel il luszt rál -

ja, hogy a bu da pes ti Ope ra költ ség ve té se

ma ga sabb, mint a pá ri zsié, de ő az el sőd le -

ges prob lé mát az in ten dán si rend szer ben lát -

ja. Em lé kez tet, hogy ti zen négy éve, Szig li -

ge ti Edé vel együtt je lez te, hogy ez az

in téz mény leg fel jebb az ud va ri szín há zak nál 

in do kolt, mert az in ten dán sok ál ta lá ban mű -

ked ve lő di let tán sok. He lyet te az ad mi niszt -

ra tív fran cia mo dellt ajánl ja – szak ér tő igaz -

ga tót, s az ad mi niszt ra tív fel ada to kat el lá tó

hi va talt. Sze rin te az Ope ra ház mű kö dé sé re a 

terv sze rűt len ség jel lem ző, és két le he tő sé get 

lát: a be zá rást vagy ide gen vál lal ko zó be vo -

ná sát ke mény fel té te lek kel, ame lyek be be le -

tar toz nak a ma gyar nyel vű elő adá sok is. Ezt

az utób bi ál lás pon tot tá mo gat ta Pázmándy

Dé nes is, az zal az in dok lás sal, hogy mi vel a

kon zer va tó ri u mi ok ta tás is csak most in dult

fej lő dés nek Ma gyar or szá gon, sok az ide gen

éne kes, ze nész, va gyis mint egy 20–50 év

kel le ne ah hoz, hogy tény leg ki ala kul has son

a nem ze ti ope ra ját szás.

Az új in ten dáns, Beniczky Fe renc min den -

eset re ter ve ze tet adott át a bel ügy mi nisz ter -

nek, aki an nak alap ján je len tést ter jesz tett

be.32 Az ira tok ból ki de rül, hogy Beniczky

uta sí tást ka pott, hogy a két szín ház (a Nem ze -

ti Szín ház is az ő fel ügye le te alá tar to zott), de

fő ként az Ope ra 1888-as költ ség ve tés ét pró -

bál ja úgy át dol goz ni, hogy az tart ha tó le gyen, 

va la mint ter jessze be az 1889-es költ ség ve -

tést, „mely a pénz ügyi bi zott ság ál tal ma xi -

má lis nak jel zett ál la mi se gé lye zés ke re tén be -

lül mo zog va, nor má lis budgetnek

te kin tet hes sék”.33 A ter ve zet ből ki tű nik,

hogy míg 1887-ben a hi ány mér té ke el ér te a

154 085 fo rin tot, a hi ányt fo lyó év ben

90 790 fo rint ra, 1889-ben pe dig 35 300 fo -

rint ra pró bál ják le fa rag ni. Köz gaz da sá gi

szem pont ból az első évre ter ve zett összeg

mint egy 65 000 fo rint tal volt ke ve sebb, a

má so dik évre be üte me zett összeg az

1887-es nek ke ve sebb mint ne gye dé re és az

1888-as nak majd nem har ma dá ra csök kent.

Ez igen csak me rész „re for mot” je lent.

Azon ban a hi ány ilyen mér té kű le fa ra gá sa

alig ha me he tett – di va tos ki fe je zés sel élve –

meg szo rí tó in téz ke dé sek be ve ze té se nél kül,

ame lyek fő leg két pon tot érin tet tek: a szer -

ző dé sek fe lül vizs gá lá sát és ke ve sebb kül föl -

di sztár éne kes meg hí vá sát (csak ki vé te les

szük ség ese tén); ez a két mo men tum gyúj tó -

pont ja lesz a Mah ler-el le ni int ri kák nak épp -

úgy, mint a saj tó és időn ként a kö zön ség ber -

zen ke dé sé nek is a szép han gok hi á nya mi att. 

Emel lett a szín há zi idény tíz hó nap ról nyolc -
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ra csök ken. Az el bo csá tá sok érin tet ték a sze -

mély ze tet és a mű vé sze ket is, va la mint a

dísz le tek re és a jel me zek re is ke ve sebb pénz

ju tott.34 Ez zel együtt meg emel ked tek egyes

fi ze té sek, köz tük az igaz ga tói is.

Az Or szág gyű lés egy év vel ké sőbb, 1889.

má jus 10–11-én tér vissza az Ope ra és a

Nem ze ti Szín ház ügye i re. Ek kor már vége

felé kö ze le dik a Beniczky-Mahler pá ros első

évad ja. So kat mon dó, hogy a más fél éve még

oly pesszi mis ta, s az in ten dán si rend szert oly

hév vel tá ma dó Vadnay, bár vál to zat la nul os -

to roz za a rend szert és óv a túl zott op ti miz -

mus tól, nem csak hogy el is me ri, hogy az Ope -

ra pénz ügyi hely ze te je len tő sen ja vult, ha nem 

ki je len ti: „[…] a kor mány biz tos úr szak ér tő

és se ré nyen mű kö dő igaz ga tót szer ződ te -

tett.”35 Kel le met len köz já ték an nak a

Komlóssy Fe renc nek a köz be szó lá sa, akit

más nap maga Ba ross Gá bor bel ügy mi nisz ter

is rend re u ta sít. Komlóssy ugyan is a fen ti idé -

zet re köz be ve ti: „Zsi dó!”36 Ek kor még meg -

jegy zé se vissz hang ta lan ma rad. Vadnay ne -

hez mé nye zi, hogy az évad nyolc hó nap ra

zsu go ro dott, amit „ön bi zal mi de fi cit nek”37

ne vez, és fi gyel mez tet, hogy a lét szám le szál -

lí tá sa csak ak kor or vo sol ja a ba jo kat, ha meg -

fon tol tan vi szik vég hez, mert a sze mély zet hi -

á nya ép pen ak ko ra gond le het, mint a

fö lös le ge. Ami szá munk ra eb ből a vi tá ból re -

le váns: Mah ler mű kö dé sét lát ha tó lag a po li ti -

ka el fo gad ja, még az Ope ra mű kö dé sé vel és

mű köd te té si szisz té má já val szem ben rend kí -

vül kri ti kus Vadnay is.

Az egyet len Mah ler-el le nes nek mond ha -

tó po li ti kai meg nyil vá nu lás ra a más na pi ülé -

sen ke rül sor. A szin tén kri ti kus Pázmándy

igyek szik le szö gez ni, hogy az igaz ga tó

(azaz Mah ler) te het sé gét nem von ja két ség -

be, vi szont ide gen, sze rin te szász (!) vol tát

ki fo gá sol ja.38 Pázmándy meg jegy zé se ön -

ma gá ban nem te kint he tő iga zi tá ma dás nak,

kü lö nö sen nincs an ti sze mi ta éle. A vita ak -

kor éle se dik ki, ami kor Fenyvessy Fe renc

vé del mé be ve szi vá la szá ban a mű kö dé si

szisz té mát. Fel szó la lá sá ban, „jobb és

balfelől is he lyes lés től” kí sér ve ha tá ro zot tan 

ki je len ti: „Igen is, saj nos, de úgy van, ez az

első nem ma gyar ajkú director lesz az, a ki az 

ope ra há zat ma gyar niveaura fog ja emel ni.

[…] és ki esz kö zöl te azt, a mi ed dig nem tör -

tént meg soha, hogy sa ját erő ink kel va gyunk 

ké pe sek egy oly nagy és ne héz mű vet, mint

Wag ner Nibelungen tri ló gi á ját elő ad ni.”39

Ezt a ki je len tést azon ban meg előz te egy

pen ge vál tás Fenyvessy, Komlóssy és Visi

Imre kö zött. Fenyvessy Vadnayék azon ér -

vé re, hogy egyet len Ope ra sem kap ilyen je -

len tős szub ven ci ót, így re a gált:
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34 Uo. 163. old. A táblázat szerint, az intendatúra

létszáma 8 helyett 6 lesz, a gazdasági osztályé 17

helyett 13, a művészeti adminisztrációé 19 helyett

13, a magánénekesek száma 38 helyett 27. A

jelentés azt is megjegyzi, hogy például 1886-ban

volt olyan énekesnő, aki a szerződésében foglalt 30

fellépés helyett ötöt, 1887-ben pedig kettőt

teljesített. Az elbocsátások érintették a tánckart, a

zenekart és ld. 32 sz. lábjegyzet – Beniczky

jelentése az énekkart is. 

35 Országgyűlési Napló 1887–1892, XI/239. országos

ülés. 289. old.
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38 Országgyűlési Napló 1887–1892, XI/240. országos

ülés. 305. old.

39 Uo. 306. old. Fenyvessy egyébként kritizálja Mahlert

a sok próba és azon gyakorlat miatt, hogy egyes

műveket a balettek miatt megcsonkítanak. Ekkor még 

dívott az a szokás, hogy egy este egy hosszabb

balettet és egy rövidített operát tűznek műsorra.   



„[…] Párisban, Ber lin ben, Lon don ban stb. 

mi lyen óri á si nagy tár sa dal mi factor van, a

mely ren des szín ház lá to ga tó. El fe lej ti, hogy

mi ná lunk kik jár nak szín ház ba? Ná lunk

absolute nincs nagy szín há za kat foly ton

fentartó tár sa dal mi factor. Ná lunk az

aristocratia oly ke vés szám mal van je len Bu -

da pest fő vá ro sá ban és azok kö zül is oly ke ve -

sen jár nak, hogy eze ket a szín ház járó, a

színházházfentartó ele mek közé so roz ni nem

le het. Ná lunk a kö zép osz tály nak – ez tény –

nagy ré sze a gentryk el jár nak igen is a nem ze ti 

szín ház ba, az ope rát – nem tu dom a ma gyar -

nak vé ré ben van-e ez – nem sze re tik s épen az 

az el lem, a me lyet annyi ra sze ret nek gán csol -

ni, épen a zsi dó ság az, a mely nek kö szön het -

jük, hogy az ope ra a mos ta ni ne héz vál sá gá -

ban is fentartja ma gát.”40

Mire Komlóssy köz be szól: „Az aristocra- 

tia pe dig épen azért el ma rad.” Visi Imre:

„De hogy ma rad, de Komlóssyt még nem lát -

tam ott.” Ké sőbb Komlóssy fel szó la lá sá ban

vá gott vissza Visinek:

„Meg mon dom, t. ház, hogy mi ért nem já -

rok én ope rá ba […] nem jut hat tam más ként

hoz zá [ti. jegy hez], mint ugy, hogy ha az ára -

kat há rom szo ro san fi zet tem vol na meg. […]

Más részt […], ha él vez ni aka rok, el me gyek

akár a Rombach-utczai, akár a

dohány-utczai zsi na gó gá ba és ugyan azt fo -

gom hal la ni ott díj nél kül. […] Kü lö nös, t.

ház, hogy míg más igaz ga tók vol tak, nem

akadt em ber, a ki mű kö dé sü ket fel di csér te

vol na, vég re meg jött a Mes si ás a je len le gi

zsi dó igaz ga tó sze mé lyé ben, és a ma gyar kö -

zön ség haj lan dó el hin ni, hogy ez az em ber, a 

ki so ha sem volt ma gyar, ma gyar rá és nem -

ze ti vé fog ja ten ni ope rán kat. […] nem ma -

gyar nem ze ti vé, ha nem zsi dó nem ze ti vé fog -

ja ten ni.[…] az aristocratiának van ér zé ke a

ma gyar mű vé szet iránt és nem akar ab ból a

zsi dó lég kör ből szív ni, mely az ope ra ház ban 

van.”41

Komlóssy fel szó la lá sa ta lán a leg dur vább

po li ti kai tá ma dás volt Mah ler el len, de a hely -

ze tet jól jel lem zi, hogy an ti sze mi tiz mu sá nak

nem akadt kö ve tő je. Maga Ba ross Gá bor bel -

ügy mi nisz ter mint „ka to li kus em ber” uta sít ja

vissza Komlóssy „íz lés te lenségét”.42

Komlóssy vi szont vá la szá ban zsi dó ba rát nak

ne ve zi a mi nisz tert, aki mö gött a „Szent lé lek

sze re pét Wahrmann Mór játszsza”, majd azt

ál lít ja, hogy az Ope rá ban száz öt ven zsi dó van 

al kal ma zás ban. A vá laszt a kép vi se lők zú go -

lód va fo gad ják, és az el nök ek ként uta sít ja

vissza: „A kép vi se lő úr eb ből az

antisemitismussal kü lön ben sem mi össze köt -

te tés ben sem lévő do log ból antisemiticus vi -

tát kez dett. Meg val lom, ha én hal lot tam vol -

na, ak kor, a mi kor be szélt, hogy zsi na gó gá ról

be szél, meg jegy zé se met meg tet tem vol na.”43

A fen ti köz já ték nem azt bi zo nyít ja, hogy a 

ko ra be li ma gyar po li ti kai elit men tes volt az

an ti sze mi tiz mus tól, ha nem azt, hogy az Ope -

ra és Mah ler ügyé ben csak ke ve sen vol tak

azok, akik Mah ler zsi dó vol tát aka dály nak

lát ták vol na ab ban, hogy nem ze ti ope rát te -

remt sen. Lát ha tó lag né met sé ge na gyobb

prob lé mát je len tett, de ez sem ak ko rát, hogy a 
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szak mai szem pont ok ne ke re ked tek vol na

felül. En nek kö szön he tő en Mah ler mun kás -

sá gát Komlóssy ki vé te lé vel min den ki el is -

mer te. A saj tó és a mű vé sze ti élet ber ke i ben

már több el len ér zés sel kell szem be néz nie, de

úgy tű nik, hogy ezek po li ti kai éle Beniczky

el len irá nyult. Arra sem mi lyen jel nem utal,

hogy Mah ler el len po li ti kai tá ma dá sok in dul -

tak vol na, a saj tó egyes Mah ler-el le nes cik kei 

mö gött po li ti ku sok áll tak vol na, még ak kor

sem, ha néha po li ti kai ide o ló gi ák ins pi rál ták

őket.

Az Ope ra mű vé sze ti éle té ről Ro mán Zol -

tán mun ká ja szol gál ér de kes sta tisz ti kák kal.44

Ezek sze rint az Ope ra ház fenn ál lá sá nak első

éve i ben, a Podmaniczky-intendatúra alat ti

idő szak ban 43 ope ra és 8 ba lett ke rült szín -

pad ra 286 elő adá son. Eb ből 152 elő adás fran -

cia mű volt, 102 olasz, 67 né met, és 45 ma -

gyar. A leg gyak rab ban ját szott szer ző Ver di

volt (6 ope ra, 44 elő adás), őt kö vet te Er kel

(3/37), Meyerbeer (5/36), Bayer (1/29), Wag -

ner (2/18), Gou nod (1/18), Rossini (2/15),

Do ni zet ti (3/14), Delibes (2/14), Halévy

(1/12), Ponchielli (1/11), Mozart (2/6),

Goldmark (1/6).45 Az ada tok azt bi zo nyít ják,

hogy olasz–fran cia túl súly ról be szél he tünk,

össz hang ban a né met kul tú ra hát tér be szo rí tá -

sá ra tett kí sér le tek kel. Mahlerrel szem ben

nem is annyi ra el vá rás, mint in kább fé le lem

fo gal ma zó dott meg az zal kap cso lat ban, hogy

ta lán „né me te sí te ni” akar ja az ope rát, amit

eset leg a tel jes Ring be mu ta tó já ra tett kí sér let

so kak ban meg erő sí tett. Mi vel a nem ze ti jel le -

get csak Er kel ope rái kép vi sel ték, egy fe lől

ért he tő vé vá lik, hogy mi ért ne he ze dett nyo -

más Mah ler re a ma gyar mű vek be mu ta tá sá -

val kap cso lat ban, más rész ről vi szont Mah ler

ál lás pont ja is ért he tő, hogy olyan mű ve ket

igyekezett szín pad ra ál lí ta ni, ame lyek sze -

rin te meg fe le lő mű vé szi szín vo na lat kép vi -

sel tek. Így ál lan dó konf lik tus fe szült két, egy -

szer re bel ső és kül ső igény kö zött. Az egyik a

nem ze ti ope ra meg te rem té sé nek kí sér le te,

amit Mah ler a ma gyar nyel vű elő adá sok szor -

gal ma zá sá val is meg pró bált elő se gí te ni, an -

nak el le né re, hogy egy idő után hi á nyoz tak

szá má ra a né met nyel vű elő adá sok, a má sik a

meg fe le lő mű vé szi szín vo nal biz to sí tá sa. A

két tö rek vés gyak ran üt kö zött: Mah ler ezért

mu tat ta be a Ring első két da rab ját, Mo zart

ope rá it, és ezért nem mu tat ta be Sza ba dos

Kár oly Viora című ba lett jét.46 Ez zel vi szont

táma dá sok ra ad ha tott okot.

Mah ler Bu da pes ten

Mah lert te hát ko moly el vá rá sok fo gad ták

Ma gyar or szá gon: te remt sen nem ze ti ope rát,

amely mél tó a kon ti nens ve ze tő ope ra há za i -

hoz, de le he tő leg ezt a ma gas szín vo na lat

„ha zai” erők kel érje el, úgy, hogy köz ben le -
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44 Román, Zoltán: Gustav Mahler and Hungary.

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 

45 Uo. 34. old.

46 Az említett balett bemutatásának elmulasztása

már-már átokként nehezedett Mahlerra, még a

Gedeon – Máthé szerzőpáros is rendszeresen felrója 

Mahler-monográfiájában – igaz, nem szakmai,

hanem taktikai okokból. Ld. Gedeon Tibor – Máthé

Miklós: Gustav Mahler. Budapest, Zeneműkiadó,

1965, például 182. old.

A szakirodalom nem nagyon talál magyarázatot arra, 

hogy Mahler miért ódzkodott az évek óta

bemutatásra váró balettől, de valószínű, hogy 

művészi értékeit nem találta megfelelőnek. Mivel a

balett azóta sem része a repertoárnak, nem lehet

megítélni művészi színvonalát, és persze azt

46 sem, hogy későbbi bemutatójakor mi indokolhatta a

korabeli közönség reakcióit. 



fa rag ja a szín ház költ sé ge it. Mah ler sze mé lye fa rag ja a szín ház költ sé ge it. Mah ler sze mé lye 

az igaz ga tói poszton első pil lan tás ra meg le -

pő nek tű nik, hi szen né mi leg iro ni kus a né met

kul tú rá ban szo ci a li zá ló dott, szin te csak a né -

met re per to árt is me rő, ma gya rul nem tudó

sze mély től vár ni az ope ra nem ze ti vé té te lét,

azon ban zsi dó vol ta be le il lik a fin de siécle

Bu da pest kul tu rá lis éle té be. Mah ler a kö -

zép-eu ró pai, az asszi mi lá ci ót a vég le te kig

meg va ló sí ta ni vá gyó zsi dó ré teg kép vi se lő je,

akit a ci o niz mus tel je sen hi de gen ha gyott.

Aho gyan a Mah ler-ün nep al kal má val 2006.

szep tem ber 8-án el hang zott elő adá sá ban

Szegedy-Maszák Mi hály is utal rá, Mah ler a

nem ze ti moz gal mak iránt ál ta lá ban ér zé ket -

len volt.47 Ez egyút tal azt is je len ti, tet te hoz -

zá, hogy mi ként a Dalibor, úgy Er kel ze né je

sem nyer het te el tet szé sét. A zsi dó nem ze ti

tö rek vé sek mel lett lát ha tó lag a zsi dó kul tú ra

egé sze sem fej tett ki rá ha tást. Le ve lei alap -

ján ka to li zá lá sa nem annyi ra kar ri er jét, mint

tel jes asszi mi lá ci ós szán dé kát rep re zen tál ja

– asszimilációját a né met kul tú rá ba:

„Ha a Daliborról azt nyi lat koz ta, hogy

Smetanát meg bé ní tot ta szak mai ké pes sé gé -

nek hi á nya és cseh szár ma zá sa, mely el vág ta 

őt az eu ró pai mű ve lő dés től, alig ha le he tett

jobb vé le mé nye Er kel ze né jé ről, s ha eh hez

még hoz zá szá mít juk azt, mennyi re föl tét le -

nül cso dál ta Wag nert, már is adva van két

olyan té nye ző, amely a ma gyar kö zön ség

nem le be csül he tő ré szé nek el len ér zés ét kelt -

het te föl. Az sem va ló szí nű, hogy Mah ler

ko mo lyan szá molt vol na az oszt rák nem ze ti

azo nos ság lé té vel. Ta lán nem vol na he lyes

azt han goz tat ni, hogy el le nez te a nem ze ti es -

sé get. In kább azt le het mon da ni, ér zé ket len -

nek mu tat ko zott vele szem ben.48 […]

A hu sza dik szá zad kö ze pe óta ért he tő en

egy re töb be ket fog lal koz tat az a kér dés,

mennyi ben érez te ma gát a zsi dó kö zös ség

tag já nak. Ne héz vol na el hall gat ni, hogy a tu -

dó sok oly kor ta lál ga tá sok kal pó tol ták az

alap ku ta tást. Egyet len pél dá ra hi vat koz va,

Salomon Sulzer (1804–1891) bé csi kán tor

öt ven éves te vé keny sé gé nek meg ün nep lé sét

egy ér te ke ző a kö vet ke ző in dok lás sal te kin -

tet te fon tos nak a ze ne szer ző fej lő dé se szem -

pont já ból: »el kép zel he tet len, hogy Mah ler

ne vett vol na részt az ün nep lés ben«.49

Feleségének írt le ve le i ben Mah ler a faj ra

vo nat ko zó el mé le tek kép te len sé gét az zal bi -

zo nyít ja, hogy sem mi kö zös sé get nem érez a

len gyel zsi dók kal, és a Mo nar chia zsi dó ér -

tel mi ségé nek egy ré szé től ta lán az is el ide -

ge nít het te, hogy Hanslick na gyon el íté lő en

írt a ze né jé ről. Noha az ön rom bo lás nak kor -

tár sai kö zül Otto Weininger ál tal is kép vi selt 

vál to za ta vagy bár mi fé le ön os to ro zás tá vol

állt tőle, azo no sí tot ta ma gát Mime alak já val

47 Szegedy-Maszák Mihály: Feszültség, vagy összhang: 

Mahler és a magyar szellemi élet. Szegedy-Maszák

Mihály – Veres András (szerk.):

A magyar irodalom történetei. Budapest, Gondolat,

2007; Előadás Mahler és a magyar szellemi élet –

tudományos szimpózium keretében Budapesten,

2006. szeptember 8-án.  Az idézetben hivatkozott

munkák: De la Grange, Henry-Louis: Mahler:

Volume One. Garden City, NY, Doubleday and Co.,

1973; Karbusicky, Vladimír: Gustav Mahler’s Musical

Jewishness. In: Barham, Jeremy (ed.): Perspectives

on Gustav Mahler. Aldersnot, Hants, Ashgate, 2005.

195–216. old.

48 De la Grange: i. m. 455. old.

49 Karbusicky: i. m. 198. old.



– mi köz ben rá jel lem ző mó don egy ál ta lán

nem bí rál ta Wag nert, sőt di csér te, ami ért a

szö veg gel és a ze né vel »oly oko san« fi gu -

ráz ta ki a zsi dók »ki csi nyes ér tel mes sé gét és

mo hó sá gát«.50 […] 1897-ben kikeresz-

telkedett és há zas sá ga ré vén is a nem zsi dó kö -

zös ség hez kí vánt csat la koz ni. Úgy is le het fo gal -

maz ni, hogy sa ját sor sát az asszi mi lá ció je gyé ben 

fog ta föl.”

In kább csak gon do lat kí sér let, de a pes ti

zsi dó ság gyors ma gya ro so dá sa tu dat alatt

azt su gall hat ta, hogy ugyan ilyen gyor san ké -

pes Mah ler ma gyar rá va rá zsol ni az Ope rát.

Mah ler ér zé ket len sé ge a nem ze ti tö rek vé -

sek kel szem ben min den kép pen

disszonanciát kel tett, de Mah ler tisz tá ban

volt az el vá rá sok kal, és több ször is han got

adott an nak, hogy az el vá rá so kat tisz te let ben 

tart ja, s igyek szik tel je sí te ni, s ez zel meg -

győz te a po li ti kai kö rök, a kö zön ség túl nyo -

mó, va la mint a mű vé sze ti élet és a saj tó je -

len tős ré szét is.

A ren del ke zé sünk re álló for rá sok alap ján

Beniczky min den kép pen kül föl dit és kar mes -

tert akar ha tott az Ope ra élé re. Ezt bi zo nyít ja,

hogy az első ko moly je lölt Nikisch Ar túr volt, 

aki azon ban ép pen a zűr za var mi att nem vál -

lal ta. Nikisch je lö lé se azt tá maszt ja alá, hogy

a szak mai szem pont ok mel lett mű vé szet po li -

ti kai és kap cso la ti szempontok is sze re pet

ját szot tak. Beniczky olyan szak em bert igye -

ke zett ta lál ni, aki nek ta pasz ta la tai van nak,

kel lő kép pen agi lis, jó kap cso la tok kal ren del -

ke zik, és füg get len a ha zai mű vé sze ti cso por -

tok tól. Ezek nek a kri té ri u mok nak Mah ler

meg fe lelt. Beniczky Mihalovich Ödön től,

Pop per Dá vid tól és Guido Adlertől kért ta ná -

csot, akik Mah lert ja va sol ták, de ma gá nak

Beniczkynek is im po nált a hu szon nyolc

éves Mah ler lel ke se dé se és A há rom Pinto át -

dol go zá sa, amellyel Mah ler elő ször rob bant

be a köz tu dat ba „ze ne szer ző ként”.51

Mah ler lel ke se dé se ért he tő, hi szen presz -

tízs szem pont ból na gyot lép elő re (és ké -

sőbb, ami kor a bé csi ope ra élé re as pi rál, bu -

da pes ti mű kö dé se so kat nyom a lat ban,

akár csak Beniczky és Apponyi gróf aján lá -

sa, akik Mah lert szin tén bu da pes ti mű kö dé -

sé nek is me re té ben tud ják nyu godt szív vel

aján la ni),52 és prá gai kar ri er je is vé gé hez kö -

ze le dik, mi u tán össze vész tá mo ga tó já val,

Angelo Neu mann -nal. Saj tó be li fo gad ta tá sa

ked ve ző nek mond ha tó, bár úgy tű nik, neve

is me ret le nül cseng. Ál ta lá ban csak a ki ne ve -

zés té nyét köz lik. Első in ter jú ja a Bu da pes ti

Hír lap ok tó ber 7-ei szá má ban szim pá ti át

kelt. Eb ben a nyi lat ko za tá ban Mah ler fur -

csáll ja, hogy Magyarországon nem lát tö -

rek vést a nem ze ti ope rá ra, s ki je len ti, hogy

har cot in dít a több nyel vű elő adá sok el len, és

kö zös mun ká ra tö rek szik a Mihalovich ve -

zet te Ze ne aka dé mi á val. Az Ope ra ház ban ki -

csit fa gyos ra si ke rült fo gad ta tás so rán Er kel

Sán dor ról pozitívan, az Ope ra ház gár dá já -

ról pe dig mint be cses mű vé szi anyag ról nyi -

lat ko zott.

Mah ler első nyil vá nos sze rep lé sei so rán

pon to san azt mond ta, amit a kö zön ség, a saj tó 

hal la ni kí vánt; mai ki fe je zés sel élve tö ké le te -

sen kom mu ni kált. Az első saj tó re ak ci ók

meg le pő en egy ön te tű ek és ked ve ző ek, ahogy 

15

50 De la Grange: i. m. 482. old.
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az aláb bi idé ze tek bi zo nyít ják. „Friss lég -

áram lat” – írja Zöl di Már ton az Or szág- Vi -

lágban – és majd a jövő dön ti el, hogy „a re -

form szel lő je vagy lég vo nat” ez a friss szel lő.

„Nem dip lo ma ta – jel lem zi Herzfeld Vik tor a

Ze ne aka dé mia ta ná ra, kri ti kus – nem a sza lo -

nok em be re – cél tu da tos, tisz tán látó és erős

aka ra tú.” A Ze ne lap és a Kis Új ság hang ja fa -

nyal gó, de a leg több lap óva to san op ti mis ta.53

Ki mon dat la nul is meg fo gal ma zó dik az el vá -

rás, hogy a prob lé má kat Mah ler szün tes se

meg. A leg gya ko ribb pa na szok: a sok drá ga

ven dég mű vész sze re pel te té se, ami annyi ra

el ké nyez te ti a né ző ket, hogy már csak a nagy

ne vek re ül nek be, il let ve a gya ko ri mű sor vál -

to zá sok. A mű vé sze ti élet fo gad ta tá sá ról egy

né met nyel vű lap54 szá mol be. Az ál ta la

„Apos to lok Úr va cso rá já nak” ti tu lált va cso -

rán a lap sze rint Mah ler is mer tet te ter ve it (ze -

ne kar süllyesz té se a ze ne ka ri árok ba, nyi tány

előt ti csend), amit a mű pár to lók ból, mű vé -

szek ből álló asz tal tár sa ság szim pá ti á val fo ga -

dott. El len ben a Ze ne lap, amely ké sőbb is

Mah ler leg ádá zabb el len fe le i nek egyi ke,

szin te rög tön fe szült ség ről kezd sut tog ni. A

plety ka sze rint Mah ler meg fe nye get te a ze né -

sze ket, hogy ha en ge det le nek, el kül di őket, és 

ka to na ze ne kart fog szer ződ tet ni, míg nem

ho zat Ber lin ből egy komp lett ze ne kart.

A ze ne kar ere den dő en el len szenv vel fo -

gad ja Mah lert, kü lö nö sen azért, mert előd je,

Er kel Sán dor na gyon nép sze rű volt. Mah ler

szi go ra, idő ként dik ta tó ri kus stí lu sa csak to -

vább fo koz ta az el len szen vet. Való igaz,

Mah ler tény leg ke mé nyen dol goz tat ta a ze -

ne kart, de az a tény, hogy a kri ti ka Mah ler

ér ke zé se előtt ren ge te get pa nasz ko dott a ze -

ne kar slend ri án já té ká ra, a ze ne kar pa na szát

nem te szi jo gos sá. A Mah ler-el le nes ope rai

int ri ka min den eset re a ze ne ka ri árok ból in -

dul, a Volksblatt című lap in for má ci ói sze -

rint egy bank ban dol go zó köl tő, egy brá csás

és egy he ge dűs ké szült puccs ra Mah ler el -

len. Hogy az össze es kü vés-el mé let ízű

plety ka mennyi re igaz, ar ról nin cse nek hí -

rek, a han gu la tot azon ban maga a plety ka is

min den kép pen pon to san jel lem zi.55

Mah ler első ko moly meg mé ret te té se A

Raj na kin csének be mu ta tó ja 1889. ja nu ár

26-án. A pre mi er a szó szo ros és át vitt ér tel -

mé ben is tü zes fo gad ta tás ban ré sze sült: elő -

adás köz ben lán gok tör nek elő a sú gó lyuk -

ból, de Mah ler ren dít he tet le nül to vább

ve zé nyelt. A si ker, akár csak a más na pi

Walkür-bemutatón, óri á si – Mah ler ba bér -

ko szo rút kap, él jen zik. Úgy tű nik, Mah ler -

nek si ke rül a nagy fel adat, a nem zet kö zi

szín vo na lú nem ze ti ope ra lét re ho zá sa. Az

ope ra né met ugyan, de Mah ler ma gyar for dí -

tást ké szít te tett, a Ring első két da rab ja ma -

gya rul szó lal meg, a ze ne kart és az éne kes

gár dát si ke rül csa pat tá ko vá csol nia, igaz, en -

nek nagy ára volt: no vem ber ben nyolc van

pró bát írt ki, 1000–1500 óra kö zött, ami ko -

moly zú go ló dá sok hoz ve ze tett. A szín pa di

já ték Új há zi Ede ér de me, akit Mah ler gya -

kor la ti lag az első na pok ban já ték mes ter nek

szer ződ te tett.

A Ring be mu ta tó ját meg elő zi Mah ler több

sze ren csés hú zá sa, mint pél dá ul a nagy si kert
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ara tó Ba ba tün dér című gyermekbalett be mu -

ta tá sa vagy Er kel Fe renc 50 éves kar mes te ri

ju bi le u má nak meg ün nep lé se. A saj tó ban már

a be mu ta tó előtt iz ga tot tan ta lál gat ják, hogy

mi lyen újí tá so kat ve zet be Mah ler a be mu ta -

tón. A ki szi vár gott hí rek ar ról szól nak, hogy a 

füg göny két ol dalt fog szét men ni, a ze ne kar

nem lesz lát ha tó, és a ren de zés Bayreuthot

idé zi mí tosz- és me se sze rű sé gé vel. A Bu da -

pes ti Szemlében a ma gyar ze ne kri ti ka aty ja

így ír:

„Wag ner Nibelung-tet ra ló gi á já ra ná lunk

nem ép pen ked ve ző a ta laj. Egy homo novus

bá tor sá ga s Wag ner be ve tett erős hite volt

szük sé ges, hogy a mi el ri asz tott s mű vé szi

tra dí ci ók ban szű köl kö dő ope ra kö zön sé günk 

előtt, mely a Mes ter dal nok okat vissza uta sí -

tot ta, A Raj na kin csével, s a Walkürrel mer -

jen meg je len ni.”56 […]

„[Mah ler] fi a tal, eré lyes em ber, ki tes tes -

tül-lel kes tül ze nész nek lát szik. Nem le het

elég gé el is mer nünk azt a mű vé szi am bí ci ót,

me lyet a ne héz mű be ta ní tá sá ban mu ta tott.

Hogy az elő adás nak stíl je volt, az az ő ér de -

me, ki a ze ne ka ron is úgy ural ko dott, mint

Alberich a maga tör pé in. Ha nem Mah ler

úrra még ne he zebb mun ka is vár, mint egyes

ope ra be ta ní tá sa. […] Weber, Schu mann,

Maeschner ope rái hi á nyoz nak a mű so ron;

Mo zart ope rá i ban pe dig de rű re-bo rú ra éne -

kel nek, elő adá suk ban nél kü löz zük egy fi -

nom ér zé kű ze nész ve ze té sét, út mu ta tá sát. S

ha re mél jük, hogy egy ol da lú Wag ner-kul -

tuszt nem fog űzni […], a Mes ter dal nok ok

fül ele ve ní té sét még is meg kí sé rel het né. […]

A kö zön ség Mah ler urat bá to rí tó lag fo gad ta. 

Az első elő adás tap sai nagy rész ben őt és az

elő adó kat il let ték.”57

Péterfy a Fő vá ro si La pok ha sáb ja in is

(mely lap há rom kri ti kát is kö zöl) ír egy re -

cen zi ót: „Egész új szel lem leng te be ope rán -

kat” – írja. A Pester Lloyd gra tu lál

Beniczkynek a vá lasz tá sá hoz. A di a dalt csak 

az egyik ál lan dó Mah ler-el le nes or gá num, a

Kis Új ság (a má sik ket tő A Hét, il let ve a Ze -

ne lap) fo gad ja fa nyal gás sal, a fa nyal gás oka

ép pen a né me te sí tés től való fé le lem. A lap

fel há bo ro dik, hogy Mah ler a pán ger mán

Wag ner ope rá it mu tat ja be, és va ló szí nű leg

ezek mi att a han gok mi att ké sik és ma rad el

vé gül a Siegfried és Az is te nek al ko nya be -

mu ta tó ja.

A Ring si ke re után azon ban két ne héz hó -

nap kö vet ke zik. A ma gán éle ti tra gé di ák és

prob lé mák mel lett (szü lei ha lá la, Justi húga

össze om lá sa, mű tét) a már em lí tett ket tős

nyo más is újra és újra Mah ler re ne he ze dik.

A leg ti pi ku sabb vé le mé nye ket és meg nyil -

vá nu lá so kat Mah ler tény ke dé sé vel kap cso -

lat ban két cso port ba so rol hat juk. Az első

cso port ba tar toz nak a mű sor po li ti ká já val

kap cso la tos kri ti kák, ame lyek hol a sok né -

met, hol a sok olasz ope rát ne hez mé nye zik,

más kor vi szont a ke vés ma gyar be mu ta tó,

kü lö nö sen a Sza ba dos-ba lett be mu ta tó já nak

el ma ra dá sa mi att ber zen ked nek. A má so dik

cso port ba tar toz nak a bel ső ope rai int ri kák

kö ré be tar to zó sze mé lyi jel le gű prob lé mák,

köz tük azok a vé le mé nyek is, me lyek egy -

rész ről a sok ven dég mű vészt ró ják fel, más -
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rész ről hi á nyol ják a szép han go kat. Ze ne -

szer ző ként vi szont ke vés bé fog lal koz nak

vele, ami nem meg le pő, hi szen Bu da pest hez

egye dül az I. szim fó nia ku dar ca köt he tő. A

szim fó nia 1889. no vem ber 20-ai be mu ta tó -

ját ha tal mas vá ra ko zás előz te meg, s Mah ler

jog gal bíz ha tott a si ker ben, hi szen egy hét tel

előt te a ma gyar kö zön ség ked ven ce, Bianchi 

Bianca ál tal elő a dott há rom da lát a pub li kum 

jól fo gad ta. A be mu ta tó előtt so kan ta lál gat -

tak, hogy Mah ler szim fó ni á ján Brahms vagy 

Liszt ha tá sát le het-e majd ész re ven ni, vagy

eset leg cseh or szá gi ze nei em lé ke i ből táp lál -

ko zik.

A fo gad ta tás Mah ler, a kö zön ség és a kri ti -

ka szá má ra is nagy csa ló dás. Bár némi lan -

gyos si kert el ért a mű (amely azon ban nem

azo nos az ál ta lunk is mert, és Mah ler ál tal ké -

sőbb vég le ge sí tett vál to zat tal), de ez a lan -

gyos fo gad ta tás – amit egy ki tű nő han gu la tú

fő pró ba elő zött meg – még in kább ki emel te a

ku dar cot. A mű ele je, a kar mes te ri mun ka

volt az, amit a kö zön ség és a kri ti ka is po zi tí -

van ítélt meg. Ezt le szá mít va a kri ti ka mél tat -

lan ko dott, a gyász in du lót pa ró di á nak te kin -

tet ték, s olyan ka ri ka tú ra is meg je lent,

ame lyen Mah ler kó co san há zi ál la to kat fúj ki

egy nagy kürt ből, mi köz ben egy ba rát ja a kis -

bí ró dob ját pü fö li, és a hall ga tók ha nyatt es -

nek ré mü le tük ben. A ka ri ka tú ra a maga képi

esz kö ze i vel pon to san ki fe je zi, hogy a szim fó -

ni át a kri ti ka és a kö zön ség nagy ré sze egy -

sze rű hang za var nak hal lot ta. Az egyik lap

epé sen meg jegy zi: „Min dig szí ve sen lát juk

Mah lert – fel té ve, ha nem a sa ját szer ze mé -

nye it ve zény li.”58 Vit ri o los sza vak, de azért

érez he tő ben nük a Mah ler kar mes te ri mun -

ká ja irán ti tisz te let, te hát a mű kri ti ká ja el le -

né re sem érez het jük rossz in du la tú nak. A

Mah ler irán ti jó in du la tot jel zi az is, hogy

több kri ti ka el mor fon dí ro zik azon, hogy ta -

lán a túl zott el vá rá sok mi att oko zott csa ló -

dást a mű, és in kább a mes ter sé ge sen fel szí -

tott vá ra ko zás fe le lő se it okol ják a ku dar cért.

Egyet len kri ti ka pe dig, a Neue Freie Pres se

ha sáb ja in, meg érez te, hogy az eset le ges hi -

bák el le né re sem egy ama tőr mu zsi kus kí sér -

le té ről van szó. Ere de ti, mé lyen gon dol ko zó

mu zsi kus ként, a da rab ról pe dig az új ze ne iro -

da lom leg fi gye lem re mél tóbb al ko tá sa ként

ír.59

Mah ler csa ló dot tan és rosszul fogadta a

kri ti ká kat, de ta lán ép pen azért, mert érez te,

hogy a kri ti kák nem a sze mé lye el len szól -

nak, ne ki állt a szim fó nia át dol go zá sá nak.

Azon ban a vég ső vál to zat csak 1899-ben ké -

szül el. Bu da pes ten Mah ler, a ze ne szer ző

nem ért el si kert, de nem is val lott iga zán ku -

dar cot, sőt, a Neue Freie Pres se kri ti ká ja azt

bi zo nyít ja, hogy le tet te név jegy ét, és azt a

név je gyet ke ve sen bár, ko mo lyan vet ték.

Az ope ra igaz ga tó Mah ler mű kö dé sét a

kü lön fé le el vá rá sok kö zöt ti la ví roz ga tás, a

sze mé lyes el len té tek jel lem zik. Leg je len tő -

sebb mű sor po li ti kai dön té sei – a Lohengrin

új be ta nu lá sa, a Mo zart-ope rák új be mu ta tá -

sa, a Ring első két da rab já nak szín pad ra ál lí -

tá sa, és a Pa raszt be csü let első, Olasz or szá -

gon kí vü li pre mi er je a né hány ne ga tív

vissz hang el le né re nagy si ker nek ne vez he -

tők. A Ring „cson ka” ma radt, de en nek va ló -

szí nű leg nem csak a né met szel le mi ség mi at ti 

til ta ko zás volt az oka, ha nem Mah ler tá vo zá -

sa is – nem tud hat juk, hogy ma ra dá sa ese tén

szín pad ra ál lí tot ta vol na-e a tet ra ló gia má sik

két da rab ját vagy sem. A Pa raszt be csü let
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pre mi er je után is el hang zott a kri ti ka, hogy

„a leg ki sebb olasz ze ne szer ző vel is töb bet

fog lal ko zik a ma gyar ki rá lyi ope ra, mint a

leg na gyobb ma gyar ze ne szer ző vel” – írja az

Egyet ér tés.60 Vi szont a Bu da pes ti Hír lap

lel ke se dik, az ope rát „tisz ta ze nei gyö nyö rű -

ség ként mél tat ja.”61 A Don Giovanni,62 a

Fi ga ro ese té ben szin te nem is hal la ni kri ti -

kát, csak őszin te el is me rést, mél ta tást. „A

mű in té zet fenn ál lá sa óta még nem ke rült

ope ra ilyen min ta sze rű fel ál lás ban szín pad -

ra” – írja az egyik kri ti ka.63 Ha son ló an si ke -

res nek bi zo nyul nak olyan, ma nap ság már

fe le dés be me rült da ra bok, mint Maillart

Villars dra go nyo sai című ope rá ja, va la mint

Sztojanovics Jenő és Steiger La jos ba lett je,

az Új Ró meó, vagy a Csár dás című ba lett

(szin tén Sztojanovics az egyik szer ző). Az

utób bi ér de kes sé ge, hogy Sztojanovics Jenő

lesz Mah ler egyik leg dü höd tebb kri ti ku sa.

Leg vi ta tot tabb dön té sei közé tar to zott az

omi nó zus Viora-balett be nem mu ta tá sa,

Marschner Temp lo mos és zsi dó nő című ope -

rá já nak, va la mint Franchetti Azraeljének

szín pad ra ál lí tá sa, amit a kö zön ség is el uta sí -

tott, a kri ti ka pe dig ke mé nyen le hú zott.

Mah ler alig ha nem arra szá mí tott, hogy az

Olasz or szág ban nagy si ker rel ját szott ope ra

a bu da pes ti e ket is meg győ zi majd. A hű vös

fo gad ta tás mel lett olyan vé le mé nyek is meg -

je len nek, hogy Mah ler csak azért mu tat ta be

az ope rát, mert a Roth schild -uno ka volt a

szer ző je.64

Mah ler – vál la lá sá hoz hí ven – igye ke zett

ma gyar éne ke sek re, ze né szek re tá masz kod ni, 

kül föl di ven dég mű vé szek he lyett kö zöt tük fi -

a tal éne ke se ket fel fe dez ni. Ugyan ak kor a kö -

zön ség a „szép han go kat” igé nyel te, és ha

eze ket (mint a Don Giovanni ese té ben) kül -

föl di mű vé szek kép vi sel ték, nem til ta ko zott.

A kri ti ka maga is kö vet ke zet len volt: a Don

Giovanni be mu ta tó ja után nem hang zik el ki -

fo gás, de ami kor egy év vel ké sőbb ma gyar

éne ke sek kel mu tat ja be, sok kri ti ka éri a mű -

vé sze ket. Az el lent mon dó vé le mé nyek nem

min dig egy faj ta tu dat ha sa dá sos ál la pot kö -

vet kez mé nyei. Nem hagy hat juk fi gyel men

kí vül azok idő pont ját sem: ami kor sza po rod -

tak a Beniczky el le ni tá ma dá sok, ak kor sza -

po rod tak meg az el lent mon dó kí ván sá gok is.

Erre utal az író Justh Zsig mond ma ga tar tá sa

is, aki el len szenv vel vi sel te tett Beniczky iránt 

– Szegedy-Maszák Mi hály meg lá tá sa sze rint

va ló szí nű leg azért, mert fél té keny volt arra,

hogy Beniczky lett az Ope ra in ten dán sa.65 A

ti zen há rom év vel fi a ta labb Justh fél té ke nyen
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60 Németh Amadé: Gustav Mahler életének krónikája.

Budapest, Zeneműkiadó, 1984. 82. old.

61 Uo. 180. old. A Parasztbecsület sikeréért Mascagni,

aki személyesen nem vett részt a bemutatón,

levélben mond köszönetet Mahlernek. Az opera

diadalútját a budapesti premier jelentősen

elősegítette, mivel a bemutatón számtalan külföldi

újságíró, operaigazgató is részt vett.

62 A Don Giovanni sikere Mahler későbbi pályafutását

és megítélését is nagyban befolyásolta. A sokat

idézett anekdota szerint a Budapesten időző

Brahmst barátai csellel elcsalták az Opera Mahler

vezényelte Don Giovanni előadására. A kezdetben

még szunyókáló zeneszerzőt már a nyitány is lázba

hozta, az előadás után pedig lelkesen gratulált.

Néhány év múlva, amikor Mahler a Bécsi Opera

igazgatói tisztségére pályázott, Brahms ajánlása,

akit éppen a budapesti előadás tett Mahler hívévé,

sokat nyomott a latban. 
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vett tu do mást ar ról, hogy Beniczky az ope ra

irá nyí tá sát kap ta fel adat ként. Mint egy két hó -

nap pal a kor mány biz tos ki ne ve zé se után, egy

Beniczkyék nél el köl tött ebéd után, a kö vet -

ke ző jel lem zést adta ven dég lá tó já ról:

„kö zép sze rű po li ti kus, ki mi u tán

Beniczky Len ke fér je lett, ki író nő – most

(ki vált hogy po li ti ká ban hasz nál ha tat lan) a

mű vé szi ügyek kel lett meg nyo mo rít va. Ke -

ve set tud mind eb ben, mind ab ban, s ép pen

azért min den ben igen bi zo nyos. Kü lön ben a

per fekt gent le man. Sem ru há i hoz, sem lel ké -

hez nem fért szenny. S az utób bi ma már ér -

dem.”66

A Beniczky irán ti fél té keny sé get csak to -

vább táp lál hat ta a Beniczky-ellenes po li ti kai 

han gu lat, s a so kat idé zett, és ál ta lá ban an ti -

sze mi ta meg jegy zés ként idé zett so rok en nek 

meg nyil vá nu lá sai le het nek: Az a rész let

Justh nap ló já ban, ame lyet gyak ran szo kás

idéz ni, el ső sor ban en nek a két ség kí vül je -

len tős elő adó nak [Ta kács Mi hály ba ri to nis -

tá nak – P. Sz.] a kar mes ter el le ni in du la tos

ki fa ka dá sá ra vo nat ko zik: 

„Azt ál lít ja, hogy a leg ön hit tebb em ber,

ki vel éle té ben ta lál ko zott, Er kel Sán dort

ülve szok ta fo gad ni, mint egy kis ki rály,

Odrynak egy szer azt ki ál tot ta fel: »Sie

Ochs!« Go rom bás ko dik min den ki vel, a ze -

ne kar ból min den Wag ner-elő adás után el -

csap né hány em bert […]. Ta kács egyál ta lá -

ban azt ál lít ja, ha Mah ler egy ma ga vol na az

ope rá nál, egész cso mó ope rát nem le het ne

elő ad ni, hogy sem Ai dát, sem Othello-t di ri -

gál ni nem tud ja. […] A zsi dó val lá sú, fajú és

né met szü le té sű Mah ler első pil la nat tól fog -

va a ma gyar ha za fi sá got hang sú lyoz za, és a

szél ró zsa min den ol da lá ról ha za hoz za »ha -

zánk fi a it«, ti. a kül föld ön levő ma gyar zsi dó

éne ke se ket.”67

 

Az idé zett nap ló rész le tet Justh an ti sze mi -

tiz mu sá nak pél dá ja ként szo kás em lí te ni.

Gyak ran el sik kad a tény, hogy az in du la tos

mon da to kat Justh ba rát ja, Ta kács Mi hály

mond ja, ahogy az is, hogy Justh an ti sze mi tiz -

mu sa is igen csak két sé ges. Szegedy- Maszák

Mi hály fi gyel mez tet rá, hogy: 

„1888-ban Pá rizs ban Sarah Bernhardt

leg szo ro sabb ba rá ti kö ré hez tar to zott s ked -

venc fes tő je Gustave Moreau volt. Rá egy

év vel a zsi dók kal szem ben ta nú sí tott el fo -

gult sá gá ért éle sen bí rál ta Andreánszky Gá -

bort. A kor társ ma gyar iro da lom ból Kiss Jó -

zsef köl te mé nye it és Bródy Sán dor pró zá ját

be csül te nagy ra. Pá rizs ban meg is mer ke dett

Taine-nel, aki től át vet te a »race« fo gal mát,

de hang sú lyo zot tan a »croisée«, azaz a ke -

vert szár ma zást tar tot ta elő nyös nek.”68 […]

„A le ges leg utol só zsi dó író val, zsur na lisz tá val,

ki nek van mű velt sé ge, job ban sze re tek len ni,

mint egy »dunaközi« föl des úr ral, kire néz ve a vi -

lág aga rá szat, ivás és vál tó” – írta a nap ló já -

ban.”69
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Szegedy-Maszák Mi hály a Mah ler-szak -

iro da lom je len tős ré szé vel szem ben arra is

utal, hogy Justh több íz ben el is me rő en szólt

Mah ler kar mes te ri te vé keny sé gé ről. Eb ből is -

mét csak arra kö vet kez tet he tünk, hogy ha ba -

rá ti köre – Ta kács, Zichy – mi att vol tak is

fenn tar tá sai Mah ler rel szem ben, cél pont ja

sok kal in kább Beniczky le he tett, és kri ti ká já -

nak hát te ré ben sem Mah ler zsi dó sá ga áll ha -

tott. Justh pél dá ja min den eset re óva tos ság ra

int min ket a Mah ler-szak iro da lom né hol ki -

csit le egy sze rű sí tő, né hol ide o lo gi kus kö vet -

kez te té se it il le tő en a Mah ler el le ni tá ma dá sok 

oka i ról.

Mah ler le ve lé ből tud juk, hogy a Ze ne aka -

dé mi á tól nö ven dé ke ket kér, és Moh ácsi

Jenő sze rint több ször vett részt a nö ven dé -

kek elő adá sa in, sőt, leg alább egy szer ve zé -

nyelt is.70 Min den jel arra mu tat, hogy a kez -

de ti el ha tá ro zást, mi sze rint nem ze ti ope rát

kí ván te rem te ni, Mah ler min dig is szem előtt 

tar tot ta, össz hang ban a kor és a ma gyar zsi -

dó ság tö rek vé se i vel. Má sik cél ja, az egy sé -

ges tár su lat lét re ho zá sa már ke vés bé volt si -

ke res. Ál lan dó „harc ban” állt Er kel

Sán dor ral, akit ter mé sze te sen ér zé ke nyen

érin tett Mah ler ki ne ve zé se, és va ló szí nű leg a 

Mah lert di csé rő kri ti kák is bánt hat ták, emi -

att több ször is be nyúj tot ta le mon dá sát.71 A

Mah ler ke mény mun ka tem pó ja és ne héz ter -

mé sze te mi att gyak ran zú go ló dó ze ne kar pe -

dig gyak ran buj to gat hat ta az el ke se re dett Er -

kelt. A si ke res Lohengrin-betanulás után

Er kel le mon dott, amit Mah ler nem fo gadott

el. Mah ler idő ként át vett da ra bo kat Er kel től,

pél dá ul a Lohengrint, az Ál ar cos bált. Ez

utób bit – 1890 szep tem be ré ben – a Pes ti

Hír lap és a Fő vá ro si La pok is úgy in terp re -

tál ja, hogy Mah ler „za vart csi nál az Ope rá -

ban”, és hogy en nél az „ugor ka fá ra ka pott

ide gen ze nész nél” job bat ér de mel a ze ne -

kar.72 Ám min dent egy be vet ve úgy tű nik,

hogy tisz te let ből vagy tak ti ká zás ból, eset leg

mind ket tő mi att, de igye ke zett Er kelt meg -

tar ta ni.

A ze ne kar mel lett Mah ler nek gyak ran

vol tak konf lik tu sai az éne ke sek kel is. Az

okok kö zött épp úgy meg ta lál hat juk a szak -

mai vi tá kat, az éne ke sek kö zöt ti fél té keny sé -

get, a mel lő zött ség ér zé sét, a sze mé lyes

össze tű zé se ket, mint a Mah ler né met

és/vagy zsi dó vol tá val szem be ni el len ér zést,

a Beniczky-ellenes el len zék int ri ká i nak és a

saj tó szen zá ció éh sé gé nek kö vet kez mé nye it.

A hely zet iga zán ak kor mérgesedik el, ami -

kor Beniczky tá vo zá sa és Zichy ki ne ve zé se

után a Mah ler rel szem ben ál lók fel bá to rod -

nak. Azt ne héz vol na meg ítél ni, hogy az

olyan – egyes ese tek ben dur va – in ci den sek,

mint a Paola Rossininek írt fe nye ge tő le vél

(ami mi att az olasz szop rán le mond ta Az af -

ri kai nő elő adá sát), Szil ágyi Ara bel la,

Eibenschütz Róza meg fe nye ge té se és egy

gyúj to ga tá si kí sér let mennyi ben szól tak

Mah ler nek, vagy Mah ler nek is. Vi szont az

egy ér tel mű, hogy Vasquez Italia gyors szer -

ződ te te té se Mah ler re von ta az el len ér de kelt

pri ma don nák és szín ház be li, saj tó be li vagy

ép pen fő úri tá mo ga tó ik ha rag ját. Szin tén

nem vi lá gos, hogy egy sze rű mo dor ta lan ság -
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ról, rossz munkamorálról vagy pro vo ká ci ó -

ról van-e szó az aláb bi dur va szó vál tás ese té -

ben. Mah ler 1890 de cem be ré ben meg ró ja

Ta ká csot és Szendrőt, mert be szél get nek a

pró ba alatt: „Önök nem mű vé szek, ha nem

gyer kő cök!” A sér tett éne ke sek el vo nul nak,

bo csá nat ké rést kö ve tel nek a sze mély zet

előtt. Mah ler csak arra haj lan dó, hogy

Beniczky je len lét ében kér jen bo csá na tot,

arra hi vat koz va, hogy a két éne kes már több -

ször is meg sér tet te a mun ka fe gyel met – el -

fer dí tet ték a szö ve get, be szél get tek.73

A fen ti tör té ne tek azt bi zo nyít ják, hogy

Mah ler szá má ra jó ko ra ki hí vás le he tett a

házon be lü li el len té tek ke ze lé se, és va ló szí -

nű leg ren ge teg ener gi á já ba ke rült A Raj na

kin cse, A walkür, a Don Giovanni, a Pa -

raszt be csü let és a töb bi ma gas szín vo na lú

produkció lét re ho zá sa, a ze ne kar, az éne -

ke sek csa pat tá ko vá cso lá sa – leg alább a pró -

bák, az elő adá sok ide jé re. A sze mé lyes am -

bí ci ók mel lett ezek a ne héz sé gek is ked vét

szeg het ték. Mah ler (ahogy azt sa ját pá lyá ja

me ne dzse lé se bi zo nyít ja) nem volt rossz

dip lo ma ta, a ve ze tői ké pes ség sem hi ány zott

be lő le, de a sze mé lyes har cok ren ge teg ener -

gi á ját vet ték el az ér de mi mun ká tól. Amíg

Beniczky tá mo ga tá sát maga mö gött tud hat -

ta, a prob lé má kat meg oszt hat ta vele, ad dig

ta lán ér tel mét lát ta a mun ká nak, de a Zichy -

vel való rossz kap cso la ta (bár mi volt is az

oka) újabb har co kat he lye zett ki lá tás ba, ami -

hez már nem iga zán volt se ked ve, se ener gi -

á ja. Mi vel ad dig ra Pollini és a Ham bur gi

Ope ra ház szin te csak az alá írá sá ra vár tak,

úgy dön tött, meg sür ge ti tá vo zá sát. Va ló já -

ban Mah ler már egy év el tel té vel rosszul

érez te ma gát, szen ve dett a szá má ra ott ho nos

né met kul tú ra hi á nya és az egy más nak el -

lent mon dó igé nyek mi att. A saj tó be li

tá ma dá sok, ha kü lö nö seb ben nem is be fo -

lyá sol ták és nem is vol tak szá mot te vő ek, de

nem is ma rasz tal ták. Ezek a tá ma dá sok túl -

nyo mó részt a Kis Új ságban, a Ze ne lapban, A 

Hétben, va la mint a Pes ti Hír lapban je len tek

meg, és ál ta lá ban szo ros szim bi ó zis ban vol -

tak az Ope ra ház bel ső kö re i vel s ér dek vi szo -

nya i val. A Kis Új ság ki fo gá sol ta a két

Ring-premier után a pán ger mán be mu ta tó -

kat, nem sok kal ké sőbb pedig egé szen

meg hök ken tő ok ból tá mad ta Mah lert: ami ért 

meg néz te Ma dách Tragé- diáját, és elő adás

köz ben for dít tat ta ma gá nak – ahe lyett, hogy

el ol vas ta vol na.

Tu do má som szerint még sen ki nem vizs -

gál ta, hogy mi áll ha tott a saj tó ban meg je le nő 

Mah ler-el le nes tá ma dá sok hát te ré ben. A

leg több elem zés, mint a Ge de on–

Máthé-féle egyéb ként in for ma tív kö tet,

amennyi ben fog lal ko zik a kér dés hát te ré vel, 

a szo ká sos „so vi nisz ta-an ti sze mi ta” ide o ló -

gi át véli a hát tér ben fel fe dez ni, ami hez ala -

pos mu ní ci ót szol gál tat, hogy va ló ban meg -

je len tek so vi nisz ta kri ti kák, va ló ban le he tett 

ol vas ni san da, an ti sze mi ta meg jegy zé se ket,

és Zichy ér ke zé sét ezek a la pok fel tű nő ho -

zsan ná val ün ne pel ték. Azon ban ebbe a kon -

cep ci ó ba alig ha il leszt he tő bele, hogy Mah -

ler egyik leg ádá zabb el len fe le a Kiss Jó zsef

ál tal élet re hí vott és szer kesz tett A Hét volt.

Kiss Jó zsef, az egyik leg je len tő sebb ma gyar

zsi dó köl tő, a ma gyar zsi dó né pi es ség meg -

te rem tő je alig ha vá dol ha tó an ti sze mi tiz mus -

sal, és a lap egyik ál lan dó szer ző je, Kó bor

Ta más (Kiss só go ra) sem – az utób bi bár -

mennyi re tá mad ta is az asszimiláns, ki ke -
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resz tel ke dő zsi dó kö zép- és fel ső osz tályt.

Kiss ön tu da tos ma gyar zsi dó szem lé le te ki -

zár ja az eset le ges önantiszemitizmust is. Kö -

ze lebb jár ha tunk az igaz ság hoz, ha azt fel té -

te lez zük, hogy A Hét ép pen az ön tu da tos

ma gyar zsi dó né ző pont ját kép vi sel te, és a

ma gya ro so dást kö ve tel te Mah ler Ope ra há -

zá tól is. Ez az igény oly annyi ra ré sze volt a

ko ra be li ma gyar zsi dó mainstreamnek, hogy 

ebbe min den kép pen be le il lett vol na a „né -

met” mű sor po li ti ka irán ti til ta ko zás. A lap

egyik írá sa Zichy an ti sze mi ta cik ke it őszin -

te sé ge bi zo nyí té ka i ként em lí ti.74 Ez azon ban 

épp úgy le het a Zichy na ci o na liz mu sa irán ti

tisz te let, mint a Beniczky-ellenes po li ti kai

el len ér zés kö vet kez mé nye is, ame lyet Kó -

bor Ta más 1890 őszén meg je lent cik ke is

kép vi sel. Kó bor sze rint az Ope rá ban nincs

pénz ügyi ja vu lás, ezért a hely ze tért

Beniczky a fe le lős, míg má sok sze rint – te szi 

hoz zá – a „be te ges úr”, azaz Mah ler, akit

„seb zett vad ként” jel le mez.75 A Hét Mah -

ler-el le nes írá sa i nak zöme ak kor je le nik

meg, ami kor a saj tó egé sze tá mad ta

Beniczkyt, nem sok kal Kó bor után pél dá ul a

Bu da pes ti Hír lap dur va írás ban húz za le

Beniczky in ten dán si te vé keny sé gét. A cikk -

író sze rint neki ró ha tó fel az „Ope ra vál sá -

ga”, ,,mert „sport ból”, „sze mé lyes hi ú sá gok

ki elé gí té sé re” hasz nál ta. A cikk csat ta nó ja,

ami to vább erő sí ti azt a le he tő sé get, hogy

Beniczky és nem Mah ler volt a tá ma dá sok

cél pont ja, az aláb bi kö vet kez te tés: „Mah ler

ez zel az ala csony köz szel lem mel ju tott el -

len tét be.”76 Mon da nunk sem kell, hogy a

cikk meg ál la pí tá sai igaz ság ta la nok és tá vol

áll nak a va ló ság tól. Beniczky meg szi lár dí -

tot ta az Ope ra pénz ügyi hely ze tét, 48 700 fo -

rint meg ta ka rí tást ha gyott hát ra, és egy részt

Mah ler nek, de ugyan ak kor Beniczky böl -

cses sé gé nek kö szön he tő en (tud ni il lik, hogy

tá vol tar tot ta ma gát a mű vé sze ti kér dé sek -

től) vég re olyan ope ra há za volt a fő vá ros -

nak, mely ké pes volt fel ven ni a ver senyt a

nagy nyu ga ti ope ra há zak kal. Mind ez alig

két év alatt, ami je len tős tel je sít mény. Zichy

üd vöz lé se ürü gyén a Kis Új ság is ejt egy ol -

dal vá gást: „a Nem ze ti Szín ház és az Ope ra

vég re meg sza ba dul a mos to ha ke zek től”.77

Ke vés új ság is me ri el Beniczky mun kás sá -

gát, az egyik azon ban a Pester Lloyd78,

amely szép cik ké ben mél tat ja és ki eme li a

Mah ler és Beniczky kö zöt ti össz han got, ki -

emel ve, hogy rit ka, hogy két ilyen kü lön bö -

ző em ber így együtt tud jon dol goz ni. A saj tó

zöme vi szont uj jong va fo gad ta Zichy ki ne -

ve zé sé nek hí rét. A Ze ne vi lágban

Sztojanovics Beniczky „túl zott ta ka ré kos -

ság ról” ír, és „ma gya rul érző szív és ész já -

rás” iránt vá gya ko zik79, a Ma gyar Ba zár

„új ko ri pró fé ta ként” vár ja Zichyt.80

Ne héz el dön te ni, hogy mi le he tett erő sebb, 

a Beniczky irán ti el len szenv vagy a Zichy

irán ti fel fo ko zott vá ra ko zás. Tény, hogy cso -

dát ten ni Mah ler és Beniczky sem tu dott, két

év alatt le he tet len új ma gyar re mek mű vek tu -

cat ja it szín pad ra ál lí ta ni vagy egy ál ta lán

meg írat ni. Zichy től is a le he tet lent kí ván ták:

egy szin te csak ma gyar vi lág sztá rok kal fel ál -

ló, ma gyar ta gok ból álló ze ne kar ral, ma gyar
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re mek mű ve ket ját szó Ope rát. Zichy erre nem

le he tett ké pes, de meg győ ző dé se volt, hogy

az olyan prob lé mák, mint a ma gyar ze nei

kép zés ép pen csak lé te ző ha gyo má nya, a hi -

ány zó ma gyar re per to ár pil la na tok alatt or vo -

sol ha tó ak. Zichy maga is zon go rá zott (fél

kar ja el le né re), ze nét is szer zett, va gyis vár -

ha tó volt, hogy be avat ko zik a mű vé szi dön té -

sek be is, ahogy az is vár ha tó volt, hogy au to -

nó mi á já nak ezt a sé rel mét Mah ler nem fog ja

el tűr ni, ahogy Zichy au tok ra ta ve ze té si stí lu -

sát sem. Zichy 1891 ja nu ár já ban kez di meg

in ten dán si te vé keny sé gét, és első dol ga volt

az új sza bály zat be ve ze té se, ami le he tő vé tet -

te, hogy Mah ler feje fe lett be le avat koz zon a

mű vé sze ti ügyek be. Az in ten dáns dön té si

jog kö ré be ke rült a dön tés a szer ződ te té si ja -

vas la tok ról, maga is köt he tett szer ző dé se ket,

még a gaz da sá gi, mű sza ki, mű vé sze ti igaz ga -

tó ál tal ter ve zett szer ző dé sek kel kap cso lat ban 

is vé tó jo ga volt. Ki kö töt te, hogy a Nem ze ti

Szín ház és az Ope ra ügye it nem le het nyil vá -

nos ság elé vin ni. Az új sza bály zat ket te jük

kö zött ha ma ro san in du la tos ve sze ke dést vál -

tott ki, s at tól való fé lel mé ben, hogy a Bel -

ügy mi nisz té ri um emi att fel füg gesz ti, Mah ler

tá voz ni akar, de vé gül úgy dönt, hogy fel -

ajánl ja: szer ző dé sét ala kít sák át 18 hó na pos

szer ző dés re, és ha utá na nincs hosszab bí tás,

25 000 fo rint vég ki elé gí tést kap. Zichy meg -

ál la po dá suk után alá akart írat ni Mah ler rel

egy pa pírt, hogy 10 000 fo rint tal is meg elég -

szik, és fe gyel mi vel fe nye ge tő zött, vé gül

Mah ler a mi nisz ter el nök höz for dult.

Az előz mé nyek alap ján úgy tű nik, hogy

Beniczky tá vo zá sa után Mah ler csak az al ka -

lom ra várt, hogy ham bur gi mun ká ját el kezd -

hes se. A Bu da pes ti Köz löny 1890 no vem be -

ré ben adja hí rül, hogy Beniczky meg kap ta a

Szent Ist ván Rend Kö zép ke reszt jét, és fő is -

pán lesz, ami egyút tal ope ra há zi fel men té sét

is je len tet te. Né hány nap pal ké sőbb Mah ler

le ve let kap Polliniől, hogy a ham bur gi szer -

ző dé se már fi nis be ér ke zett; a bu da pes ti mű -

vé szi élet ben rög tön el is ter jed a plety ka,

hogy Mah ler kül föl di szer ző dést ka pott.

Azon ban feb ru ár he te di kei, az

Ország-Világban meg je lent in ter jú ban még

a le en dő kö zös mun ká ról be szélt.81 Va ló szí -

nű hogy Mah ler és Zichy kö zött el kez dő dött

az ideg há bo rú, amely hez mind ket ten igény -

be vet ték a saj tót – fö löt tébb mo dern mó don. 

Blaukopf sze rint Mah ler már áp ri lis el se jén

Ham burg ban akart ve zé nyel ni; ezt tá maszt ja 

alá, hogy még Zichy ér ke zé se előtt Mah ler

be nyúj tot ta a le mon dá sát (de nem fo gad ták

el).82

Zichy min den eset re szin tén tak ti ká zott, és

Mah ler va ló szí nű leg tud hat ta, hogy Zichy vel

alig ha tud együtt dol goz ni. Egy feb ru á ri af fér

eb ben a hi té ben csak meg erő sít het te. Zichy

fel kér te Mottlt, hogy ve gye át Mah ler hi va ta -

lát, azon ban Mottl ehe lyett el küld te a le ve let

Mah ler nek. Bár Mah ler ek kor már hó na pok

óta ké szült a tá vo zás ra, és a ham bur gi szer ző -

dés csak alá írás ra várt, a mind er ről mit sem

sej tő Zichy is min dent meg tett en nek ér de ké -

ben. Ek kor je le nik meg a Ze ne vi lágban az a

cikk, amely ar ról ír, hogy le he tő vé kel le ne

ten ni Mah ler szá má ra a tá vo zást, mert Mah ler 

ak na mun kát foly tat Zichy el len. Majd em lí -

tést tesz Mah ler nek a „ma gya rok iránt táp lált

s nem egy szer fék te len faj gyű lö le té ről”.83
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Úgy fest, mind két fél nek az volt az ér de -

ke, hogy Mah ler le mond jon. Mah ler a ham -

bur gi szer ző dés sel le he tő sé get ka pott arra,

hogy kö ze lebb ke rül jön régi ál má hoz, azaz

hogy csak a kom po ná lás nak él hes sen, és

hogy újra né met kul tu rá lis kö zeg ben te vé -

keny ked jen, Zichy pe dig meg sza ba dul ha tott 

at tól az igaz ga tó tól, aki ről tud ta, hogy nagy -

sza bá sú el kép ze lé se i nek út já ba fog áll ni.

Ter mé sze te sen mind ket ten a le he tő legjob -

bat akar ták a hely zet ből ki hoz ni. Az anya gi

jel le gű hu za ko dá sok mel lett azon ban (ahogy 

a Ze ne lap cik ke is jel zi) ideg há bo rút is foly -

tat tak.

Ezért ne héz meg ítél ni, hogy egyes ese mé -

nyek mennyi re vol tak pro vo ká ci ók, mennyi -

re a fel fo ko zott han gu lat kö vet kez mé nyei,

és mennyi re meg gon do lat lan lé pé sek. A feb -

ru ár 13-án a Fe hér Ke reszt egye sü let jó té -

kony sá gi gá lá ja a dur ván antisze mi ta

Huber-daljáték, a Víg cim bo rák mi att min -

den eset re bot rány ba tor kol lott: Fe renc Jó -

zsef meg elé gel te az an ti sze mi ta pro vo ká ci -

ót, és el hagy ta a szín há zat. Zichy az zal

vé de ke zett, hogy mi vel a ren dez vény nem az 

Ope ra ren dez vé nye volt, ezért neki nem volt

kö te les sé ge meg néz ni a gála pró bá it. Így

csak ké sőn tud ta meg, hogy mi ké szül, és ak -

kor csak annyit te he tett, hogy a mű sor ele jé -

re te tet te a da ra bot, ab ban a re mény ben,

hogy a ki rály ké sik. Még ha fi gyel men kí vül

hagy juk is, hogy Zichy nek joga lett vol na

meg vál toz tat ni a mű sort, azt nem hagy hat -

juk fi gyel men kí vül, hogy kö te les sé ge lett

vol na – ha má sért nem, a ki rály je len lé te mi -

att – tá jé ko zód ni a mű sor ról, s ezért mi ni -

mum ha nyag sá gá ért el ma rasz tal ha tó.

Egy már ci u si in ci dens to vább mér gez te a

lég kört. Mah ler rá szólt a Lohengrin alatt be -

szél ge tő két ének ka ri tag ra, akik vá la szul az -

zal fe nye ge tőz tek, hogy pa nasz ra men nek

Zichy hez. Ney dur va ki fe je zés sel adta tud -

tuk ra, hogy ez sze rin te csú nya hí zel ke dés

vol na, mire Zichy be ren del te az énekest, szá -

mon kér te, hogy mi ért be szélt róla ilyen

hang nem ben, majd el bo csá tás sal fe nye get te

meg. An nak el le né re, hogy Zichy ki kö töt te:

ti los az Ope ra ház bel ső prob lé má it a saj tó elé

tár ni, a Pes ti Hír lap be szá mol az in ci dens ről,

és fel há bo rod va hoz zá fű zi, hogy – meg nem

ne ve zett sze mé lyek – Zichyt an ti sze mi tiz -

mus sal vá dol ják.

Vé gül Mah ler már ci us 14-én le mond.

Blaukopf sze rint Mah ler ba rá ta it és ra jon gó -

it egy da ra big meg tar tot ta ab ban a hi tük ben,

hogy el ül döz ték Bu da pest ről84, ami a fen ti -

ek fé nyé ben ak kor is erős túl zás nak tű nik, ha 

Zichy meg nyil vá nu lá sa it „erő sen rá uta ló

ma ga tar tás nak” te kint jük, hi szen Mah ler

már jó val előbb be biz to sí tot ta ma gát.

Ugyan ak kor a kö vet ke ző ese mé nyek ak kor

is mél tat la nok vol tak, és jog gal sér tet ték

Mah lert, ha tisz tá ban va gyunk sakk hú zá sa i -

val. Mah ler min den kép pen a ma xi mu mot

hoz ta ki az Ope ra ház ból, ha tal mas mun kát

vég zett, nem zet kö zi szin tű ope ra ját szást te -

rem tett rö vid idő alatt, va gyis fel ada tát be -

csü let tel el vé gez te. Eh hez ké pest min den -

kép pen mél tat lan, hogy szin te más nap

ki tilt ják az in téz mény ből. Egy saj tó nyi lat ko -

zat ban bú csú zik el, amely ben le ír ja, hogy hí -

ven és be csü le te sen lát ta el fel ada tát, meg kö -

szö ni a tár su lat mun ká ját, a kö zön ség

tá mo ga tá sát. Ami kor Zichy a saj tó kö ve te lé -
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se it ki elé gít ve, mint egy 40 000 fo rin tért be -

mu tat ta Sza ba dos Viora című ba lett jét, Mah -

ler ezen már nem vett részt. A saj tó ve gye sen 

fo gad ta Mah ler tá vo zá sát – a több ség saj nál -

ta, de Áb rá nyi sze rint ide je volt vé get vet ni a

„a pél dát lan ga ráz dál ko dás nak”.85 A kö zön -

ség vi szont egy Lohengrin-elő adá son „Él jen 

Mah ler! Abzug Zichy” – ki ál tás sal fe jez te ki

nem tet szés ét. Va ló szí nű leg ez, va la mint

Apponyi gróf és Mihalovich Ödön

szeretetteli bú csú ja (az aján dék ba adott kar -

mes te ri pál ca és egy gyü mölcs ko sár) is hoz -

zá já rult ah hoz, hogy bár ek kor Mah ler még

örült a tá vo zás nak, ké sőbb még is sze re tet tel

em lé ke zett vissza bu da pes ti idő szak ára.

Zichy ké sőb bi fel jegy zé se i ben igye ke zett 

fe lül bí rál ni Mah ler rel kap cso la tos el len -

szen vét. Le het, hogy men te get ni sze ret né

ma gát, so ra i ban még is bi zo nyos ví vó dás

érez he tő. Le ír ja, hogy ér ke zé se előtt mi lyen

ál dat lan ál la po tok ural kod tak az Ope ra ház -

ban. Ezek ből csak né hány, „ki tű nő” Mah ler

ve zé nyel te elő adás tűnt ki. „Mah ler túl sá go -

san je len té keny te het ség volt, túl zse ni á lis,

sem hogy fé lig-med dig jó igaz ga tó le hes sen.

[…] Nagy em ber volt és min den ze nész

érez te, hogy egy nagy mu zsi kus lé lek tá rult

fel előt te.” Ő meg pró bál ta ma ra dás ra bír ni,

de a „vég ső kig fel iz ga tott sze mély zet” meg -

gá tol ta eb ben.86

Az utol só meg jegy zés igen csak meg szé -

pí ti a múl tat, de a többi an nál in kább fi gye -

lem re mél tó. Va ló ban meg for dult Zichy fe -

jé ben, hogy ma ra dás ra bír ja Mah lert, de

an ti sze mi ta elő í té le tei, el lent mon dást nem

tűrő ter mé sze te, au tok ra ta sze mé lyi sé ge,

erő sza kos mű vé sze ti el kép ze lé sei megaka -

dá lyoz ták eb ben? Vagy ké sőbb, ami kor

Mah ler mint ze ne szer ző is is mert té vált, fe -

lül ke re ke dett ben ne a ze ne sze re tő em ber?

Ezek re a kér dé sek re ne héz vá la szol ni, a lé -

nyeg, hogy ak kor, 1891-ben mind két em ber

el uta sí tot ta az együtt mű kö dés le he tő sé gét.

Zichy ope rai mű kö dé se nem volt si ke res: az

in téz mény anya gi gond jai rossz pénz ügyi

po li ti ká ja mi att újra sú lyos bod tak, és az elő -

adá sok szín vo na la is rom lott. 1894-ben, fe -

le sé ge ha lá lát kö ve tő en le is mon dott. 

Mah lert ké sőbb to vább ra is jó vi szony

fűz te Ma gyar or szág hoz. El ső sor ban ba rá ta i -

hoz, Mihalovichhoz, Apponyihoz és

Beniczkyhez, akik nek aján ló le ve le so kat se -

gít a bé csi ope ra igaz ga tó sá gá nak el nye ré sé -

ben. Apponyi eb ben vé del mé be ve szi Mah -

lert, hogy bár „ide ges em ber”, de

Bu da pest ről „Zichy hoz zá nem ér té se és ura -

lom vá gya” ül döz te el. Kér dez zék meg

Brahm sot, Goldmarkot – fűzi hoz zá.87 Mah -

ler 1897-ben le ve let in téz Mihalo- vichhoz,

amely ben fel ve ti, hogy szí ve sen sze re pel ne

Bu da pes ten. A kon cert, me lyen III.

szimfóniája, Wag ner Rienzi-nyitánya, Bee -

tho ven V. szimfóniája és Weingartner Fel hí -

vás ke rin gő re pa ra frá zi sa csen dült fel, ha tal -

mas si kert arat, a Ne u es Pester Jo ur nal

sze rint vissza va rá zsol ta a régi szép idő ket.

Bár a dísz va cso rán nem vesz nek részt az

ope ra ház mű vé szei és a hi va ta los mű vész vi -

lág sem, Mah ler még is elé ge dett nek tű nik:

ki je len ti, hogy úgy érzi, mint ha ha za ér ke zett 

vol na, majd hoz zá te szi: „én ezt a kis ma gyar

vi lá got sze ret tem vol na nagy vi lág gá va rá -
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zsol ni”.88 Le het, hogy Mah ler is mét dip lo -

ma ti kus volt csak, és ahogy majd nem tíz

éve, most is azt mond ta, amit hal la ni sze ret -

tek vol na tőle. De az a tény, hogy a kon cer tet 

ő sze ret te vol na, mást mu tat. Mah ler szá má -

ra a bu da pes ti mun ka több volt, mint mun ka: 

szak mai ki hí vás, és a bu da pes ti évek szép

em lék ként ma rad tak meg em lé ke ze té ben –

és az ér zés köl csö nös. Ha lá la kor, 1911. má -

jus 25-én Apponyi Al bert szép sza vak kal

bú csúz tat ja a Par la ment ben, a nek ro ló gok

igaz ga tói tény ke dé sét a bu da pes ti dal szín -

ház fény ko ra ként jel lem zik, te me té sé re az

Ope ra ház is el kül di kül dött sé gét.

Vi szony lag ke ve set tu dunk ar ról, hogy

Mah ler ho gyan élt Bu da pes ten. Kö zel la kott

az Ope rá hoz, s ami kor 1889 áp ri li sá ban ba -

rát ja, Löhr meg lá to gat ja, a ter mé szet sze re tő

Mah ler Aquin cum és a Nem ze ti Mú ze um

mel lett a Mar git szi get re, a bu dai he gyek be

vi szi ki rán dul ni. Va ló szí nű, hogy Mah ler

egye dül és más al kal mak kor is gyak ran lá to -

ga tott ezek re a he lyek re. A mű vé sze ti kö rök -

kel nem áll ha tott szo ros kap cso lat ban. Né -

meth Ama dé sze rint áp ri lis 20-án Löhrer

részt vett egy va cso rán, ahol nagy já ból az a

tár sa ság le he tett je len, amely Joachim Jó zsef 

bú csú va cso rá ján is – Ale xan der Ber nát,

Apponyi, Pop per Dá vid, Csiky Ger gely,

Mihalovich, Hubay Jenő. En nél töb bet nem

tu dunk ar ról, hogy mi lyen vi szony ban állt a

ma gyar mű vé szek kel. A Ge de -

on–Máthé-kötet ar ról szá mol be (pél dá ul

Eöt vös Kár oly ra hi vat koz va), hogy ez zel

szem ben a bu da pes ti tár sa ság jól is mer te

Mah lert: af fé le hó bor tos, bo lon dos fi gu ra -

ként tar tot ták szá mon. Itt lé te alatt egyet len

ut cai in ci dens érte: a Mah ler re ha son lí tó

Blau Gyu la hang ver seny mes tert 1891 de -

cem be ré ben, ami kor ki lé pett az Ab bá zia Ká -

vé ház aj ta ján, né hány fi a tal „Abzug Mah -

ler!” – fel ki ál tás sal in zul tál ja. Ezt az

ese ményt le szá mít va, amely nek Mah ler nem 

is le he tett ta nú ja, más nyil vá nos in ci dens ről

nem tu dunk.89

Mah ler és Bu da pest kap cso la ta nem volt

fel hőt len, de nem volt rossz sem. Néha am -

bi va lens volt, gyak ran konf lik tu sok kal ter -

hes, de az itt töl tött éve it nem csak a nosz tal -

gia szé pí tet te meg. A köl csö nös sér tő dések

után Mah ler öröm mel em lé ke zett bu da pes ti

éve i re, a ma gyar kö zön ség pe dig ha mar

meg ta nul ta, hogy Mah ler mű kö dé se a dal -

szín ház élén iga zi si ker tör té net. A ze ne tör té -

net a mai na pig az Ope ra ház első nagy kor -

sza ka ként em lék szik ezek re az évek re, s

alig ha nem iga za van azok nak a ko ra be li vé -

le mé nyek nek, me lyek sze rint Mah ler te rem -

tet te meg a nem ze ti ope ra ját szás in téz mé -

nyes alap ja it. 1888-ban egy gya kor la ti lag

nem lé te ző tár su la tot vett át, és alig két év

múl va olyan tár su lat tá ko vá csol ta, mely ma -

gas szin ten tu dott Wag nert, Mo zar tot ját sza -

ni. Ezek nek az ala pok nak kö szön he tő, hogy

a hu sza dik szá zad kez de té től év ti ze de ken

ke resz tül a ma gyar ope ra ját szás vi lág szín -

vo na lú volt. Mah ler keze alatt a ma gyar ope -

ra kul tú ra egyi ke lett a fin de sičcle si ker tör -

té ne te i nek, akár csak a pá rat lan

di na miz mus sal fej lő dő Bu da pest.

1911-ben Csáth Géza így ír Mah ler ről:

„A zene Na pó le on ja volt. Nem annyi ra al -

ko tó, mint in kább har cos, fá rad ha tat lan küz -
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dő, ra jon gó. Ra jon gó ja volt a gon do la ta i nak,

a né ze te i nek, a ter ve i nek. Eze ket azu tán min -

den erő vel ke resz tül vit te, igaz sá gok ká tet te.

És tap sol tak neki Eu ró pa és Ame ri ka összes

met ro po li szai. A XX. szá zad ban ed dig nem

mu tat ko zott hoz zá ha son ló gé ni usz. […].

Mah ler nem elé ge dett meg az igen jó val.

Csak is a leg job bat akar ta. De ezért azu tán

meg tett min dent. Nem kí mél te ma gát és nem

kí mél te a mu zsi ku sa it. Mah ler alatt ze ne kar -

ban dol goz ni – ideg őr lő mun ka volt. […]

Hússzor egy más után el pró bál ni egy rö vi -

debb rész le tet a Walkürből vagy a Don

Juanból, nála nem tar to zott a rit ka sá gok

közé. Tü rel mes volt a ke gyet len sé gig. […] A

bu da pes ti ope ra ház tör té ne té ben Mah ler

igaz ga tó sá ga je len tős kor sza kot kép vi sel. A

Cavalleria rusticana be mu ta tó ja szen zá ció -

szám ba ment és a kö zön ség nél Puc ci ni nak

egyen get te az út ját.

Mi ért ha gyott itt ben nün ket Mah ler, nem

tud ni biz to san. Annyi bi zo nyos, hogy nem

raj ta múlt, hogy nem ma radt to vább it ten. Az 

Ope ra fel sőbb sé ge, me lyet máig is jel le mez,

hogy mél tat lan, kö ze pes em be re kért ex po -

nál ja ma gát, nem tud ta meg be csül ni a nagy

gé ni uszt, a nagy em bert, aki nek nincs pár ja,

akit te hát min den áron meg kel lett vol na tar -

ta ni.”90

Ma már tud juk, hogy Mah ler tá vo zá sá nak 

oka i ban Csáth té ved. An nál pon to sabb Mah -

ler nek, a ze ne szer ző nek és az Ope ra ház

igaz ga tó já nak a jel lem zé se. A fin de sičcle

egyik leg ti pi ku sabb ze né szét a fin de sičcle

egyik leg ti pi ku sabb író ja ért het te csak meg

ennyi re.

28

90 Csáth Géza: A muzsika mesekertje – összegyűjtött

írások a zenéről. Szerkesztette és sajtó alá rendezte

Szajbély Mihály. Budapest, Magvető Kiadó, 2000.

201–202. old.


