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A 19. századi koncertzenében megjelenô „népi”, „használati” vagy „populáris ze-
nei” idézetek, allúziók, paródiák, stílusimitációk nem kis részben ugyanazoknak a
törvényszerûségeknek vannak alávetve, mint az idézetek, allúziók és stílusimitáci-
ók általában. Vagyis létezésüket sosem kezelhetjük befejezett, a mûben magában
elidegeníthetetlenül benne rejlô tényként. A „népzenei idézet” vagy a „népi inspi-
ráció” ténye a befogadó elôtt egyfelôl a mûrôl szóló diskurzusban nyilvánulhat meg.
Másfelôl pedig akkor, ha a befogadó tudatában a mûvel való ismerkedéskor jelen
vannak azok a zenei szövegek és praxisok, melyekre a mû esetleg utal. A népi elem
jelenlétét tehát bejelentheti, sôt a népi elemet közelebbrôl meg is határozhatja va-
lamely szerzôi nyilatkozat; de ugyanerre a befogadói közösség felôl is érkezhet-
nek kezdeményezések. Ezek természetesen nem értéksemleges megnyilatkozá-
sok. A szerzôi deklarációban kifejezôdik az, hogy a komponista hol helyezi el ma-
gát a kulturális mezôn. A befogadói közösség véleményformálói eközben azt mér-
legelik, hogy az adott mûnek lehetséges- e olyan jelentéseket tulajdonítani, melyek
a közösség kulturális célkitûzései szempontjából üdvösnek tûnnek. A 19. század
végének zeneszerzôje joggal számított arra, hogy utalásait a beethoveni kilencre
vagy Mozart Don Giovannijára hallgatósága külsô ösztökélés híján is fel fogja ismer-
ni. E kanonizált alkotásokat a polgári hangverseny és opera intézményei – melyek
keretében az új mû is megszólalt – folyamatosan mûsoron tartották. Azzal is biz-
ton számolhatott a zeneszerzô, hogy zenéjében a hallgatóság felismeri az „idegen”
anyagokat, melyek kívülrôl érkeznek a koncertkultúra felségterületére. Ahhoz
azonban, hogy az egzotikusnak, archaikusnak, népinek, primitívnek vagy vulgáris-
nak mondott zenei jelenségek kulturális jelentését egyértelmûen meg lehessen hatá-
rozni, már nem állt rendelkezésre feltétlenül a közös tudás. A kulturális jelentés-
tulajdonítás a 19. századi nacionalizmusok feltételei között nem utolsósorban a
zene „nemzeti jellegével” kapcsolatos várakozásokhoz köthetô. A nemzeti jelleget
szavatolni hivatott, a normatív koncertzene kompozíciós gyakorlatától idegen for-
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dulatok persze nem voltak, nem is lehettek esszenciálisan és kizárólagosan össze-
láncolva egyes nemzeti identitásokkal. E „népi” zenei jelenségek ugyanis rendre
olyan praxisokhoz kötôdtek, melyek elterjedtsége felülírta nemcsak a modern
nemzeti, de a nyelvi és etnikus határokat is. Ahhoz tehát, hogy sajátosan nemzeti
vonásként lehessen beazonosítani ôket, a zeneszerzô, a közönség és a kritika erre
irányuló közös akaratára is szükség volt.1

Gustav Mahler zenéjét több okból is afféle lakmuszpapírnak használhatjuk az
eddig elhangzottak megvilágítására. Nem fér hozzá kétség, hogy a zeneszerzô sa-
ját zenéjének helyét az univerzálisnak gondolt német zenekultúra keretei között
kívánta meghatározni, mind gyakorlati, mind eszmei értelemben.2 9+1 befejezett
szimfóniája közül nyolcnak érte meg az ôsbemutatóját. Ezekre a Mahler által elô-
készített és vezényelt premierekre két kivételt leszámítva nem Mahler „hazájá-
ban”, az Osztrák–Magyar Monarchiában, hanem Németország kulturális központ-
jaiban, azok polgári közönsége, a Mannok és Pringsheimek elôtt került sor.3 Ami-
kor Mahler egyes mûveihez a nyilvánosságnak szánt, értelmezô kommentárokat
fûzött, hallgatóit mindig metafizikai vagy az emberi létezésre vonatkozó általános
kérdések felé terelte, és sosem beszélt arról, hogy zenéjének egyes elemei kitünte-
tett nemzeti, etnikai vagy regionális identitásokkal lennének összefûzhetôk. Ugyan-
akkor az is nyilvánvaló, hogy már a legkorábbi Mahler- mûvekben is kulcsszerepet
játszottak olyan jelenségek, melyek mögött Kelet- Közép- Európa különbözô régió-
inak, illetve szociokulturális csoportjainak „helyi érdekû”, részben vagy teljesen
folklorisztikusan hagyományozódó zenei praxisait lehet sejteni. Erre a helyzetre a
recepció eltérô attitûdökkel válaszolt.

A „nagynémet” befogadás Mahler zenéjének helyenkénti „másságát” többek
között azzal magyarázta, hogy a szerzô olyan vidéken született, s töltötte élete
hosszú szakaszait, melyen a „germán civilizáció” egyre sûrûbben érintkezik szlá-
vokkal, magyarokkal s Európa legnagyobb lélekszámú zsidó közösségeivel. Lud-
wig Schiedermair, akinek 1901- ben publikált könyvecskéje az elsô Mahlerrôl szóló
monográfia, lelkesen ünnepelte a zeneszerzô „idealizmusát”, és Richard Strauss,
illetve Max von Schillings (1868–1933) mellett a „német modernisták táborában”
helyezte el ôt.4 Ugyanakkor Mahlert csehországi – és közvetett megfogalmazással
zsidó – mûvészként mutatta be, akinek „mûvében a németség keveredik magyar
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szimfónia: München, 1910. – Thomas Mann jelen volt a 8. szimfónia müncheni ôsbemutatóján, amely
után levélben tisztelgett a zeneszerzô elôtt, s elküldte neki a Királyi fenség egy példányát. A levél szöve-
ge magyar fordításban is olvasható: Kurt Blaukopf: Gustav Mahler. Ford. Sárközy Elga. Budapest: Gon-
dolat, 1973, 287.

4 Ludwig Schiedermair: Gustav Mahler: Eine biografisch- kritische Würdigung. Leipzig: Hermann Seemann
Nachfolger, 1901, 13.



elemekkel, amelyekbôl a távoli kelet hangja ugyancsak kihallható”.5 Úgy tûnik te-
hát, hogy Mahler zenéjének mássága egyes korabeli értelmezôk szemében egy szé-
les, heterogén, de mégis egységesnek látott „keleti periféria” konstrukciójához kap-
csolódott, mely átmenetet képezett volna a német, illetve németes orientációjú
kultúra és egyfelôl a „pánszláv”- görögkeleti, másfelôl az oszmán- muzulmán világ
között.

A Mahler zenéjében idônként feltûnô „idegenség” vagy „másság” magyarázatá-
ra ettôl függetlenül is kínálkozott a zeneszerzô zsidósága. Csakhogy a zsidó iden-
titás, melynek újrafogalmazására mind belülrôl, mind kívülrôl számos kísérletet
tettek, éppen Mahler életében újra rendkívül sokfélévé vált Európában. Csak felso-
rolásszerûen utalok néhányra a zsidó identitás kései 19. században választható
modelljei közül. Az ortodoxia különbözô ágai a zsidó vallási- kulturális hagyo-
mányt az európai modernizációval szemben és a többségi társadalomtól elkülö-
nülve kívánták ôrizni. A különféle reformált hitközségek arra törekedtek, hogy a
zsidó vallásgyakorlatot összehangolják a modernizációval; ugyanakkor a többségi
társadalom nemzeti identitásával való azonosulást támogatták. Az asszimiláció
stratégiája számos esetben a zsidó identitás feladásához, a zsidó felekezet formális
elhagyásához is vezetett. Ugyanakkor a századfordulón jelentkeztek – különbözô
ideológiai alapokon és programokkal – a zsidó nacionalizmusok is, melyek közös
vonása, hogy a zsidó identitást modern, nemzeti önazonosságként fogalmazták új-
ra. Ám a közbeszédet nem csupán a zsidó identitás belülrôl érkezô megfogalmazá-
si kísérletei, hanem a kívülrôl jövô, negatív megfogalmazások – a politikai antisze-
mitizmus és a fajelméleti alapvetések – is befolyásolták.6

Ami Mahlert illeti, az ô stratégiája elég egyértelmûen az asszimiláció volt, me-
lyet 1897- ben a keresztség felvételével erôsített, s végül 1902- ben a bécsi Karlskir-
chében pecsételt meg, ahol is házasságot kötött a katolikus családból származó
Alma Schindlerrel. Mindez azonban nem akadályozta meg a kortársakat és az utó-
kort abban, hogy a Mahler- jelenséget ettôl eltérô zsidó identitásmodellek kereté-
ben értelmezzék. E kísérletek közül – kártékony egyszerûségük okán – a fajelméleti
alapon állók a legérdektelenebbek. E meglehetôsen szimpla felfogás szerint min-
den, ami egy zsidó származású mûvész kezébôl kerül ki, szükségképpen „zsidós-
nak” fog bizonyulni. Rudolf Louis például 1909- ben azt fejtegette, hogy Mahler
zenéje „jiddisül beszél”: „Másként fogalmazva, német zenei nyelven beszél, de ak-
centussal: a keleti, a túlságosan is keleti zsidó intonációjával és – mindenekelôtt –
annak összes gesztusával.”7

151PÉTERI LÓRÁNT: A márki és a tejesember

5 Schiedermair: i. m. 5. Idézi Peter Franklin: Mahler: Symphony No. 3. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991, 22.

6 Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban: Társadalomtörténeti vázlat. Budapest: Új Mandátum
Könyvkiadó, 2000, 287–292.

7 Rudolf Louis: Die deutsche Musik der Gegenwart. München–Leipzig: Georg Müller, 1909, 182. – A másod-
lagos irodalom több alkalommal idézte már a fenti kijelentést a Mahler- zene antiszemita fogadtatásá-
nak illusztrációjaként, például Franklin: i. m. 107., vagy Vladimir Karbusický: „Gustav Mahler’s Musi-
cal Jewishness”. In: Jeremy Barham (szerk.): Perspectives on Gustav Mahler. Hants: Ashgate, 2005,
204–205.



Persze voltak, akik Mahler zsidóságát (azaz zsidó családban és részint zsidó
társadalmi és kulturális környezetben eltöltött gyermekkorát) árnyaltabb módon
kívánták összefüggésbe hozni zenéje egyes elemeivel. Nekik szükségképpen szem-
besülniük kellett azzal, hogy a századfordulón nem csupán a zsidó identitás, de a
„zsidó zene” fogalma is jelentôs változásokon esett át. E változások és a körülöt-
tük zajló viták egyébként mind tartalmukban, mind kronológiájukban párhuzam-
ba állíthatók a „magyar zene” konstrukciójának azzal az erjedésével, mely a Liszt
írása nyomán kirobbant cigányzenevitától a Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal
feltûnô új népzenefogalom megjelenéséig húzódott.8 A zsidóság és a népi, haszná-
lati zene viszonyát meghatározta, hogy zsidó vándormuzsikusok Kelet- Közép-
Európában sokáig hasonló funkciókat láttak el, mint a cigányzenészek, azaz külön-
bözô nyelvû és etnikumú vidéki közösségek hangszeres zeneszolgáltatóiként mû-
ködtek, zenéjükben elegyítve a helyi igényeket saját praxisuk megszokásaival.9

A „zsidó- bandák” mûködése a 20. század elején még nemcsak Galíciában és az
orosz fennhatóság alá tartozó területeken, de például a régi Magyarország egyes
régióiban is a provinciális zenélés fontos részét jelentette.10 Ugyanakkor Bartók
Béla és Kodály Zoltán fellépésével párhuzamosan tûntek fel a cári Oroszországban
azok az akadémiai képzettségû zsidó muzsikusok, akik az 1908- ban alapított Zsidó
Népzenei Társaságban célul tûzték ki a zsidóság „igazi”, „autentikus” népzenéjé-
nek gyûjtését, feltárását. Lazare Saminsky (Lazar Szaminszkij, 1882–1959), Rimszkij-
Korszakov odesszai születésû, 1920- tól az Egyesült Államokban élô zeneszerzô-
népzenekutató tanítványa úgy vélte, hogy az eredeti zsidó dallamvilág megragadá-
sához rendet kell vágni a hagyományos zsidó közösségek énekelt repertoárjában.
A purista program szerint e repertoárból ki kell gyomlálni azokat a dalokat, melyek
orientális (legelsôsorban arab) vagy nyugat- európai hatást mutatnak – csak az,
ami ezután megmarad, tekinthetô voltaképpeni zsidó zenének. Saminsky számára
különösképpen fontosnak tûnt, hogy kizárja a zsidó zene fogalmából a bôvített
szekundos skálákra épülô dallamokat. Úgy vélte, az eol, mixolíd és dór modalitás-
ban nyilvánul meg a valódi zsidó dallamosság.11 Azonban Abraham Zvi Idelsohn,
aki Palesztinában 1907- tôl viaszhengerekre gyûjtött zsidó zenét, és a zsidóságot a
Közel- Kelet részeként értelmezte, úgy vélte, hogy a bôvített szekundos skálák
szerves részét képezik a zsidó zenének.12 Már itt érdemes megjegyezni, hogy nem-
csak a diskurzus iránya (az „autentikus”, „gyökeres” és a „korrumpált”, „idegen
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8 A magyar zene mibenlétérôl szóló, a régi századfordulón átívelô diskurzusra újabban lásd Lynn
Hooker: „Ideas about ’Hungarian Music’ in Early Hungarian Musicology”. In: Zdravko Bla£ekovic–
Barbara Dobbs Mackenzie (szerk.): Music’s Intellectual History. New York: Répertoire International de
Littérature Musicale, 2009, 565–580.

9 Walter Salmen: A klezmer zene és eredete. Budapest: Athenaeum 2000 Kiadó–Rózsavölgyi és Társa,
2001.

10 Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzenei hagyomány. Budapest: Balassi Kiadó, 2008, 34–35.
11 Móricz Klára: Jewish Identities: Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth- Century Music.Berkeley–

Los Angeles–London: California University Press, 2008, 72.
12 Abraham Zvi Idelsohn: Jewish Music in its Historical Development. New York: Shocken Books, 1967,

84–91., 184–192. A mû elsô kiadása 1929- ben jelent meg; lásd még Móricz: i. m. 70–71., 78.



hatást” mutató hagyomány szembeállítása), de maguk a kérdéses skálák (a „tisz-
taságot” képviselô modalitás vagy pentatónia és a vitatott státuszú bôvített sze-
kundos hangsorok) is emlékeztetnek a „magyar zene” mibenlétérôl szóló század-
fordulós diskurzusra. A Saminsky által hiteltelennek ítélt, Idelsohn által viszont a
zsidó hagyomány részének tekintett bôvített szekundos skálák egyike a felemelt
3. fokú fríg (ahavah rabbah), másika pedig a felemelt 4. fokú dór („ukrajnai dór”,
lásd az a) és b) hangsorokat az 1. ábrán). A zsidó kontextusban ahavah rabbahként
emlegetett bôvített szekundos fríg hangsor „tulajdonlására” azonban a 19. század-
ban több nemzeti zenekultúra is bejelentkezett. Mint Sárosi Bálint fogalmaz, ekko-
riban egyfelôl „magyar hangsornak tartották, de ugyanígy a románok is a maguké-
nak tekintették”.13 Ugyanakkor a magyar verbunkos zene másik „csillogó jelvénye”,
a moll hangnembeli megemelt 4. fok olyan karakterisztikus alsó pentachordot
eredményez, mely az „ukrajnai dór” skála elsô öt hangjának feleltethetô meg (lásd
a d) hangsort az 1. ábrán).14

Mindezek után vegyük szemügyre Mahler 1. szimfóniája III. tételének egyik
epizódját (39–60. ütem, 1. kotta a 154–155. oldalon). Vegyük sorra röviden e rész-
letnek a fôáramú koncertzenétôl idegen elemeit. Regisztráljuk a különféle bôvített
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13 Sárosi: i. m. 101. – A hangsor elterjedtségérôl Sárosi ugyanott a következôket írja: „Afganisztántól a
Balkánig, valamint az andalúziai népzenében (fandango) máig feltûnô gyakorisággal fordul elô. Az
arab zenekultúra által érintett területeken a hidzsáz makám hangsora. A törököknél, ahol e makám-
nak négy változata is van, ’cigány makám’ néven is emlegetik.” A következtetés szerint jórészt a ci-
gányzenészek közvetítették a „magyar zenei hagyományba” a „bôvített szekundos (leginkább fríg)
hangsort”, melyet az általuk hosszú idôn át mûvelt „török kisvárosi szórakoztató zenébôl” hoztak
magukkal. Uott 101, 112.

14 A cigányskálaként is emlegetett, megemelt kvartú moll hangnemre mint a 19. századi magyar popu-
láris zene egyik stilisztikai jellegzetességére lásd Dobszay László: Magyar zenetörténet. Budapest: Gon-
dolat Kiadó, 1984, 317., illetve Sárosi Bálint: Bihari János. Budapest: Mágus Kiadó, 2002, 24.

Skálák egy bôvített szekunddal
a) C Db E F G Ab B 
emelt tercû (bôvített szekundos) fríg
b) C D Eb Fa G A B 
emelt kvartú (bôvített szekundos) dór

Skálák két bôvített szekunddal
c) C Db E F G Ab H
az a) hangsor vezetôhangosított változata
d) C D Eb Fa G Ab H
emelt kvartú (bôvített szekundos) harmonikus moll

1. ábra
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szekundos skálák jelenlétét.15 Figyeljünk fel az esztamkíséretre, melyet az egységes
szerelvényt alkotó, egy muzsikus által megszólaltatott nagydob és cintányér ütései,
illetve a vonósok pizzicato és col legno játékmódja nyomatékosítanak.16 Vegyük észre
a pimasz glissandókat a dallamot átvevô hegedûk játékában.17 És fedezzük fel a
szimfonikus zenekar apparátusát redukáló ensemble- játékot: vonósbandánkhoz hol
fanyar trombitaszó, hol kekk klarinét csatlakozik – a részlet elején az oboák halk,
de kifejezô, széles éneklése mintha az emberi hanggal lenne azonosítható.

Mahler több alkalommal nyilatkozott arról a groteszk, ironikus és parodisztikus
esztétikai minôségrôl, melyet az 1. szimfónia e bizarr gyászindulótételében megcél-
zott.18 Ám e nyilatkozatok nem tartalmaznak utalást arra, vajon milyen forrásokból
származnak a tétel hozott zenei anyagai.19 Az a program, melyet a szimfónia 1893-
as hamburgi és 1894- es weimari elôadásaihoz fûzött, kétségkívül tartalmaz egy
megjegyzést, mely szerint a tételt „A vadász temetése” (Des Jägers Leichenbegängnis)
címû mesekönyv- illusztráció ihlette, melyen – a krokodilkönnyeket hullató erdei ál-
latok mellett – csehországi muzsikosok kísérik a halottat.20 Magánbeszélgetésben is
gyermekkora zenei élményeire hivatkozott. A muzikális kisfiú az 1860- as évek
Iglaujában (ma használatos cseh nevén: Jihlava) nôtt fel, vagyis az Osztrák Császár-
ságban, a cseh korona országaihoz tartozó Morvaország egyik német többségû kisvá-
rosában, olyan zsidó közösségben, mely a helyi világi, illetve keresztény intézmé-
nyekkel sûrûn és békében érintkezett. A kis Gustav például a Szt. Jakab római kato-
likus fôtemplom kórusában énekelt.21 Mindent összevetve tehát jó esélye volt rá,
hogy igen sokféle helyi vagy vándorló „népi” muzsikus zenéjével találkozzon.

Az 1. szimfónia ôsváltozatának bemutatójára 1889- ben, Budapesten került
sor. A mûvet itt mindenféle magyarázó program nélkül adták elô. Az ekkor még öt
tételbôl álló alkotást Symphoniai költemény két részben címen hirdették meg. Vizsgált
tételünk – ebben a formában a negyedik – az „A la pompes funèbres” címet visel-
te. A helyi sajtó legempatikusabb és legokosabb recenzióját a német nyelvû Pester
Lloyd zenekritikusa, nem mellesleg Mahler földije, August Beer (Beer Ágost) írta.
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15 A harmonikus moll skálák emelt 4. fokának konstruktív használatára ad példát rögtön az 5. próbajel
utáni elsô három ütem. A bôvített szekundos fríg hangnem fordulata jelenik meg a 8. próbajel elôtt
4 ütemmel. A bôvített szekundos fríg hangnem vezetôhangosított változata a késôbbiekben is fontos
szerepet játszik, például a 17. és 18. próbajel közti szakaszban.

16 A 6. próbajeltôl.
17 A 8. próbajel elôtt három ütemmel.
18 A tételt a groteszk irodalmi, képzômûvészeti és zenei hagyományainak összefüggésében elemzi újab-

ban Federico Celestini: Die Unordnung der Dinge. München: Franz Steiner, 2006 (Beihefte zum Archiv
für Musikwissenschaft, 56), 27–40.

19 A magyarázó programokat, illetve azok hiányát a mû elsô elôadásain (Budapest, 1889; Hamburg,
1893; Weimar, 1894; Berlin, 1896) lásd Donald Mitchell: Gustav Mahler: The Wunderhorn Years. Lon-
don: Faber, 1975, 156–161.

20 E leírás leginkább Moritz von Schwind 1850- ben született, Wie die Thiere den Jäger begraben címû famet-
szetére illik, ám a beazonosítás nem magától értôdô. A legfontosabb eltérés éppen az, hogy Schwind
mûvén a gyászoló erdei állatok menetéhez nem csatlakoznak emberi muzsikusok. Emellett az is valószí-
nûtlen, hogy Mahler név nélkül utalt volna Schwindre. Mitchell: i. m. 236–237., Celestini: i. m. 27–28.

21 Paul Banks: The Early Social and Musical Environment of Gustav Mahler. PhD- disszertáció, University of
Oxford, 1982, 42–44.



A tétel kérdéses szakaszával kapcsolatban a magyar modor jelenlétérôl érteke-
zett.22 Találgathatjuk ennek a feltevésnek a mögöttes motívumait. Gondolhatjuk
például azt, hogy Beer az általa oly nagyra becsült zenemûvet ezen az úton próbál-
ta belopni a meglehetôsen ellenálló pesti közönség szívébe. Vagy vélhetjük úgy:
Beer tapintatosan meg kívánta ôrizni a zeneszerzô titkát bizonyos obskúrus mor-
vaországi zenekarokról, melyek hangját – hasonló gyermekkori élményei alapján –
ô maga felismerte e zenében. Ám nem tekinthetünk el attól, hogy Beer nem veszé-
lyeztette zenekritikusi hírnevét azzal, hogy a tételben feltûnô „magyar hangvétel-
rôl” beszélt. Állítását a Mahler- mû elsôdleges, korabeli közönsége nem találta ab-
szurdnak. A „magyar stílus” változó tartalmú fogalma – diskurzív konstrukciója –
a Beeréhez hasonló, egymást olykor támogató, máskor egymásnak ellentmondó
kijelentések ezreinek eredôjeként alakult ki, s alakult át folyamatosan.

A magyar hang tételbeli jelenlétét illetôen amúgy sem Beer mondta ki az utolsó
szót. Az 1. szimfónia 1898- ban jutott el Prágába, ahol a mûvet a helyi Német Filhar-
monikusok adták elô. Még a hangverseny elôtt megjelent egy cikk a Prager Abend-
blattban, mely beharangozta, hogy a mû harmadik tételére a tüzes magyar borok íze
a legjellemzôbb – természetesen a szláv motívumok jelenléte mellett. A német újság
szerzôjének álláspontját talán befolyásolta az a félreértés is, miszerint az 1. szimfó-
nia Mahler budapesti éveinek emlékeit viselné magán.23 Ám ugyancsak a magyaros
hangvétel jelenlétét hangsúlyozta Theodor Helm, aki a darab 1900- ban lezajlott bé-
csi bemutatóját követôen a III. tétel kottapéldában idézett részletével kapcsolatban
annak „nyilvánvalóan magyar dallamát” emlegette a Pester Lloyd olvasói elôtt.24

A prágai német- zsidó családba született író és komponista Max Brod – Franz
Kafka szellemi hagyatékának gondozója – 1920- ban tanulmányt publikált az An-
bruchban „Gustav Mahler zsidó dallamai” címen. Brod, aki 1912- ben kötelezte el
magát az egyik zsidó nemzeti mozgalomnak, jelesül a cionizmusnak, ebben a cikk-
ben tett elôször kísérletet arra, hogy a kevesebb mint egy évtizeddel korábban el-
hunyt Mahlerbôl egyfajta zsidó nemzeti zeneszerzôt faragjon. Ám a megteremten-
dô (illetve Mahler zenéjében megtestesülô) zsidó nemzeti zene alapjait illetôen
Brod a Saminskyétól merôben eltérô preferenciákat érvényesített. Számára a par
excellence zsidóságot Galícia, Moldva és a régi Magyarország kárpátaljai, illetve ke-
leti vidékének haszid közösségei (leegyszerûsítve: az ortodoxia egyik ágának kép-
viselôi) testesítették meg.25 Brod Mahler zenéjének olyan alapvetô jellegzetessé-
geit is, mint amilyen az indulóritmusok gyakori használata, a haszid dalok stílusá-
ból vezette le. Tekintettel a haszid dalokban gyakran feltûnô bôvített szekundos

157PÉTERI LÓRÁNT: A márki és a tejesember

22 Pester Lloyd, 1889. november 21. A cikket fakszimileként és fordításban közreadja Mitchell: i. m. 154.
23 Henry Louis de La Grange: Gustav Mahler II.: Vienna: The Years of Challenge (1897–1904). Oxford–New

York: Oxford University Press, 1995, 98.
24 Pester Lloyd, 1900. november 27. A cikket angol fordításban közreadja Karen Painter–Bettina Varwig

(szerk. és ford.): „Mahler’s German- Language Critics”. In: Karen Painter (szerk.): Mahler and His
World. Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2002, 290–294.

25 A haszidok („jámborok”) hitújító mozgalma a lengyel zsidóság körébôl kiemelkedô Jiszráél Bá’ál
Sém Tov kezdeményezésére az 1730- as években bontakozott ki. A haszidizmusról társadalomtörté-
neti szempontból lásd Karády: i. m. 76–77.



skálákra, Brod fejtegetései nyomán legalább két ok is lehet arra, hogy az 1. szimfó-
nia III. tételének kérdéses szakasza zsidó muzsikaként legyen értékelhetô.26 A zsi-
dó identitás megújulásának forrásaként tekintett a hosszú 19. század szekuláris
„zsidó” zenéjére Heinrich Berl. 1923- ban, Martin Buber folyóiratában arról érteke-
zett, hogy Mahler 1. szimfóniájának III. tételében a zsidóság a maga „legtisztább”
formájában nyilvánul meg, s a zene valamennyi technikai és esztétikai összetevô-
jében ennek kifejezôdését fedezte fel.27

Nem tudom, különösnek vagy inkább törvényszerûnek kell- e neveznünk, hogy
a késôbbi tudományos kutatás nem tárgyként vizsgálta, hanem boldogan felkapta
és továbbfejlesztette a tétel kortársaktól származó nemzeti identifikációit. Cons-
tantin Floros 3 kötetes, monumentális Mahler- monográfiájában a tételen a magyar
csárdás nyomait fedezi fel.28 Donald Mitchell, a brit Mahler- kutatás nagy öregje
1991- ben egy egész tanulmányt szentelt Mahler „magyar glissandó”- jának. A gon-
dolatmenet összefüggést teremt az 1. szimfónia III. tételének itt vizsgált epizódja,
a zenetörténész által a pesti Duna- korzó éttermeiben élvezett cigányzene, vala-
mint a Mahler- ôsbemutatónak otthont adó Pesti Vigadó épületének keleties, ma-
gyar romantikus motívumai között.29

Vladimír Karbusický  mindezzel szemben Max Brod nyomdokain halad, ami-
kor 1999- ben „Gustav Mahler zenei zsidóságáról” értekezik. Tanulmányában külö-
nös figyelmet szentel az 1. szimfónia III. tételének. A kérdéses passzázzsal kapcso-
latban a haszidok zenéjének hatását említi. Feltételezi, hogy Morvaországban a
19. század második felében szükségszerûen megfordultak haszid vándormuzsiku-
sok, így a gyermek Mahlernek volt lehetôsége zenéjükkel megismerkedni. Karbu-
sický  egyszersmind hangsúlyozza a nem- zsidó környezet erôs hatását a haszidok
zenéjére, hiszen a Csehszlovákiából 1968- ban emigrált zenetörténész konstrukci-
ójában nem pusztán Mahler zenéjének zsidósága kap fontos szerepet, hanem e zsi-
dóság regionális, illetve szlávos vonatkozásai is.30 Az amerikai Raymond Knapp
2003- ban megjelent könyvében a klezmerzene jelenlétérôl beszél az 1. szimfónia
III. tételét illetôen. A nem utolsósorban az Egyesült Államokban kibontakozó revi-
val- mozgalom által felkapott „klezmer” kifejezés nála a hosszú 19. század haszná-
lati zenét szolgáltató zsidó hangszeres együtteseinek szélesebb körére utal.31
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26 Max Brod: „Gustav Mahlers jüdische Melodien”. Musikblätter des Anbruch, 2 (1920), 378–379. – Tézi-
seinek részletesebb kifejtésére lásd uô: Gustav Mahler: Beispiel einer deutsch- jüdischen Symbiose. Frank-
furt: Ner-Tamid Verlag, 1961.

27 Heinrich Berl: „Zum Problem einer jüdischen Musik”. Der Jude: Eine Monatsschrift, 7 (1923), 309–320.
Lásd még Karen Painter: „Jewish Identity and Anti- Semitic Critique in The Austro- German Reception
of Mahler, 1900–1945”. In: Jeremy Barham (szerk.): Perspectives on Gustav Mahler. Hants: Ashgate, 2005,
175–194, ide különösen 186–189.

28 Constantin Floros: Gustav Mahler: The Symphonies. Ford. Vernon és Jutta Wicker. Pompton Plains and
Cambridge: Amadeus Press, 1993, 42. (Eredeti megjelenés: 1985.)

29 Donald Mitchell: „Mahler’s Hungarian Glissando (1991)”. In: Discovering Mahler: Writings on Mahler
1955–2005. Közr. Gastón Fournier–Facio. Woodbridge: The Boydell Press, 2007, 125–130.

30 Vladimír Karbusický : „Gustav Mahler’s Musical Jewishness”. Ford. Jeremy Barham. In: Jeremy Bar-
ham (szerk.): Perspectives on Gustav Mahler. Hants: Ashgate, 2005, 195–216. (A tanulmány elsô válto-
zata 1999- ben jelent meg.)



Mahler tételének írásomban vizsgált rövid szakasza 1964 óta persze folyama-
tosan emlékeztet bennünket Jerry Bock Hegedûs a háztetôn (Fiddler on the Roof) cí-
mû nagysikerû Brodway- musicaljének „Ha én gazdag lennék” (If I were a rich man)
címû slágerére, annak is a refrénjére (I’d build a big, tall house…). A Grove Music
Online Zsidó zene címû szócikke mindenesetre arról tudósít, hogy e dal – melyet
Tevje, a tradicionális, Kijev környéki falusi zsidó kisközösség tejesembere énekel –
meglehetôs hûséggel idéz bizonyos, a kelet- európai zsidóság körében kultivált ze-
nei idiómákat.32 Bármit jelentsen is e hûség, a mai kor hallgatója ettôl a hasonló-
ságtól valószínûleg nem tudja hallásélményét függetleníteni.

A tétel nevezetes epizódjával kapcsolatban az egyik legfrissebb értelmezés Ju-
lian Johnson 2009- ben megjelent Mahler- könyvében lelhetô fel, s kivezet a népze-
nei- populáris zenei referenciák körébôl. Johnson párhuzamot von a Mahler- zene
és Verdi Don Carlosának egy részlete között. Rodrigo, vagyis Posa márkija halálá-
nak (O Carlo, ascolta) zenekari elôjátéka mind a hangszerelés (a trombitaduó Bar-
tók Concertójának lassú bevezetéséig elhallatszó gyászos hangja), mind pedig a dal-
lamív tekintetében erôsen emlékeztet a Mahler- tétel epizódjának kezdetére. Arról
nem is beszélve, hogy az egyik esetben gyászinduló- paródiával, a másikban hal-
doklási jelenettel állunk szemben. A párhuzam még akkor is gyönyörû, ha tudjuk:
Mahler sosem vezényelte a Don Carlost – viszont nem tudjuk, vajon valaha is hal-
lotta- e a mûvet.33

Összefoglalásként megállapítható, hogy a tudományos megismerés számára a
repertoárok, hangszer- összeállítások, elôadási praxisok, kultivált melódiák és
hangsorok nemzeti vagy etnikai tulajdonítása (attribúciója) ideális esetben vizsgá-
landó történeti tárgy, nem pedig kiindulópont, netán cél. Ugyanakkor megfonto-
landó az is, hogy a koncertzenében feltûnô népzenei (vagy populáris zenei) idézet
már nem népzene (vagy populáris zene). A valóban komplex mûalkotás olyan ösz-
szefüggésrendszerbe helyezi a népzenébôl származó jelenséget, melyben annak
már csupán egyik értelmezési lehetôsége marad a népzenei eredet vagy vonatko-
zás.34 Mahler vélhetôen jól tudta ezt. Képletesen úgy fogalmazhatnánk: miután
nem akart dönteni a „márki” és a „tejesember” között, a magyarázatra szomjazó
közönségnek inkább a „vadászról” mesélt.
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31 Raymond Knapp: Symphonic Metamorphoses: Subjectivity and Alienation in Mahler’s Re- Cycled Songs.
Middletown: Wesleyan University Press, 2003, 182.

32 Alexander Knapp: „Jewish Music, §V: Art and Popular Music in Surrounding Cultures, 2. The Chris-
tian world, (vi) Popular music: Tin Pan Alley and Broadway”. Grove Music Online. Oxford Music Online,
<http://www.oxfordmusiconline.com>, utolsó hozzáférés 2010. március 15- én.

33 Julian Johnson: Mahler’s Voices: Expression and Irony in the Songs and Symphonies. Oxford–New York: Ox-
ford University Press, 2009, 174–177.

34 E következtetésben megerôsít az, ahogyan Somfai László értelmezi Bartók döntését a (2.) Hegedû-
verseny elsô tételének feliratát illetôen. A hegedûszólam 83 ütemének próbaelôadásra készített auto-
gráf másolatán még a Tempo di verbunkos felirat szerepel, ám a tétel élén véglegesített partitúrában
már semleges tempójelzés áll (Allegro non troppo). Somfai szerint Bartók azért hagyta el az eredeti fel-
iratot, „mert a tétel sokféle módon nemes stílusának interpretációját leszûkíthette volna ez a szerzôi
utasítás.” Lásd „A 20. század legnagyobbjai között: Bartók Béla”. In: Kárpáti János (szerk.): Képes ma-
gyar zenetörténet. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2005, 242.



A B S T R A C T
LÓRÁNT PÉTERI

THE MARQUIS AND THE DAIRYMAN:
ALLUSIONS TO “FOLK MUSIC” IN THE THIRD MOVEMENT
OF MAHLER’S FIRST SYMPHONY

In this paper I wish to examine the limits within which allusions to folkloristic
musical idioms in Mahler’s music can be identified and interpreted.

While being born into a German- speaking Jewish family of one of the Nations
of the Bohemian Crown that is Moravia, which belonged to the Austrian Empire,
there was no question for Gustav Mahler that his activities as a composer would
be realized within the framework of what he thought of as the ’universal’ German
musical culture. At the same time, even in the earliest surviving works of Mahler
a key role is played by a musical difference from the Austro- German mainstream,
namely, by turns of phrase behind which can be felt the influence of various
popular or folkloristic practices of East Central Europe. Still, Mahler gave no clue
to this musical difference, and never attached the latter to the aims of any
national cultural politics. Hence Mahler’s music threw into some confusion the
reception of the time, fond of discussing music’s national affiliation. The present
study examines that phenomenon through the reception of the third movement
of the First Symphony. Contemporary reviewers of the movement concurrently
interpreted the ’otherness’ of some musical elements as markers of a distinctively
’Hungarian’, ’Jewish’, or ’Slavic’ musical tradition. Anti- semitic convictions and
the construction of an ’eastern periphery’ also played a role in the discourse. I
study that discourse in the context of various strategies of Jewish identity which
appeared at the turn of the 19th and 20th centuries, and also with regard to the
early- 20th- century debates on the conceptualization of ’Jewish music’.

I also wish to demonstrate that some recent scholarly studies of the move-
ment seem to maintain, instead of critically examining, various national attribu-
tions of some musical materials of the movement. Still, art music’s references to
folk music or national popular music are not finalized facts. Passages of the third
movement of Mahler’s First Symphony which are widely regarded as quotations
of or allusions to folk music are also apt to be interpeted in a different intertextual
web in which their links to other symphonic or dramatic music can be revealed.
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