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Anyám, Alma valóságos legenda volt.
A legendákat pedig igen könnyû lerombolni.1

Azok számára, akik elsô férjének életét és mûveit tanulmányozzák, Alma Mahler-
Werfel nem csupán „legenda” volt, ahogyan leánya nevezi – bár egészen bizonyo-
san az is. Egyszersmind azonban legendák létrehozója, olyan szerzô, akinek meg-
világító erejû és gyakran feltûnést keresô írásai meghatározó módon alakították
képünket Gustav Mahlerrôl, az emberrôl és a muzsikusról. E „legendák” között az
egyik legmaradandóbb és legnagyobb hatású az, amelyik Alma emlékirataiban je-
lent meg, 29 évvel Mahler halála után. Az író itt 1904 nyarának egy napját idézi fel,
amikor férje felfedte elôtte, hogy következô szimfóniájában – a „Tragikus” Hato-
dikban – különleges módon fogja kifejezni tiszteletét iránta. „Miután befejezte az
elsô tételt – írja –, Mahler lejött az erdôbôl, és ezt mondta: ’megpróbáltalak egy té-
mában megörökíteni; nem vagyok benne biztos, hogy sikerült. De ebbe bele kell
törôdnöd.’”2 Ez a tiszteletadás, tudjuk meg a szövegbôl, csupán az elsô volt a ha-
sonló portrék sorában. Alma képmása mellett (amely az elsô tétel „szárnyaló” mel-
léktémájában ölt testet) a Hatodikban (közelebbrôl a Scherzo szabálytalan metri-
kájú trióiban) megjelennek gyermekeik, sôt, a zárótétel tragikus hôsének képében
maga a zeneszerzô is.

Az utókor három nemzedéken át többé- kevésbé szó szerint vette Alma kijelen-
tését. Bár Mahler erôteljesen hangsúlyozta a zene „abszolút” (vagyis nem program-
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zenei) jellegét, rajongói hamarosan a kanonizált paratextus rangjára emelték Alma
beszámolóját a titkos családi arcképrôl – olyan „virtuális programot” hozva létre,
amely kárpótolt azért, amelyet a zeneszerzô nem osztott meg velünk. Ennek elfo-
gadottsága a 20. század végére annyira általánossá vált, hogy a szimfónia „önélet-
rajzi” megalapozottságát igen sokan magától értetôdônek tekintették. S az úgyne-
vezett „Alma- téma” legendája már régen meghatározó eleme lett mind az újság-
írói, mind a tudományos narratívának.3

Ugyanakkor a legenda tartós fennmaradása bizonyos tekintetben meglepô, hi-
szen Alma emlékiratait rutinszerûen támadták pontatlanságai és a valóság kiszí-
nezése miatt.4 Valóban: az általa a Hatodik vonatkozásában említett három portré
közül kettô részben vagy egészében kitaláció. Amikor Mahler 1903- ban a Scherzót
komponálta, akkor a nagyobbik lánya még épp csak hogy megszületett, a kisebbik
pedig még meg sem fogant – ennyit a trióban „botladozó” „csöppségekrôl”.5 S míg
Mahler maga arra utalt, hogy a mû nyers hangja különbözô múltbeli megpróbál-
tatásokat idéz fel,6 az Alma által festett kép, amely szerint a zárótétel pörölycsa-
pásai a szerzô „bukását” jelenítik meg, nyilvánvalóan sokkal inkább mítoszkép-
zés, mint hihetô biográfia.7 Ilyenképpen az Erinnerungen lapjain említett három
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szaemlékezéseinek az a két oldala, amely a Hatodik szimfóniával foglalkozik, valamivel a kézirat (1920
körülre datálható) többi részét követôen keletkezett. De La Grange fölveti annak lehetôségét, hogy
ezek az oldalak lényegesen késôbb íródhattak, „amikor az emlékezete már gyakran csôdöt mondott”.
Henry- Louis de La Grange: Gustav Mahler, vol. 4.: A New Life Cut Short (1907–1911). Oxford–New
York: Oxford University Press, 2008, 1586.



állítólagos ábrázolás közül csupán egy – az Almával kapcsolatos – lehet valóságos.
És még ebben sem lehetünk biztosak.

Ám ha Alma legendás anekdotája oly sok szempontból megkérdôjelezhetô,
és ha a „virtuális program”- ról szóló leírását (Mahler kanonizált paratextusai kö-
zött egyedülálló módon) maga a zeneszerzô nem erôsítette meg, nem volna he-
lyesebb az egész önéletrajzi szubtextust félretennünk mint koholmányt, vagy
legalábbis mint olyasvalamit, ami túlságosan problematikus ahhoz, hogy komoly
megfontolások tárgyát képezze? Néhány jelentékeny Mahler- szakértô, így a kar-
mester Pierre Boulez és a Mahler- összkiadás szerkesztôje, Reinhold Kubik pon-
tosan ezt tette, nyomatékosan elutasítva Alma családi címkéit mint tolakodó,
utólagos hozzátételeket, nem pedig valódi szerzôi paratextusokat.8 Ezek a reak-
ciók azonban kivételesek. Az Alma- téma története az emlékiratok további pon-
tatlanságai ellenére rendkívül tartósnak bizonyult. Manapság még az Alma napló-
jával szemben általában bizalmatlan szerzôk is hajlanak arra, hogy kétkedés és
óvatosságra intô figyelmeztetés nélkül felmondják Alma állítólagos szimfonikus
megtestesülésének históriáját.9 Úgy fest: egy családi vonatkozásokkal átitatott
Hatodik- kép sokak számára intuitív módon elég meggyôzô ahhoz, hogy eltekint-
senek ingatag, anekdotikus alapjaitól, és ha vonakodva is, de hitelt adjanak an-
nak, akitôl ez a kép származik.

Eddig rendben is volna minden. Szerintem azonban az igazán érdekes kérdés
nem egyszerûen az, hogy elfogadjuk vagy elvetjük- e Alma történetét. Sokkal inkább
érdekelnek azok a hermeneutikai célok, amelyeknek érdekében Alma állításai, ha
elfogadjuk ôket, felhasználhatók. Mit jelenthet például a Hatodik megértése szem-
pontjából annak elfogadása, hogy Mahler késztetve érezte magát arra – mégpedig
egyedül ez alkalommal, látszólag saját esztétikai elvei ellenére –, hogy szimfoni-
kus formában „megörökítsen” valakit (éspedig nem mást, mint újdonsült felesé-
gét)? Hogyan reagálhatunk arra a tendenciára, hogy Mahler kortársai a kérdéses
témát érzelgôsnek és eredetiség híján levônek hallották (illetve az effajta ítéletek
sokatmondó hiányára az Alma írását követô bírálatokban)? És mindenekelôtt mit
szóljunk ahhoz, hogy a portré éppen egy ilyen keserûen kiábrándult mûben jele-
nik meg? Milyen értelmezés következhet a tragikusnak és a családiasságnak ebbôl
a zavarba ejtô keverékébôl?

Ilyesfajta kérdéseket nem sokszor vetettek fel komolyan. Ugyanis a bírálók
amennyire nyitottak voltak a hitvesi portré gondolata (és egyben valamilyen fokú
családi szubtextus) iránt, annyira hajlottak arra is, hogy korlátozzák annak az ér-
telmezéssel kapcsolatos relevanciáját mind a szélesség, mind a mélység tekinteté-
ben. Az Alma- témát a gyakorlatban rendszerint a program rövid életû tablójaként

163SETH MONAHAN: Mahler Hatodik szimfóniájának „Alma- témája” újragondolva

8 Interjú Pierre Boulezzel, szerk. Wolfgang Schaufler, 2009. április 4. http://mahler.universaledition
.com/pierre- boulez- on- mahler/ (hozzáférés: 2010. április 25.); Reinhold Kubik ismertetôje Mahler
6. szimfóniájához. Philadelphia Orchestra, vez. Christoph Eschenbach. Ondine ODE 1084- 5D, 2006,
CD, 5.

9 Többek között Kennedy: Mahler, 141.; és de La Grange: Gustav Mahler, vol. 3.: Vienna. Triumph and
Disillusion (1904–1907). Oxford és New York: Oxford University Press, 1999, 822.



kezelik, olyasvalamiként, ami elkülönül a darab központi, tragikus narratívájától,
és nem rendelkezik a szimfónia átfogó jelentéséhez vezetô, jelentôsebb leágazá-
sokkal. Azok a lokális jelentések pedig, amelyeket a témának ténylegesen tulajdo-
nítanak, jellemzôen szentimentálisak és korlátozott kifejezéstartománnyal bírnak,
amennyiben Mahler házasságának naiv módon romantizált képét tükrözik vissza.
A téma elsô megjelenése, olvassuk nem is egyszer, „szenvedélyes” utalás a zene-
szerzô nemrég megtalált szerelmi boldogságára, míg a tétel befejezésének mérhe-
tetlenül magasztos hangja jelképesen „a szerelemnek a viszontagságok fölött ara-
tott gyôzelmét ünnepli”.10 Az ilyen direkt és megkérdôjelezhetetlen értelmezés
azonban azért problematikus, mert pontosan azokat a kérdéseket veti fel, ame-
lyeket korábban központi jelentôségûnek neveztem; míg látszólag elôtérbe helyezi
a mû szerelmi szubtextusát, valójában alig hatol a felszín alá, a mû legprovokatí-
vabb talányaival való rizikós konfrontáció helyett elônyben részesítve a zsurnalisz-
tikus frázisok kockázatmentes újrahasznosítását.

Azt hiszem, van ennél jobb választás is. Az Alma- portré és a vele kapcsolatos
rejtélyek érdemesek a lehetô legösszehangoltabb kritikai erôfeszítéseinkre, ugyan-
is megvilágítják a Hatodik értékes új perspektíváihoz vezetô utat. Ezzel a cikkel
tehát az a célom, hogy oly módon vessem fel a szimfónia szerelmi szubtextusára
vonatkozó kérdést, hogy az összhangban legyen mindazzal, amit meghatározónak
tartok a mû strukturális és szemantikai komplexitásában. Azt fogom megmutatni,
hogy Alma saját portréjával kapcsolatos állításának készséges elfogadása, a Mahler
házasságáról alkotott (ugyancsak Alma memoárjai által sugallt) rózsaszín képpel
együtt, magának a témának és az általa szolgált családi programnak az egyoldalú
értelmezéséhez vezetett. Konkrétabban: azt állítom, hogy az Alma- zene közhelyes,
a házastársi szenvedélynek járó egyszerû tiszteletadásként történô felfogása súlyo-
san egyoldalú, és olyan értelmezésekkel váltandó fel, amelyek (1) közelebbi viszony-
ban vannak a mû narratív, tartalmi és intertextuális jellegzetességeivel, (2) kielégí-
tôen néznek szembe Mahler házasságának zaklatottságával az 1903–04- es idôszak-
ban, és (3) a szimfónia tragikus és családi vonatkozásaira egységesebb, átfogóbb
válaszokat keresnek. A kulcskérdés ez az utóbbi pont. Az évek során az elemzôk
egy sor tragikus allegóriát hallottak ki a zenébôl: a zeneszerzô halálának elôrevetü-
lését, egy névtelen hôs pusztulását, az elkövetkezô világháborúk vízióját vagy a

LIV. évfolyam, 2. szám, 2016. május M a g y a r  Z e n e164

10 Norman Del Mar: Mahler’s Sixth Symphony. A Study. London: Eulenburg Books, 1980, 40. A téma
„szenvedélyes”- ként történô jellemzése egyöntetû a 20. század végi írásokban, ld. pl. Robert
Commanday: „David Zinman and S. F. Symphony Take On Mahler’s Sixth”, San Francisco Chronicle, 12
October 1991., C3; Deryck Cooke ismertetôje Mahler 6. szimfóniájához. Chicago Symphony
Orchestra, vez. Georg Solti. London CS 6701- 6702, 1970, LP; Donald Mitchell: „Mahler’s Sixth
Symphony. Triumph in Tragedy”. Ismertetô Mahler 6. szimfóniájához. Berliner Philharmoniker, vez.
Claudio Abbado. Deutsche Grammophon 00289 477 5684, 2005, CD 2; Stuart Feder: Gustav Mahler.
A Life in Crisis. New Haven, CT: Yale University Press, 2004, 124.; Joshua Kosman: „Symphony
Storms Through Mahler’s Sixth”, San Francisco Chronicle, 6 March 1998, D.1; Steven Ledbetter:
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nies Nos. 6–8”, ismertetô, EMI Classics CMS 7 64476- 2, 1992, CD, 4; és Anthony Tommasini: „The
Ways That Maazel Knows His Mahler”, New York Times, 24 June 2005, E1.



polgári zenei intézmények önmegsemmisítését.11 Az alábbiakban azt szeretném
megmutatni, hogy ehhez a sorhoz hozzáadhatunk még valamit: egy képzeletbeli
családi tragédia képét – a nemek közti kibékíthetetlen ellentétek, kiábrándulások és
visszautasítások, háborgó lelkiismeretek, összeomlott menedékek és a feltétele-
zett, kibontakozó boldogság játékát.

Írásom négy nagyobb részbôl áll. Az elsô az Alma- téma különféle hangnemi
aspektusainak vizsgálatával kezdôdik – a téma karakterével, felépítésével és az
ezekbôl eredô hermeneutikai következményekkel –, ugyanakkor foglalkozik e
zene különös és változatos recepciójának – mind Alma „tulajdoni igényének” beje-
lentését megelôzô, mind pedig azt követô – történetével is. A második szakasz
alapvetô életrajzi háttérrel szolgál, és közelrôl megvizsgálja, milyen volt Mahler
házassága a Hatodik komponálásának idején, azzal a céllal, hogy eloszlasson egy
sor makacs téveszmét a zeneszerzô házaséletével és annak a munkájához való vi-
szonyával kapcsolatban. A harmadik szakasz azután visszatér a Hatodikhoz, hogy
megvizsgálja, hogy a nyitótételen átívelô narratíva – amely konfliktust és kénysze-
redett kibékülést játszik el a két, szuggesztíven megalkotott szonátatéma között –
miképpen értelmezhetô úgy, hogy tükrözze a Mahler- házaspár kapcsolatának fes-
zült és komplex pszichomechanikáját házasságuk elsô éveiben. Végül pedig a ne-
gyedik szakasz azt a kérdést teszi fel, hogy az elsô tételnek ez a fajta figyelmesebb,
életrajzi szempontból tájékozott hallgatása nem inspirál- e bennünket a Hatodik
szimfónia egészének újragondolására. A szimfónia szélsô tételeit összekötô számos
lényeges kapcsolat felderítése után rámutatok azokra az eszközökre, amelyek se-
gítségével a zárótétel a nyitó Allegro történetét (és ezáltal az Alma- témáét is) el-
vezeti az egyértelmûen tragikus végkifejletig – úgy, hogy az többfajta radikális új-
raértelmezést tesz lehetôvé, beleértve egy olyat is, amely arra ösztönöz, hogy ma-
gát Almát (vagy legalábbis az ô fikcionalizált kivetülését) tekintsük „tragikus
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11 Stefan Hanheide szerint a Hatodik, Mahler különféle „katonanótáival” együtt, Európa 20. századi
politikai tragédiáinak „megsejtéseként” olvasható: Stefan Hanheide: Mahlers Vision vom Untergang.
Interpretationen der Sechsten Symphonie und der Soldatenlieder. Osnabrück: Universität Osnabrück, 2004
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(„a mienk a halál évszázada, amelynek Mahler a zenei prófétája”); ld. Theodor W. Adorno: Mahler.
A Musical Physiognomy. Transl. Edmund Jephcott. Chicago: University of Chicago Press, 1992, 34.; és
Leonard Bernstein: The Unanswered Question. Six Talks at Harvard. Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1976 (Charles Eliot Norton Lectures, 1973.), 313. Az effajta megjegyzések mögött nyilván ott
húzódik az a- moll szimfónia sivársága. Ami a zenei hagyományt illeti, Adorno a Hatodik zárótételé-
ben egyszerre hallja a szimfonikus szonátaforma és „a szonátát létrehozó korszak” megsemmisülé-
sét; Robert Samuels ugyanezt a tételt a romantikus szimfónia „öngyilkosságaként” címkézi. Egy
másik tanulmányomban jómagam a zárótételt a hagyományos formai/szervezô elôírásoknak az –
Adorno szavával – „regényszerûen” szabad mahleri szonátaformák fölötti elsöprô gyôzelmeként ol-
vastam. Ld. Theodor W. Adorno: „Mahler Today”. In: uô: Essays on Music. Ed. Richard Leppert, transl.
Susan Gillespie. Berkeley: University of California Press, 2002, 609.; Robert Samuels: Mahler’s Sixth
Symphony. A Study in Musical Semiotics. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 1995
(Cambridge Studies in Music Theory and Analysis 6.), 5. fejezet („Musical Narrative and The Suicide
of the Symphony”); és Seth Monahan: „’Inescapable’ Coherence and the Failure of the Novel
Symphony in the Finale of Mahler’s Sixth”, 19th- Century Music, 31. (2007), 53–95.



hôsnek”. Az epilógus ezt az olvasatot szélesebb metodológiai és történettudomá-
nyi kontextusban írja le, reflektálva arra a kérdésre, hogy mit jelenthet Mahlernek
a zenei önábrázolással szemben tanúsított, egész életén végigvonuló ambivalen-
ciája a halála után egy évszázaddal mûködô elemzôi számára.

Mielôtt azonban továbbmennék, bizonyos elôre látható aggályokat megelôzen-
dô szeretném tisztázni a most következô argumentáció alapvetô csapásirányát.
Elôször is hangsúlyozni szeretném, hogy nem próbálok meg elôhozakodni a Hato-
dik valamiféle végleges, kötelezô érvényû „titkos programjával”, sem szerzôi, sem
pedig egyéb természetûvel. Bár olvasatom messzemenôen különbözô fajta (zenei,
közvetett vagy anekdotikus) „bizonyítékokon” alapul, mondanivalóm végsô soron
hermeneutikai, nem pedig dokumentarista jellegû. Másodszor pedig szeretném
aláhúzni, hogy az itt alkalmazott, viszonylag szûk értelmezési fókuszomból nem
következik, hogy a szimfónia pszichobiográfiai nézôpontja magasabb rendû bár-
mely vagy minden más megközelítésnél (vagy azoknál „valóságosabbnak” lenne
tekinthetô). Szinte említeni sem szükséges, hogy egy olyan hatalmas és komplex
mû, mint a Hatodik, lehetséges jelentések egész tárházát foglalja magába; átvitt
értelemben kérdések sorát veti fel számunkra, a zeneiektôl a társadalmiakig és a
személyesektôl az univerzálisakig. Ám, ahogyan azt megmutatni szándékozom,
azok a zenei sajátosságok, amelyek ezeknek a másfajta olvasatoknak az alapjául
szolgálnak, azt is lehetôvé teszik, hogy a mûvet személyesebb megnyilvánulás-
ként fogjuk fel: olyan megnyilvánulásként, amelynek belsô feszültségei és konflik-
tusainak dinamikája Mahler kibontakozó házassági válságának feszültségeit és
konfliktusait tükrözik (gyakran szembetûnô módon). Bár életrajzi adatok alapoz-
zák meg, az ilyen értelmezés természetesen nem kevésbé „metaforikus”, nem ke-
vésbé spekulatív, mint bármely más hermeneutikai álláspont. (Semmiféle korrelá-
ció, még a legprovokatívabb sem igazolhatja a mûvészet–élet reláció túlságosan
szó szerinti vagy naiv módon determinisztikus felfogását.) De mint sok más értel-
mezésé, meggyôzôereje részben a zeneszerzô saját életszemléletével, programjá-
val és esztétikai környezetével való egybecsengésen múlik. Mahler esetében pedig
– aki rutinszerûen jelentette ki, hogy zenéje magán viseli az élete során szerzett
élményeinek lenyomatát, és akinek vélt „családi” szubtextusa éppen akkoriban
formálódott (gyanítom, hogy nem véletlen egybeeséséként), amikor fô riválisának
Sinfonia Domesticáját készült bemutatni Bécsben – egy ilyen nézôpont semmiképp
sem kevésbé kézenfekvô, mint bármelyik másik.12

Végsô soron tehát az egyetlen olyan értelmezési hagyomány, amelyet az imént
kifejtett okokból felül kívánok bírálni, maga a mainstream életrajz. Célom a szim-
fónia szemantikai dimenziójának alapos újragondolása – az, hogy felvessem néhány
olyan értelmezési stratégia lehetôségét, amelyek alaposabban számot vetnek a mû
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12 Strauss Sinfonia Domesticájának ôsbemutatójára New Yorkban került sor 1904. március 31- én. Az elsô
bécsi elôadást Mahler vezényelte ugyanazon év november 23- án, röviddel a Hatodik befejezését köve-
tôen. Nem sikerült megállapítanom, hogy Mahler mikor jutott hozzá a partitúrához, de valószínûnek
látszik, hogy azokban a hónapokban, amelyek ezt a fontos bemutatót megelôzték, Strauss mûve jelen
volt a gondolataiban – és talán a zongoráján is.



zenei sajátságaival, és amelyekrôl elmondható, hogy a családi életnek a zenében
visszatükrözôdni gondolt realitásaival is érdemibb módon foglalkoznak. Röviden:
azt szeretném megmutatni, hogy a Hatodik családi-„önéletrajzi” felfogásának elfo-
gadása lehetséges és védhetô, ám ehhez késznek kell lennünk arra, hogy megbir-
kózzunk egy sor olyan jelentéssel, amelyek ugyanolyan összetettek és bizonytalan
értelmûek, mint Mahler házassága maga.

I. Hogyan halljuk az Alma- témát? Múlt, jelen, jövô

A téma, amelyet Alma saját képmásának mondott, a Hatodik szimfónia szonáta-
formájú nyitótételének melléktémája. Az 1. ábra a teljes tétel vázlatos áttekintése;
ebben James Hepokoski és Warren Darcy szonátaelméletének tematikus jelölés-
rendszerét használom.13 Erre a vázlatos áttekintésre a továbbiakban ismételten
hivatkozni fogok. Egyelôre azonban a szóban forgó téma elsô (azaz expozícióbeli)
megjelenésére, tehát az Almával legnagyobb elôszeretettel azonosított alakjára
összpontosítunk. Amint az 1. ábrán (168. oldal) látható, Almának a szubmediáns
F- dúr hangnemben megszólaló témája kis háromrészes (ABA) formát mutat –
részszakaszait Mt1- nek, illetve Mt2- nek nevezem. Az 1. kotta a késôbbi hivatko-
zások kedvéért teljes egészében bemutatja a nyitó Mt1- et, illetve Mt2- t. A Mt1

visszatérésében, amely itt nem szerepel, Mahler az eredetinél sûrûbb szövetet
alkalmaz, és újrakomponálja az utolsó ütemeket, hogy az új hangnemben hatal-
mas, teljes autentikus zárlatot hozhasson létre – ez a „lényegi expozíciós zárlat”
pillanata, egyben pedig az egyetlen autentikus zárlat az egyébként kérlelhetetlenül
elôrehaladó expozícióban.

Miután az 1. kotta (169–171. oldal) zenéjét már hosszú ideje és úgyszólván
szétválaszthatatlanul Mahler özvegyével hozzák összefüggésbe, könnyû megfeled-
kezni arról, hogy ez az anyag már jóval azelôtt figyelmet keltett, hogy Alma rá-
nyomta volna a maga bélyegét. Ez a heves Gesangsthema történetesen azon balsze-
rencsés témák egyike, amelyeket a századvég hallgatósága – beleértve a szerzô leg-
közelebbi híveinek némelyikét is – megbocsáthatatlanul szentimentálisnak,
édeskésnek vagy banálisnak minôsített.14 Mahler barátja, Guido Adler a minôségi
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13 A „Ft”, „Átv”, illetve „Mt” megjelölés a fôtémának (primary theme), az átvezetô résznek, illetve a
melléktémának (secondary theme) felel meg. A jelek mellett található felsô index (pl. Ft1) az adott
tematikus egységnek egy ilyen területen belüli sorszámára utal. A speciálisabb, és általában rövidítés-
sel jelölt kifejezéseket, mint LEZ (lényegi expozíciós zárlat, essential expositional closure) vagy LSZ
(lényegi strukturális zárlat, essential structural closure) itt teljes egészükben kiírjuk. A szonátaelmé-
letben alkalmazott tematikus- moduláris osztályozással kapcsolatban ld. James Hepokoski–Warren
Darcy: Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Deformations in the Late Eighteenth- Century Sonata.
Oxford: Oxford University Press, 2006.

14 A hasonlóképpen leszólt témák közé tartoznak a Hatodik szimfónia Andantéjának kezdô dallamai, to-
vábbá az Ötödik szimfónia Adagiettója (amelyet szintén széles körben tekintenek tisztelgésnek Alma
elôtt). Az elôbbi recepciójával kapcsolatban ld. James Buhler: „Theme, Thematic Process, and Variant
Form in the Andante Moderato of Mahler’s Sixth Symphony”. In: Perspectives on Gustav Mahler. Ed.
Jeremy Barham. Aldershot, UK–Burlington, VT: Ashgate, 2005, 261–294.; az utóbbiéról ld. Gilbert
Kaplan: „Adagietto: ’From Mahler with Love’”. uott, 379–400., ide: 382.



LIV. évfolyam, 2. szám, 2016. május M a g y a r  Z e n e168

1. ábra. Mahler: 6., a- moll szimfónia, I. tétel, formai áttekintés
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1. kotta. Mahler: 6., a- moll szimfónia, I. tétel, melléktéma: az „Alma”- téma
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kontroll ritkán elôforduló kihagyásának minôsítette az általa „dallamilag gyengé-
nek” (melodisch schwach) nevezett témát.15 A zeneszerzô pártfogoltja, Bruno Walter
még szókimondóbb volt, és azt állította, hogy megmondta Mahlernek: ezt a zenét
„nem elég erôsnek, túlságosan szentimentálisnak találta, esésnek érezte az erôtel-
jes, félelmetes [tétel]kezdet után”.16

Az efféle értékelések egészen a 20. század közepéig tartották magukat – jóllehet
Mahler hívei addigra már rég felvetették, hogy véget kellene vetni a mellébeszélés-
nek, ama gondolat variálásának, hogy a téma minôsége másodlagos a felhasználás
módjához képest. Paul Bekker elemzése (1921) az Alma- téma „vitathatatlan” (unbe-
streitbar) gyengéinek elismerésével kezdôdik, késôbb azonban úgy érvel, hogy az
ilyen atomi szintû megállapítások elhibázottak, miután Mahler többnyire a koncep-
ció egészében játszott szerepüket (Idee des Vortrages) szem elôtt tartva koncipiálta
témáit. Mahler „tematikus leleménye” ellankadhatott egy- egy alkalommal, vélte
Bekker, a lényeg azonban az, hogy hogy témái sohasem bizonyultak inadekvátnak az
adott kontextusban, mert az átfogó koncepció (amelyet Mahler természetesen mindig
mesterien tartott kézben) olyan jelentésekkel ruházta fel ôket, amelyekkel önmaguk-
ban nem rendelkeztek.17 Az 1960- as években Theodor Adorno elevenítette fel ezt a
gondolatmenetet a rá jellemzô kritikai- elméleti töltéssel. Az, hogy Mahler effajta
oda nem illô anyagokat használ fel, immár egyenesen „szükségszerûvé” vált, amit,
Adorno szavaival, „a forma objektív problémái” tettek elkerülhetetlenné. A „sokat
kárhoztatott” melléktéma szerepe Adorno szerint az volt, hogy kontrasztot képez-
zen az oly nagyzoló, oly „szélsôséges” fôtémával szemben, hogy a kettô abszolút
„összeférhetetlenségét” hirdesse, s ezáltal aláhúzza a kiegyensúlyozott, harmoni-
kus egységet képezô szonátaformák komponálásának „meddô” mivoltát ebben a
kései történeti idôszakban. Ily módon Adorno tovább megy Bekkernél, aki csupán
bagatellizálni próbált egy vélt gyengeséget, és erényt kovácsolt belôle: ahelyett
hogy Mahlert alkotóerejének akár csak pillanatnyi kihagyásával vádolná, a téma
rendkívüli modorosságait – a keletkezés stigmáit – a magasabb rendû artisztikum
jeleiként, illetve az általa mozgásba hozott mûalkotás „objektív logikája” (és ezál-
tal kritikai igazságtartalma) iránti érzékenység tanújeleként fogja fel.18

Az Adornóéhoz és Bekkeréhez hasonló érveknek köszönhetôen a Mahlerrel
foglalkozók rég hozzászoktak ahhoz a gondolathoz, hogy látszólag banális témák
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15 Guido Adler: Gustav Mahler. Leipzig: Universal Edition, 1916, 74.
16 Wolfgang Stresemann: „Bruno Walter”. In: Klaus Geitel et al.: Grosse deutsche Dirigenten. 100 Jahre

Berliner Philharmoniker. Berlin: Severin und Siedler, 1981, 118–150., ide: 133., de La Grange: Mahler,
vol. 3., 822.

17 Paul Bekker: Gustav Mahlers Sinfonien (1921). Tutzing: Schneider, 1969, 215. Richard Specht hason-
lóan érvelt 1913- as monográfiájában, azt állítva, hogy Mahler mûvészete ritkán jutott el olyan magas-
latokra, mint amikor az efféle nem sokat ígérô anyagokat emelkedett célokra használta fel.

18 Adorno: Mahler. A Musical Physiognomy, 96., 128–129. Hans Redlich néhány évvel késôbb Adorno gon-
dolatmenetét eleveníti fel, amikor azt állítja, hogy a téma „derivatív jellege” „a strukturális célnak
köszönhetô, nem pedig az inspiráció hiányának”. „Mahler’s Enigmatic Sixth”. In: Festschrift Otto Erich
Deutsch zum 80. Geburtstag. Hrsg. Walter Gerstenberg, Jan LaRue, Wolfgang Rehm. Kassel: Bären-
reiter, 1963, 250–256., ide: 253.



zeneszerzôi szempontból szofisztikált módon is felhasználhatók.19 Ami azonban
változott, az az, hogy miféle anyagokat tekintettek banálisnak. A 20. század utolsó
negyedében az Alma- téma negatív értékelései látványosan háttérbe szorultak, azt
a kérdést vetve fel, hogy a benne Alma portréját látók véleményének elfogadása
nem vezethetett- e valamilyen spontán, átfogó rehabilitációhoz. Ez az a kérdés,
amelyet a továbbiakban vizsgálni fogok. Mindenekelôtt érdemes azonban meg-
próbálkoznunk a téma néhány olyan vonásának azonosításával, amelyek korábbi
kétes hírnevének alapjául szolgáltak; ezek ugyanis nagy jelentôségre tesznek majd
szert a késôbbiekben.

Számos elítélô vélemény magának az Alma- témának a jellegét kifogásolta leg-
inkább. Mivel nem emlékeztet semmire Mahler addigi életmûvében, és a hátrale-
vôben sem sok mindenre, a téma szirupos líraisága és olcsó grandiozitása sok kri-
tikus szerint veszélyesen közel került megannyi másodrendû romantikus szerzô
„szentimentalitásához”.20 De az effajta általános kritikák csupán egy bizonyos
pontig rendelkeznek relevanciával. Sokat elmondanak a bírálók saját stílusideáljá-
ról, de kevés lényegi dolgot tartalmaznak, tekintettel arra, hogy a részletek kifej-
tésekor elôszeretettel alkalmazzák a megtévesztô asszociációk stratégiáját. Ez az
eljárás különösképpen problematikus Mahler esetében, akinek szimfonikus mû-
veiben oly gyakori a közönséges zenék mûvészi felhasználása. Tekintettel arra a
sok kevéssé kifinomult alkotóelemre, amely a zeneszerzô más, kevésbé vitatott
mûveit benépesíti, nincs okunk azt képzelni, hogy a Theodor Kirchner émelyítôbb
cantabiléihez való felületes hasonlóság önmagában véve triviálisnak bélyegezné az
Alma- témát. S amikor a 7. szimfóniában Mahler visszanyúlt ehhez a szenvedélyes,
szélsôségesen lírai idiómához, akkor közel sem részesült annyi kritikai visszauta-
sításban.21 Következésképpen, jóllehet az Alma- témában benne van a lehetôség,
hogy általában banálisnak vagy laposnak hallják, mégis azt hiszem, ha igyekszünk
megérteni a Bekker által felsorolt, „vitathatatlan” gyengeségeit, akkor a puszta
karakternél speciálisabb jellegzetességeire is rá tudunk mutatni – olyan részletek-
re, amelyek Mahler saját mércéjével mérve is rendellenessé teszik, éspedig nem
mindig a leghízelgôbb módon.

Kiindulhatunk a téma hangszerelésének Mahlerre nem jellemzô sûrûségébôl,
a túlhajszolt straussi modor eme kinövésébôl. Ez a folyamatosan áradó hangzás
nem csupán Mahler korábbi melléktémáitól különbözteti meg ezt a zenét, hanem
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19 Tipikusnak mondhatók de La Grange nemrégiben tett megjegyzései: „Ami Mahler zenéjében
lényeges, az a [tematikus] anyagnak nem annyira a természete, mint inkább a kezelése, ihlete ugyanis
– forrására való tekintet nélkül – mindig elmélyült kompozíciós folyamatnak van alávetve”. „Music
about Music in Mahler. Reminiscences, Illusions, or Quotations?”. In: Mahler Studies. Ed. Stephen
Hefling. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 1997, 122–168., ide: 145.

20 Hans Redlich a témát Theodor Kirchner (1823–1902) és Eduard Lassen (1830–1904) egyes „szenti-
mentális” dallamaihoz hasonlította: Mahler’s Enigmatic Sixth, 253. Specht ugyancsak hivatkozik
Kirchnerre: Gustav Mahler, 294.

21 Ha némileg tompított formában is, de a 7. szimfónia nyitótételének melléktémája az Alma- zene
egyetlen stilisztikai édestestvére Mahler életmûvében – sôt, nyíltan parafrazeálja a korábbi témát
(vö. 7. szimfónia, I. tétel, 118–119. ü., ill. 6. szimfónia, I. tétel, 89–90. ü.).



a szerzô sokat magasztalt texturális/kontrapunktikus mértéktartásával is szembe-
megy. Adorno úgy látja, hogy Mahler, riválisaival, Straussal és Regerrel ellentét-
ben, „nem ír ilyen- olyan töltôszólamokat, sem pedig a kíséretben duruzsoló, elna-
gyolt arabeszkeket. Allergikusan viszonyul az álellenponthoz. […] Ahelyett, hogy
a hangzás gazdagítása érdekében polifóniát tettetne, megbékél a kompozíció idôn-
kénti soványságával.”22 Adornónak nagyrészt igaza van. Itt azonban a rendszerint
aszketikus Mahler lényegében mindezeket a „bûnöket” elköveti, teletömve a szö-
vetet olyan szólamokkal, amelyek, amint Peter Andraschke rámutat, fôként hete-
rofonikus támogatással szolgálnak a Hauptlinie ismétlôdô összerándulásaihoz és
hullámzásaihoz.23 Az 1. kotta elsô sorában például pontosan ugyanolyan „duru-
zsoló” arabeszkekkel találkozunk, mint amilyeneket Adorno elítélt.

Még nyugtalanítóbb az a tény, hogy ezek a nehézsúlyú zenekari eszközök vi-
szonylag sovány zenei célokat szolgálnak. A Mt1 zenéje, minden csillogása és élet-
telisége ellenére, Mahler szokásos mércéjével mérve valószínûleg különösen „alul-
komponáltnak” hat. A tétel fôtémájával összehasonlítva – amely a fejlesztéses va-
riáció valóságos erôpróbája – ez az anyag a dallami változatosság és fejlôdés akut
hiányát mutatja. A Mt1 összesen 30 ütemébôl nem kevesebb, mint húsz jön létre
mindössze két motívumnak a kontextushoz illeszkedô ismétlôdéseibôl. (Az 1. kot-
tában ezeket „x”, illetve „y” jelöli.)24 Mindennek alapján könnyen hallhatjuk a té-
mát veszélyesen túlméretezettnek, olyannak, amelyik széles dimenzióit csak úgy
képes elérni, hogy szûkös dallami/motivikus eszköztárát a jó ízlés határáig feszíti.

A 88. ütem történései különösen sokatmondók. A zene itt végre megmozdul,
hogy kiszabaduljon a repetitív körözésbôl, nyilvánvalóan tetôpont elérésére töre-
kedve – ehelyett azonban csupán a fôtémából újrahasznosított anyagba csúszik visz-
sza. A 2. kotta azt mutatja, hogy maga az „elszakadó” gesztus (88. ü.) is a fôtéma
második strófájából (35. ü.) veszi az anyagát, míg az erre következô Absturz („le-
zuhanás”) az elsô strófát lezáró anyagból (10. ü.) idéz. Az elemzôk már jó ideje
felfedezték e tétel témáinak szoros motivikus összefüggéseit; még maguk a sarok-
témák is rokonságban állnak egymással (3. kotta a 176. oldalon). Nem tudok azon-
ban egyetérteni azokkal, akik ebben csupán egészséges (sôt szinte házastársi)
komplementaritást látnak.25 Számomra a melléktéma alkalmatlansága arra, hogy
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22 Adorno: Mahler. A Musical Physiognomy, 113.
23 Peter Andraschke: „Struktur und Gehalt im ersten Satz von Gustav Mahlers Sechster Symphonie”.

In: Hermann Danuser (hrsg.): Gustav Mahler. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch- Gesellschaft,
1992, 222.

24 Andraschke szerint a téma, „bár minden alkalommal másképp van feldíszítve, […] alapjában véve
ugyanaz marad” (Obgleich immer neu ausgeschmückt, zeigt das Thema im Prinzip stets dasselbe),
uott, 223. Hans- Peter Jülg számára ez a repetitív jelleg negatív konnotációval bír: a téma, „az örök vál-
tozatlanság” szimbólumaként, terméketlen körforgásra van kárhoztatva, amely „nem vezet el a vég-
érvényes felszabaduláshoz” (Sie symbolisieren mit all ihrer Pracht ein Immer- Gleiches, ein Kreisen
um immer dasselbe, welches keine bleibende Befreiung bringt). Hans- Peter Jülg: Gustav Mahlers Sechste
Symphonie. München: E. Katzbichler, 1986, 63.

25 Bekker szerint a két téma „kiegészíti egymást”: Mahlers Sinfonien, 216.; Andraschke „ugyanannak a
fának két különbözô alakú ágához” hasonlítja ôket: Struktur und Gehalt, 224.; de La Grange a mellék-
témát a fôtéma dúrbeli hasonmásának nevezi: Mahler, vol. 3., 823.



175SETH MONAHAN: Mahler Hatodik szimfóniájának „Alma- témája” újragondolva

2.
 k

ot
ta

. A
z 

A
lm

a-
té

m
a 

„e
lsz

ak
ad

ás
”-

ge
sz

tu
sá

na
k 

ös
sz

eh
as

on
lít

ás
a 

a 
fô

té
m

a 
eg

ye
s r

és
zl

et
ei

ve
l



a fôtéma felhasználása nélkül stratégiát találjon a folytatásra, inkább valamilyen
gyanús függôségnek, az eszközök szegénységének a jele. Különösen szembetûnô
ez az Absturzot követô Mt2 esetében (4. kotta). Itt nem sok valóban új anyagot
találunk, mindössze a fôtémát lezáró jellegzetes motívumok mozgalmas alakvál-
tozatait halljuk.

A Mt2 sajátos jellege önmagában is megérdemel egy rövid megfontolást,
miután ezt az egyébiránt kevéssé figyelemre méltó kis indulót Mahler kivételesen
bumfordi hangszereléssel teszi groteszkké: a mély rezek brummogását magas fa-
fúvókkal, harangjátékkal és hegedûpizzicatóval kombinálva olyan együttest hoz
létre, amely képes egyszerre émelyítô és esetlen hatást kelteni.26 Az elemzôk rit-
kán tértek ki erre a zenei anyagra, magam viszont nyugtalanítónak találom a meg-
jelenését Mahler szerelmi hódolatának kellôs közepén. Ha ez valóban része a hitves

LIV. évfolyam, 2. szám, 2016. május M a g y a r  Z e n e176

26 A harangjátékot Mahler a hangszerelés revíziója során írta elô; ezek szerint az eredeti változatot nem
tartotta elég „émelyítônek”.

3. kotta. Az Alma- téma kezdetének levezetése a fôtémából

4. kotta. A Mt2 levezetése a fôtéma harmadik részének elemeibôl



portréjának, akkor azt zavarba ejtô módon repesztik szét az összeegyeztethetetlen
affektusok és tárgyak. Ha viszont nem, akkor magát a hódolat kifejezését szakítja
szét egy oda nem illô módon ironizáló betolakodó. A feszültségek egyik esetben
sem oldhatók fel egykönnyen, miután a szenvedélyes és a groteszk úgy fonódik
össze, hogy affektusaik elkezdenek nyugtalanítóan összekeveredni: az elra-
gadtatott Mt1 egy csöppet leértékelôdik és ironikussá válik, miközben az induló-
burleszk abszurd módon intim színezetet kap.

Az Alma- témának ez a bonyolultan „problematizált” értelmezése természete-
sen a sajátom, nem pedig Mahler 20. század közepi és végi elemzôié. Felvetésével
azonban, azt remélem, legalábbis megerôsítettem az ô aggályaikat, megmutatva,
hogy a téma nem állja ki az észszerû kritikát – hogy valóban vannak megfogható
okai annak, hogy valaki erôltetettnek, terjengôsnek vagy akár karikatúraszerûnek
hallja. Ezekhez a látszólagos „fogyatékosságokhoz” és következményeikhez tanul-
mányom 2. részében még visszatérek. Ami ebben a pillanatban a legfontosabb, az
az, hogy a modern kommentátorok, talán Alma anekdotájának fokozódó tekinté-
lye miatt, szinte tökéletesen eltekintettek az efféle (illetve bármiféle) kritikától.

Ahogy az könnyen elgondolható, Alma témájának a legendája nem egyik nap-
ról a másikra vált vált általánosan elfogadottá. Jóllehet visszemlékezései 1940- ben
jelentek meg (angolul pedig hat évvel késôbb), a családi szubtextussal kapcsolatos
kijelentései a 60- as évek elejét megelôzôen csupán olykor- olykor bukkantak fel a
tudományos irodalomban, s a Hatodik akkoriban publikáló jelentôs elemzôi, Erwin
Ratz, Hans Redlich és Adorno egyáltalán nem említik ôket. A tudományos munká-
nak és a hangfelvételeknek a 60- as évek végén kezdôdô fellendülésével viszont
gyakorlatilag kötelezôvé vált a kommentátorok számára, hogy említést tegyenek
az elsô tétel Almától származó interpretációjáról.27 E kommentárok finom, de fon-
tos részletekben mégis különböztek egymástól.

Sok szerzô hangsúlyozta, akkoriban és mostanság is, a portréábrázolás feltéte-
lezés jellegét, hallomásból vagy nem a szerzôtôl származó anekdotaként minôsít-
ve azt – így tesz Michael Kennedy is, amikor kifejti, hogy „a téma Alma szerint ôt
ábrázolja”, vagy David Hurwiz, amikor úgy fogalmaz, hogy a téma „feltehetôen
[Almát] ábrázolja”.28 Az idô múlásával azonban a szerzôk elkényelmesedtek, és
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27 A Hatodik hosszú ideig Mahler legkevésbé népszerû mûve volt, és lemezfelvételére is utolsóként
(1953- ban) került sor, az ezután következô tizenkét évben pedig csupán nyolc új felvétele született.
(Vessük össze a Negyedikkel, amely 1965- re harmincöt felvétellel büszkélkedhetett, vagy a Második-
kal, amely huszonhárommal.) A következô 12 éves periódusban (1966–78) viszont a Hatodiknak hu-
szonkilenc felvétele jelent meg – közülük egyedül 1967- ben nyolc –, mialatt a Negyedik szimfóniát
csupán huszonhét, a Másodikat pedig csak huszonhárom ízben vették fel újra. Fülöp Péter: „Mahler-
records.com.” http://www.mahlerrecords.com (hozzáférés: 2010. május 30.), ez a szerzô által szer-
kesztett The Mahler Discography. New York: Kaplan Foundation, 1995 kibôvített változata. Jó okunk
van arra gyanakodni, hogy Alma „virtuális programja”, amely a hallgató számára kiindulási pontként
szolgált ennek az egyébként sokakat elriasztó mûnek a befogadásához, szerepet játszhatott a hangu-
lat megfordulásában.

28 Kennedy: Mahler, 141.; David Hurwitz: „A ’Tragic’ Symphony.” Ismertetô Mahler 6. szimfóniájához.
SWR Sinfonieorchester Baden- Baden és Freiburg, vez. Michael Gielen. Hännsler Classic CD 93.029, 2001,
16. Hasonló stratégiát választó szerzôk például: Andraschke: Struktur und Gehalt, 223.; Bookspan: →



az anekdotát kezdték mindenfajta megjegyzés nélkül egyszerû tényként beállítani –
mint amikor egy ismertetôíró, Michael Murray elmondja, minôsítés nélkül, hogy a
téma „Alma Mahlert szimbolizálja”, vagy amikor egy újságíró, Richard Low felszó-
lítja az olvasót, hogy hallgassuk meg „Mahler feleségének magasan szárnyaló portré-
ját”.29 Az effajta, a mai ízlésnek megfelelô megfogalmazások megszokottak a nép-
szerû sajtótermékekben,30 ám nem kevésbé gyakoriak az életrajzokban és a komoly
tudományos irodalomban sem. A legutóbbi századfordulóra azután már egy olyan
lelkiismeretes kritikus is, mint Peter Franklin, könnyedén tehetett említést a szim-
fónia „híres Alma- portréjáról”, míg a mindig oly körültekintô Stuart Feder arról írt
lelkendezve, hogy „ez az egyetlen eset [Mahler] zeneszerzôi pályafutása során,
amikor megpróbálkozott egy személy zenei ábrázolásával: a szárnyaló melléktéma
[…] Almát volt hivatva megjeleníteni”.31 A legutóbbi évtized során a téma még
tovább távolodott anekdotikus gyökereitôl, és sok szerzô ma már anélkül hivatkozik
az „Alma- témára”, hogy bármi módon is utalna az elnevezés eredetére.32
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Ismertetô Mahler 6. szimfónájához. Utah Symphony Orchestra, vez. Maurice Abravanel. Vanguard
SRV323–SRV324, 1975, LP; Carr: Mahler, 134.; Cooke: Ismertetô; Jack Diether: Ismertetô Mahler 6.
szimfóniájához. Stockholm Philharmonic Orchestra, vez. Jascha Horenstein. Nonesuch HB 73029,
1975, LP; Stephen E. Hefling: „Song and Symphony (II). From Wunderhorn to Rückert and the Middle-
Period Symphonies. Vocal and Instrumental Works for a New Century”. In: The Cambridge Companion
to Mahler. Ed. Jeremy Barham. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Companions to
Music), 108–127., ide: 120.; David Matthews: „The Sixth Symphony”. In: The Mahler Companion. Ed.
Donald Mitchell–Andrew Nicholson, Oxford és New York: Oxford University Press, 1999, 366–375.,
ide: 368.

29 Michael Murray: Ismertetô Mahler 6. szimfóniájához. Atlanta Symphony Orchestra, vez. Yoel Levi.
Telarc CD- 80444, 1998, CD, 6.; Stuart Low: „Conductor’s Interpretation of Mahler’s 6th is Superb”,
(Rochester, NY) Democrat and Chronicle, 7 March 2009, C1.

30 Ld. többek között: Alan G. Artner: „Gielen Handles Mahler with Uncommon Expertise”, Chicago
Tribune, 23 March 1996, 21.; David Hurwitz: The Mahler Symphonies. An Owner’s Manual. Pompton
Plains, NJ: Amadeus, 2004 (Unlocking the Masters, 2.), 107.; Gilbert Kaplan: „Restoring Order in a
Cataclysmic Symphony”, New York Times, 14 December 2003, AR38; Kosman: Symphony Storms
Through Mahler’s Sixth; Millington: Mahler: Symphonies Nos. 6–8, 4.; Richard Osborn: Ismertetô Mahler
6. szimfóniájához. Berliner Philharmoniker, vez. Herbert von Karajan. Deutsche Grammophon 2530
990- 2530 991, 1978, LP; Karen Painter: „Symphony No.6, ’Tragic’”. Ismertetô a Carnegie Hall számára,
http:// www.carnegiehall.org/article/sound„insights/Mahler/art„symphony6„mahler.html; Tomma-
sini: Ways that Maazel Knows His Mahler; John von Rhein: „CSO gives Mahler’s 6th the Conlon Treat-
ment”, Chicago Tribune, 3 August 2007, 3.

31 Peter Franklin: „A Soldier’s Sweetheart’s Mother’s Tale? Mahler’s Gendered Discourse”. In: Mahler
and His World. Ed. Karen Painter, 111–125. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002, 114.;
Feder: Gustav Mahler, 124. Hasonlóan szakmaiatlan kijelentések más kutatók vagy életrajzírók tol-
lából: de La Grange: Mahler, vol. 3, 822.; Del Mar: Mahler’s Sixth Symphony, 16.; Floros: Mahler: The
Symphonies, 163.; Jülg: Mahlers Sechste Sinfonie, 63.; Suzanne Keegan: The Bride of the Wind. The Life and
Times of Alma Mahler-Werfel. London: Martin Secker & Warburg, 1991, 121.; Henry Raynor: Mahler.
The Musicians. London: Macmillan, 1975; Alex Ross: The Rest Is Noise. Listening to the Twentieth
Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007, 21.; Samuels: Mahler’s Sixth Symphony, 157.;
Edward Seckerson: Mahler: His Life and Times. Tunbridge Wells, UK: Midas; New York: Hippocrene,
1982, 99.

32 Bár ez rendszerint mahlereseknek mahleresek számára írt informális szövegeiben (továbbá blogok-
ban és rajongói weboldalakon) fordul elô, a tudományban sem áll példa nélkül; ld. pl. Julian Johnson:
Mahler’s Voices. Expression and Irony in the Songs and Symphonies. Oxford–New York: Oxford University
Press, 2009, 120.



Elsô ránézésre ezek a megkülönböztetések trivialitásoknak, pusztán szeman-
tikai kérdéseknek tetszhetnek. Végtére is: kötelezhetjük az alkalmi koncertlátogatót
arra, hogy végigolvasson holmi aggályoskodó eszmefuttatást egy jól ismert progra-
matikus részlet eredetére vonatkozóan? És valóban hibáztatható- e Franklin vagy
Feder azért, hogy szövegüket nem szerelik fel körülményes figyelmeztetô megjegy-
zésekkel? Nos, bár nem szeretném túldimenzionálni a dolgot, mégis azt hiszem,
hogy ezek a megfogalmazásbeli finomságok hosszú távon igenis számítanak. Elte-
kintve attól, hogy a nemtörôdömségbôl származó pontatlanságok zavarók lehetnek
a nem szakmabeliek számára (figyeljük meg az olyan újságírók számának csüggesz-
tô növekedését, akik azt hiszik, hogy maga Mahler beszélt „Alma- témáról”),33 hadd
hivatkozzam arra, hogy minden olyan eset, amikor Alma saját szerepét – akár ké-
nyelmességbôl, akár tudatlanságból – kihagyják a történetbôl, pár lépéssel közelebb
viszi a megkérdôjelezhetetlen igazság státusához, és jószerével a mû elidegeníthetet-
len részévé teszi azt a meggyôzôdést, hogy itt az ô portréjáról van szó. Úgy vélem,
hogy ezt a tendenciát érdemes felmérnünk, miután szerepe volt a dolgok olyatén ala-
kulásában, amelyet ebben a cikkben meg szeretnék haladni.

A „dolgok állásának” teljes megértéséhez azonban a tünetektôl tovább kell
lépnünk az okok felé. Míg egyfelôl tudomásul vesszük, hogy az 1960- as években,
a kánonba való bekerülés idejében minden Mahlert illetô kritika meredeken vissza-
esett, az is bizonyos, hogy az Alma- portré anekdotájának növekvô elfogadottsága
szignifikáns változást hozott „az ô” témájának kritikai megítélésében. Alma em-
lékiratainak elolvasása után ugyanis a hallgatók arra hajlanak, hogy ezt a zenét ne
csupán általában véve szenvedélyesnek, hanem kifejezetten ôszintének és szívbôl
jövônek is hallják – ama „splendid isolation” iránti hódolat heves megnyilvánulá-
sának, amelyben a kor asszonyainak – feltételezésük szerint – házasságuk elsô
éveiben részük volt.34 Ez az affirmatív kontextus valószínûleg elôsegítette mind a
pozitív irányú elfogultságot, mind pedig az értelmezési keretek szûkebbé válását
a korábbi, kritikai olvasatok kiszorítása révén. Valóban: ha eleve elhatározzuk,
hogy a zene egy boldogságtól megrészegült friss házasember szerelmi éneke, ak-
kor kevés késztetés marad bennünk arra, hogy meghalljuk benne az iróniát, a fe-
szültségeket, vagy a technikai gyengeségeket.35 Ez a fajta pozitív elfogultság segít-
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33 L. Commanday: Zinman and S. F. Symphony; Christopher Morley: „Hall Swells to the Sound of a
Thousand. Christopher Morley Previews a Rare Performance of Mahler’s Eighth Symphony, the So-
called ’Symphony of a Thousand’”, Birmingham Post, 14 September 2006, 15.; Tommasini: Ways
Maazel Knows His Mahler; The Slant Magazine Blog. „Totally Unrelated Blog- a- thon: Gustav Mahler’s
Sixth Symphony.” Keith Uhlich blogbejegyzése, 2007. október 31. http://www.slantmagazine.com/
house/2007/10; és A View from the Podium. Music, Opinion, and Life as a Performing Artist. „Performer’s
Perspective: Mahler 6, a Decision.” Kenneth Woods blogbejegyzése, 2010. március 8. http://ken-
nethwoods.net/blog1/2010/03/08/performers- perspective- mahler-  6- a- decision/.

34 „Splendid isolation” (csodálatos elszigeteltség) – ez volt az 1903–06- os idôszakkal foglalkozó fejezet
címe Alma Gustav Mahler: Memories and Letters címû memoárjában. A cím ironikus értelmû, tudniillik
Siegfried Lipiner 1902- es levelére utal, amelyben felrója Mahlernek, hogy Alma eljegyzését követôen
elidegenedett korábbi barátaitól. Feder: Gustav Mahler, 109–110.

35 Mi több, ezek a „szentimentális” elfogultságok esetenként olyan értelmezésekhez vezetnek, amelyek,
legalábbis, teljesen érthetetlenek. Így például az, amikor John von Rhein a görcsösen szaggatott, →



het megmagyarázni a téma két recepciós paradigmája közötti feltûnô aszinkro-
nitást is. Figyelemre méltó ugyanis, hogy a részletet tárgyaló tengernyi leírásban
Alma családi programja mellett igen ritkán találkozunk – akár csak hivatkozás for-
májában – a század közepe táján oly általános banalitásváddal.36 Úgy fest: a két
tradíció nem hatott egymásra, s az egyik nemcsak egyszerûen követte, hanem ki is
szorította a másikat.

Ám pontosan itt van a bökkenô: az általam felvázolt két értelmezési para-
digma – a kritikai és az önéletrajzi – ugyanis csupán akkor zárja ki kölcsönösen
egymást, ha valaki az imént leírt módon értelmezi az Alma- témát – tehát a kife-
jezés szempontjából egydimenziós „szerelmi énekként”, Mahler felajzott hódola-
taként egy olyan házasság iránt, amely még boldog elsô virágzását éli. Ez a kép
nagy népszerûségnek örvend, és (nem véletlenül) azonos azzal, amelyet emlékira-
taiban maga Alma tár elénk. Ugyanakkor azonban alapvetôen pontatlan. Alma
sokat idézett beszámolójával ellentétben 1904 nyara nem volt egységesen „derûs
és boldog”.37 Mialatt a Hatodik szélsô tételei formát öltöttek, bizonyos régóta fo-
kozódó feszültségek terhelték meg nem is kis mértékben Mahler házasságát,
legalább egy ízben olyan konfrontációhoz vezetve, amelynek során súlyos kétsé-
geinek adott hangot felesége szerelmét illetôen. Olyannyira, hogy Alma legéles-
szemûbb életrajzírója szerint a nyár végére „a házastársak elidegenedése végsô
pontjához érkezett”.38 A sürgetôbb probléma éppen ezért nem az, hogy az Alma
által felkínált szerelmi szubtextus olyannyira elfogadottá vált, hogy úgyszólván
megkülönböztethetetlen lett a tényektôl, hanem az, hogy ennek a szubtextusnak
a domináns értelmezése Mahler akkori családi helyzetének eltorzított ismeretén
alapul. Míg elméletileg az „önéletrajzi” jellegû Hatodik gondolatát fogadjuk el,
gyakorlatilag hagyjuk, hogy Alma mitológiája éppen annak az életnek az alapve-
tô aspektusait takarja el, amelyet feltételezésünk szerint a szimfónia visszatük-
röz. Éppen ez az az ellentmondás, amellyel az alábbiakban foglalkozni kívánok.
A harmadik és negyedik szakaszban azt fogom megmutatni, hogy a Mahler családi
életérôl alkotott pontosabb kép birtokában a kritikai és az önéletrajzi perspektíva
tökéletesen összeegyeztethetôvé válik, sôt kölcsönösen erôsíti is egymást. Más
szóval tehát sokat nyerhetünk azáltal, ha követjük Franklin felismerését, hogy
tudniillik „a Hatodik szimfónia ellentéteinek kibékíthetetlensége […] bizonyosan
[Mahler] házasságának kibékíthetetlen ellentéteit visszhangozta”.39 Ehhez azon-
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extrovertált Mt1- et „gyengédnek”, vagy David Hurwitz a metszôen éles Mt2- t „vidámnak” hallja. John
von Rhein: „Stand- in Leads the CSO in Mighty Mahler Sixth”, Chicago Tribune, 23 April 2005, 29.;
Hurwitz: A „Tragic” Symphony.

36 Mindössze két kivétellel találkoztam: az egyik Philip Barford, aki említést tesz ugyan „a jól ismert
portrétémáról”, de csak azért, hogy elutasítsa mint olyasmit, ami „nem több a viktoriánus szalonok
közhelyeinél, végletesen banális tákolmánynál”. Philip Barford: „Mahler: A Thematic Archetype”,
Music Review, 21 (1960), 316.; a másik Raymond Monelle, aki az „Alma”- zenét „bombasztikusnak és
vulgárisnak” nevezi: Raymond Monelle: The Sense of Music: Semiotic Essays. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2000 (Princeton Paperbacks).

37 Alma Mahler: Gustav Mahler. Memories and Letters, 70.
38 Oliver Hilmes: Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel. München: Siedler, 22004, 84.
39 Peter Franklin: The Life of Mahler. Musical Lives. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 142.



ban jobban meg kell értenünk a házasságnak azokat a zavarait, amelyekkel Mahler-
nek ezekben a válságos elsô években szembe kellett néznie.

II. „Splendid” isolation: Mahlerék házassága 1903–04- ben

Gyakran olvashatjuk azt a Hatodikkal kapcsolatban, hogy már a létezése is egy ön-
életrajzi „paradoxonon” alapul. A bírálók gyakran felteszik a kérdést, hogy miért
komponált Mahler egy ilyen minden ízében tragikus mûvet elsöprô személyes dia-
dalainak idôszakában – akkor, amikor szakmai sikerei tetôpontjukra hágtak, ami-
kor házasságot kötött Bécs legkívánatosabb asszonyával, és egészséges gyermekei
születtek, akiket imádott. Ezen a ponton gyakran hozzák fel bizonyítékképen Alma
visszaemlékezéseit. 1904 nyara, írja, „gyönyörû, derûs és boldog volt”, maga a
zeneszerzô pedig nyugodt és higgadt, olyan, mint „egy levelekkel és virágokkal
borított fa”.40 Donald Mitchell számára Alma beszámolója a szimfónia komponá-
lásáról „mûvészet és élet különös, gyakran zavarba ejtô aszinkronitását példázza”.
„A paradoxon”, bizonygatja, „nem is tárulkozhatna fel elôttünk világosabban”.41

Tulajdonképpen úgy fest, hogy a legmaradandóbb kép, amelyet Alma ezeken a
lapokon leírt – a Hatodik mint a zenei „prófécia” aktusa – éppen ennek a parado-
xonnak a feloldását van hivatva szolgálni, hiszen ha a szimfóniát a jövô tragikus
víziójaként dekódoljuk, akkor hatástalanítjuk azt a kérdést, hogy mi volt az a jelen-
beli körülmény, ami Mahlert ilyen negatív mû irására inspirálta. Ma viszont úgy
látjuk, hogy Mahler házasságának korai évei korántsem voltak olyan idillikusak,
mint ahogy azt Alma el szeretné hitetni velünk. Ezt pedig, ironikus módon, Alma
saját naplóinak jóvoltából tudjuk, amelyekbôl teljesen más kép bontakozik ki,
mint a kiadott visszaemlékezésekbôl.42
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40 Alma Mahler: Gustav Mahler. Memories and Letters, 70–71.
41 Donald Mitchell: „’The Only Sixth’”. In: Discovering Mahler. Writings on Mahler, 1955–2005. Sel.

Gastón Fournier- Facio–Richard Allston, ed. Gastón Fournier- Facio, coord. ed. Jill Burrows, Wood-
bridge, UK: Boydell, 2007, 381–393., ide: 383–384. A „paradoxont” tárgyaló további szerzôk közé
tartozik még Carr (Mahler, 127); Kieran Cooper („Mahler the Romantic”. In: An Affinity with Gustav
Mahler. Ed. Stewart Quentin Holmes, London: Elius Books, 1999, 69–76., ide: 70.); Egon Gartenberg
(Mahler. The Man and His Music. New York: Schirmer Books, 1978, 305–306.); Fred Kirshnit („Gustav
Mahler, Symphony No. 7, ’Song of the Night.’” Az American Symphony Orchestra programismer-
tetôi.); Henry- Louis de La Grange (Gustav Mahler 2.: The Years of Challenge (1897–1904). Oxford–New
York: Oxford University Press, 1995, 713.); Julia Lozos („Gustav Mahler, Symphony No. 6, ’The
Tragic’ a Carnegie Mellon Philharmonic programismertetôi, 2005.”; Morley (Hall Swells to the Sound
of a Thousand); Dika Newlin (Bruckner, Mahler, Schoenberg. New York: Norton, 1978, 182.) és Michael
Steinberg („Symphony No. 6 in A Minor.” Ismertetô Mahler 6. szimfóniájához. San Francisco Sym-
phony, vez. Michael Tilson Thomas. San Francisco Symphony 821936- 0001- 2, 2002, CD, 5).

42 Alma 1889- tôl 1902 januárjáig vezetett naplói 1997 óta hozzáférhetôk nyomtatásban (angolul pedig
1999 óta). Az 1902 és 1905 között keletkezett naplók viszont csak átírásban léteznek az Alma Mahler-
Werfel- gyûjteményben, a Pennsylvaniai Egyetemen. (Alma minden olyan naplófeljegyzését megsem-
misítette, amely 1905 közepétôl Mahler 1911- ben bekövetkezett haláláig keletkezett.) Hogy Mahler-
nek a Hatodik komponálása folyamán fennálló családi körülményei olyan csekély hatást gyakoroltak
a mû megítélésére és elemzéseire, az ugyanannyira köszönhetô e naplók viszonylagos hozzáférhetet-
lenségének, mint az Alma által publikált hivatalos mitológia által létrehozott „pajzsnak”.



Mahler 1901–02- es eljegyzésének és házasságának narratívája alaposan doku-
mentálva van.43 Bennünket most azok a feszültséget jelentô pontok érdekelnek
különösen, amelyek a késôbbi viszályok elôzményei lehettek. Nyilvánvalóan ott
volt mindjárt maga a házassági szerzôdés, amelyet Mahler drákói döntések és ren-
delkezések soraként fektetett le Almának írt hírhedt, 1901. december 19- i levelé-
ben. Ebben, egy meglehetôsen gyenge lábakon álló próbálkozást követôen, amely
arra irányult, hogy elhatárolja magát a konvencionális, „polgári” szexizmustól –
attól a fajtától, amely a nôt a férfi „játékszerévé”, „házvezetônôvé” redukálja –,
Mahler rátér az ugyancsak mélyen szexista lényegre: Almának le kell számolnia ze-
neszerzôi törekvéseivel, és teljesen alá kell rendelnie magát az ô alkotói és családi
szükségleteinek.44 A nyelv, amelyet használ, félreérthetetlen és kérlelhetetlen, lep-
lezetlen egoizmusa még ma is megdöbbentô:

Mostantól fogva egyetlen hivatásod van: az, hogy engem boldoggá tegyél. […] A „zene-
szerzô”, a „dolgozó” szerepe engem terhel – a tied a szeretô társé és a megértô partneré!
[…] Minden feltétel nélkül nekem kell szentelned magad, jövôbeni életed minden részletét
teljesen az én szükségleteimmel és óhajaimmal összhangban kell alakítanod, és a szerel-
memen kívül semmit sem várhatsz érte cserébe!45

Mindennek a tetejében azt is kifejtette, hogy Almának a sajátjáétól nem sok-
ban különbözô, aszketikus világszemléletet kell magáévá tennie, lemondva min-
denfajta „felületességrôl”, „konvencióról” csakúgy, mint arról a téveszmérôl, hogy
Alma, legyen bármilyen koraérett, az övéhez hasonlítható szubsztanciával és jel-
lemmel rendelkezô személy lehetne.

Mahler figyelmeztetéseinek vehemenciája – a kompromisszumnak és az önfel-
áldozásnak az a foka, amelyet jövendô feleségétôl megkövetelt – arra utal, hogy a
kapcsolat már az elsô pillanattól fogva nem lehetett ideális. Suzan Keegan lényeg-
re tapintóan fogalmaz, amikor így ír:

A dolgok nem sok jót ígértek a leendô házaspárnak. […] Annak a valószínûsége, hogy
Alma megbánja ama döntését, hogy saját tehetségét feláldozza leendô férje nyugodt alko-
tómunkájának érdekében, ha saját maga számára nem is, mások számára számottevô
volt. Ami Mahlert illeti, bár kétségtelenül egy elsöprô erejû szenvedély foglya volt […]
nem volt elképzelhetô róla, hogy megbánja egy kétségbevonhatatlan szépségû és tehet-
ségû, de flörtökre köztudottan hajlamos lánnyal kötött frigyét?46
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43 Ld. például: Keegan: Bride of the Wind, 66–99.; vagy Monson: Alma Mahler. Muse to Genius, 22–50.
44 A fenti és az alább következô idézetek innen valók: de La Grange: Mahler, vol. 2, 451–452.
45 Az ehhez hasonló házastársi alávetettség nem példa nélküli a 19. századi zeneszerzôk körében. Tulaj-

donképpen felmerül a kérdés, hogy a Mahler által felvázolt együttmûködésnek milyen mértékben
volt modellje a Richard és Cosima Wagner között fennálló kapcsolat – tehát egy olyan házasság,
amelyben a férj egoizmusát társának „szolgai engedelmessége és bálványozása” támogatta. Ld. Barry
Millington: „Wagner and Women”. In: The Wagner Compendium. Ed. Barry Millington, New York:
Schirmer Books, 1992, 118–121.

46 Keegan: Bride of the Wind, 100.



Ha a szerelmesek bármelyike jobban figyelt volna ezekre a lehetséges súrló-
dási pontokra, akkor kétszer is meggondolták volna, hogy oly sietve elkötelezzék-
e magukat. Hiszen, amint Henry- Louis de La Grange és Gunther Weiss megje-
gyezte, ezeket az „összebékíthetetlenségeket és ellenségeskedéseket” „sohasem si-
került teljesen elsimítani”, házasságuk folyamán „mindvégig ott parázslottak a
felszín alatt”, és idôrôl idôre heves összecsapásokhoz vezettek, majd Alma Walter
Gropiusszal 1908–10- ben folytatott kapcsolatának elsöprô erejû katasztrófájában
csúcsosodtak ki.47

Gustav és Alma azonban nem váltott irányt: olyan szenvedély ûzte ôket, amely
nem csupán ellenállhatatlan volt, amint azt Keegan joggal megjegyzi, hanem mind-
kettôjük részérôl mélységesen patologikus is. Mahler esetében az a hevesség,
amellyel Alma után vetette magát, legalább annyira volt betudható az utód iránt
hirtelen feltámadó vágynak, mint az ifjú hölgy önmagukban vett bájainak. 1901.
február végén a negyvenéves zeneszerzô csaknem végzetes bélvérzésen ment ke-
resztül. Mahler gondolatai ennek a halandóságára utaló súlyos figyelmeztetésnek
a hatására terelôdhettek a házasság felé – ami, ahogyan Feder feltételezi, az apa-
ság révén legalább jelképes „halhatatlansággal” kecsegtetett.48 Jóllehet korábban
már több ízben is találkoztak, Mahler magatartása Almával szemben a halál érin-
tésének megtapasztalása után alapvetôen megváltozott. Attól a pillanattól fogva,
hogy 1901 novemberében véletlenül összetalálkoztak Bertha Zukerkandl otthoná-
ban, Mahler, Feder szavával, „rögeszmés” sürgetéssel udvarolt Almának, már há-
rom héttel késôbb megkérve a kezét, és rövidesen kialakítva idealizált (és nyilván-
valóan teljesen irreális) elképzelését arról, hogy mit hozhatna az életébe ez az áll-
hatatlan, huszonkét éves lány:

Ami te vagy a számomra, Alma, ami talán lehetnél vagy amivé válhatnál – a legdrágább
és legmagasztosabb dolog az életemben, hûséges és bátor társam, aki megért és támo-
gat, erôd, amely bevehetetlen belsô és külsô ellenségeim számára, a békém, a mennyor-
szágom, amelyben bármikor megmerítkezhetem és ahol újra megtalálhatom, újjáal-
kothatom magamat – valaki, aki oly kimondhatatlanul fennkölt és gyönyörû, oly sok és
oly hatalmas, egyetlen szóban: a feleségem.49

Almáról legalább feltételezhetjük azt, hogy elôre látta kettejük összeférhetet-
lenségét; naplói mélységes házasság elôtti ambivalenciáról tanúskodnak, írójuk
hevesen ingadozik a nyugtalanság és az eufória szélsôségei között.50 Végül azon-
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47 Gustav Mahler: Gustav Mahler. Letters to His Wife. Rev., transl. Antony Beaumont. Ed. Henry- Louis de La
Grange–Günther Weiss, in collab. with Knud Martner, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004, 393.

48 Feder: Gustav Mahler, 74.
49 Mahler 1901. december 19- i levele, idézi: de La Grange: Mahler, vol. 2., 449.
50 Az 1901. december 3. és 1902. január 16. közötti naplóbejegyzések élénk színekkel festik le Alma

tétovázását. A következô, december 7- én kelt bejegyzés különösen árulkodó: „Soha életemben nem
találkoztam senkivel, aki olyan idegen lett volna számomra, mint ô. Hogy mennyire idegen (és mégis
oly közeli!), azt el sem tudom mondani. Lehet, hogy ez az egyik dolog, ami vonz benne. […] Ha ez így
megy tovább, új embert fog csinálni belôlem. Egy jobb embert? Nem tudom. Egyáltalán nem tudom”.
Alma Mahler: Diaries 1898–1902. Sel., transl. Antony Beaumont, from the German ed. transcr., ed.
Antony Beaumont–Susanne Rode- Breymann. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999, 451.



ban a lány birtoklási vágya és a híres operaigazgató rajongása ellenállhatatlannak
bizonyult. Mint közismert, Mahler csupán a legutolsó volt az apafigura- pótlékok
sorában (közéjük tartozott Gustav Klimt, Alexander Zemlinsky és Max Burckhard
is), akikkel Alma erotikus színezetû kapcsolatot tartott fenn apja, a neves festô,
Emil Schindler halálát követôen. Ám ahogyan Feder megjegyzi, Alma korábbi men-
torainak mindegyike, mint maga Schindler is, a lány „odaadó tanára” volt, és „tisz-
teletteljes (sôt megilletôdött) figyelmességet tanúsítottak iránta”.51 Mahlert töké-
letesen más fából faragták. Kezdeti dicsérô szavai ellenére nem sok érdeklôdést
mutatott a mentori szerep iránt, és nem érdekelte az a tehetség, amelyet elôdei oly
lelkesen gondoztak. „Apám mindig komolyan vett engem”, írta Alma egy ízben.52

Jövendô férjétôl azonban nem kapott hasonló megerôsítést, és a következmények
katasztrofálisnak bizonyultak.

A pár 1902. március 9- én kötött házasságot. Alma nehezen alkalmazkodott az
együttéléshez, majd, ugyanannak az évnek a novemberétôl fogva, az anyasághoz.
Amint François Giroud megjegyzi, ebbôl az idôbôl származó naplói „a panaszok
egyhangú, önvádakkal vegyített katalógusát” tartalmazzák, illetve „csak szenvedést
és megbánást fejeznek ki”.53 A Mahler szigorú életrendjéhez való alkalmazkodás
és kusza pénzügyeinek kézben tartása önmagában is éppen elég nagy erôpróba
volt, de az az elszigeteltség, amelyet Maierniggbe történô nyári visszavonulásuk
jelentett, már szinte elviselhetetlen volt számára. Júliusra rutinszerûen felismerte,
hogy hiba volt hozzámenni Mahlerhez, hogy alávetettsége és elhanyagolása tartha-
tatlannak fog bizonyulni: „Nem tudom, mit tegyek. Micsoda harc dúl bennem! És
nyomorúságos vágyakozás valaki után, aki GONDOL RÁM, aki segít abban, hogy
MEGTALÁLJAM MAGAM! Egy házmester szintjére süllyedtem! […] Valaki dur-
ván megragadott a karomnál fogva, és messzire vonszolt – saját magamtól. […]
Sohasem sírtam még ennyit.”54

A nyomtatott visszaemlékezésekben Alma elhessegeti ezeket a korai nehézsé-
geket, azt állítva, hogy idôvel „megtörte” férje „zsarnokságát”.55 De a memoár
sztoikus felszínét meghazudtolja az állandó gyötrôdés. Decemberben, elsô leány-
gyermekük születése után, Alma így kesereg: „Úgy érzem magam, mint akinek le-
nyesték a szárnyát. Gustav, miért kötözted magadhoz ezt a pompás madarat, aki
élvezte a repülést, amikor egy nehéz testû, szürke madár jobban illett volna hoz-
zád?”56 Amikor Mahler néhány hónappal késôbb hozzákezdett a Hatodik meg-
komponálásához, a zsarnoki zeneszerzô Alma visszatérô rémálmainak is ellensé-
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51 Feder: Gustav Mahler, 84.; ld. még: Keegan: Bride of the Wind, 17., 112.; és Hilmes: Witwe im Wahn, 58.
Maga Freud szellemesen azt feltételezte, hogy Alma vonzódása részben a zeneszerzô neve (Mahler)
és apjának foglalkozása („Maler” – azaz festô) közti tudat alatti párhuzamon alapult; Feder: Gustav
Mahler, 213.

52 Keegan: Bride of the Wind, 11.
53 Françoise Giroud: Alma Mahler, or the Art of Being Loved. Transl. R. M. Stock. Oxford: Oxford Univer-

sity Press, 1991, 54.
54 1902. július 10- i és 12- i naplóbejegyzés; de La Grange: Mahler, vol. 2, 536–537.
55 Alma Mahler: Gustav Mahler. Memories and Letters, 43.
56 Carr: Mahler. A Biography, 143.



ges szereplôjévé vált.57 És mint rendesen, felgyûlt benne a féltékenység Mahler ze-
néjére, a kislányára, akiért rajongott, és a zenészekre, akiknek teremtô energiáját
szentelte.58 Úgy látszik, hogy 1904 februárjára, amikor még két év sem telt el az
esküvô óta, Alma erôi végéhez ért: „Egy másik életet kell kezdenem, mert ezt nem
bírom tovább elviselni. Kielégítetlenségem óráról órára növekszik!”59

Jóllehet Feder „krónikus depresszióra” utaló bizonyítékokat lát Alma viselke-
désében, hangsúlyozni kell, hogy Alma nyomorúsága aligha volt megszakítatlan.60

Naplóiban megtalálhatók a remény megnyilvánulásai is, köztük olyan elhatározá-
sok, hogy megpróbál megfelelni Mahler elvárásainak: „Immár van célom. Egy vég-
sô cél – az, hogy feláldozzam a boldogságomat valaki máséért – és ezáltal találjam
meg a magam boldogságát. […] Tudván, hogy a szenvedésem árán neki szerzek
örömet, hogyan is tétovázhatom egy pillanatig is! A belsô harcomat mostantól
fogva magamba fojtom.”61 Ám ha külsô elszántsága gyakran belsô zûrzavart lep-
lezett, ennek az ellenkezôje is elôfordulhatott: szerepjátszása néha teljesen szín-
játék jellegû volt, nem rejlett mögötte semmilyen belsô tartalom: „Külsôleg tom-
bolok, zokogok, dühöngök – a bensômben pedig kikezdhetetlen békesség uralko-
dik, félelmetes!”62 Instabilitása elôre láthatóan hamarosan mindkettejüknek sok
szenvedést okozott: „Az egyik pillanatban meghalok az iránta érzett szerelemtôl –
a következôben pedig nem érzek semmit – semmit! […] Bárcsak megtalálhatnám
a belsô egyensúlyomat! Csak gyötröm magamat és ôt is.”63

Mahler változóan reagált ezekre a megpróbáltatásokra. Gyakran feledékeny-
nek látszott, teljesen lekötötte a munkája.64 Más alkalommal szeretettelien didak-
tikus volt, és szelíden megdorgálta Almát az aggodalmaiért, és azzal az egyetlen
tanáccsal szolgált, amit ô, mint megrögzött egoista, adni tudott: arra biztatta asz-
szonyát, hogy váljon ôhozzá hasonlóvá – kontrollálja lobbanékony hangulatait, és
törekedjen olyasfajta „függetlenségre” és „belsô szabadságra”, amely a vasakarat-
tal megvalósított önuralomból ered.65 Egyes esetekben azonban jobban felkavarta
Alma zúgolódása – olyannyira, hogy nekiszegezte a kérdést, vajon ôszinte- e a sze-
relme.66 Az mindenesetre biztos, hogy Mahlerbôl, legalábbis eleinte, hiányzott a
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57 De La Grange: Mahler, vol. 2, 618–619.
58 Ld. elsôsorban a Hilmes által leírt incidenseket (Witwe im Wahn, 79.), illetve Carr könyvét (Mahler.

A Biography, 143.).
59 Alma Mahler naplóbejegyzése, 1904. február 25., id.: de La Grange: Mahler, vol. 2, 682.
60 Feder: Gustav Mahler, 123.
61 1902. július 12- i és 13- i naplóbejegyzés, idézi: de La Grange: Mahler, vol. 2, 537.
62 „Äußerlich tobe ich, weine, rase – und im Innern ist eine unbrechbare Ruhe, erschreckend!” 1903.

január 20- i naplóbejegyzés, idézi Hilmes: Witwe im Wahn, 79.
63 1902. július 13- i naplóbejegyzés, idézi: de La Grange: Mahler, vol. 2., 537.
64 Alma emlékiratainak ez a hivatalos álláspontja: „Az ô életét éltem. Sajátom nem volt. Sohasem vette

észre, hogy feladtam a saját létezésemet. […] Szakítottam a saját akaratommal és lényemmel. […]
Semmit nem vett észre abból, hogy ez mibe került nekem”. Alma Mahler: Gustav Mahler. Memories and
Letters, 116.

65 1903. április 2- i levél, idézi: de La Grange: Mahler, vol. 2., 600.
66 1902. július 13- i naplóbejegyzése a következôrôl számol be: „Most meg kétségei vannak afelôl, hogy

szeretem- e! […] Milyen gyakran kételkedtem ebben magam is”. de La Grange: Mahler, vol. 2, 537. →



valódi együttérzés. Alma a naplójában panaszkodik az érzéketlenségérôl, és látunk
erre bizonyítékokat a zeneszerzô leveleiben is, amikor arra szólítja fel Almát, hogy
hagyjon fel az efféle „hiábavalóságokkal”. Azt bizonygatja, hogy „az embernek a
világ valódi szenvedéseire kell tartalékolnia az elkeseredését”.67

Amikor azonban a Hatodik a befejezéséhez közeledett, Alma változást fede-
zett fel a férjében: „emberibbnek, közlékenyebbnek” találta ôt, mint korábban bár-
mikor.68 Bár ez lehetett csupán egy Alma közérzetében bekövetkezô változás kö-
vetkezménye is, az 1904- es vakáció alatt ugyanis lényegesen több vendéget fogad-
tak, mint az azt megelôzô években; ez pedig arra is utalhat, hogy Mahler újabb
erôfeszítést tett örökösen elégedetlenkedô feleségének megbékítésére. Lehetséges
azonban, hogy ez már túlságosan kevés volt túlságosan késôn, a vakáció ugyanis
nemigen hozott hosszú távú enyhülést. Oliver Hilmes még annak a lehetôségét is
fölvetette, hogy 1905 elejére a házasságot az „összeomlás” veszélye fenyegette.69

Csak ekkoriban, néhány hónappal a Hatodik befejezése után mutatott végre Mahler
valóságos megértést feleségének jelleme iránt, felismerve, hogy számos hibájának
„kulcsa” az, hogy Alma sokszor „természete ellenére” cselekedett – a következte-
tés természetesen az volt, hogy már az a döntése is, hogy feleségül megy hozzá,
eleve meggondolatlan lehetett. Alma egyetértett ezzel: „Csak én tudom igazán,
hogy mennyire igaza van! Idegen volt számomra, sok mindenben még most is az,
és az is marad – azt hiszem – örökre.”70

Mindennek alapján nyilvánvaló, hogy a Hatodik tragikus tartalma még annál
is szilárdabban Mahler családi életén alapul, mint ahogy a közvélekedés tartja. Az
a „paradoxon”, amelyre az elemzôk oly szívesen hivatkoznak – Mitchell megfogal-
mazásában: „mûvészet és élet zavarba ejtô aszinkronitása” – azonnal semmivé
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Egy másik hasonló jellegû, még sivárabb incidens 1904- bôl: „Azt mondta, érzi, hogy nem szeretem –
és ebben a pillanatban biztosan igaza is van”. Naplóbejegyzés, idézi: Alma Mahler: And the Bridge Is
Love. Transl. E. B. Ashton. New York: Harcourt Brace, 1958, 31.

67 1903. április 2- i és 3- i levél, idézi: de La Grange, Mahler, vol. 2, 600. Ha Mahler nem vette teljesen
komolyan feleségének panaszait, akkor ennek az is oka lehetett, hogy nem tartotta ôket megalapo-
zottnak. Oliver Hilmes rámutatott arra, hogy Alma naplói óvatosan kezelendôk, miután objektív be-
számolóként sokszor semmivel sem megbízhatóbbak, mint késôbbi visszaemlékezései. A túlzásra
való hajlama, önmagával szemben is, szembeötlô. Alma 1904. február 25- i bejegyzése például elpana-
szolja társasági életének monotóniáját („Micsoda szerencsétlenség, hogy nincsenek többé barátaim!”),
és utal arra, hogy Mahler eltiltotta a korábbi szeretôjével, Zemlinskyvel való érintkezéstôl („Gustav
senkivel sem találkozik. […] Ha legalább Zemlinskyt engedné látnom!”). Valójában viszont nem volt
titok, hogy ôk ketten rendszeresen találkoztak ebben az idôben, mind társalgás, mind pedig zenélés
céljából. Sôt, Zemlinsky levelei azt is elárulják, hogy éppen Alma volt az, aki véget vetett újraélesztett
kapcsolatuknak, amikor a Zemlinsky társasága iránti lelkesedése ismét alábbhagyott. Ahogyan Hilmes
írja: „Bármilyen gyakran hangsúlyozza Alma mind a naplóiban, mind pedig megjelentetett emléki-
rataiban, hogy milyen magányos volt a házassága idején […], és bármilyen meggyôzôen tanúskod-
hatnak is ezek a kijelentések magányérzetérôl, mégsem tükrözik a Mahler feleségeként élt valóságos
életét”. Witwe im Wahn, 83–84.

68 Alma Mahler: And the Bridge is Love, 29.
69 „Die Ehe drohte zu scheitern.” Hilmes: Witwe im Wahn, 86.
70 „Wie Recht er hat, weiß nur ich! Er war mir fremd, vieles ist mir noch immer fremd und – wie ich

glaube – für immer.” 1905. január 5- i naplóbejegyzés, idézi: Hilmes: Witwe im Wahn, 84.



válik, mihelyt elfogadjuk, hogy Mahler családi körülményei, ha nem voltak is kife-
jezetten „tragikusak”, legalábbis állandó forrásául szolgáltak a feszültségeknek, a
zaklatottságnak és a kiábrándulásnak. A valóságos paradoxon, éppen fordítva,
abban a különös feltételezésben rejlik, hogy a Hatodik kifejezetten „önéletrajzi”
vonatkozású mû lehetne anélkül, hogy negatív tartalma a való életen alapulna.
Ezért aztán nem sokat számít, hogy, amint azt gyakran állították, az 1903–04- es
év valóban Mahler életének „legboldogabb” idôszaka volt- e – miután a „legboldo-
gabb” relatív fogalom, ez éppenséggel igaz is lehetett. Ami lényeges, az az a tény,
hogy olyan évek voltak ezek, amikor Mahler szinte biztosan boldogabb szeretett
volna lenni. Más szóval: még ha jelentett is a házassága bizonyos örömöket és
kényelmes dolgokat, mégis fájdalmas módon tudatában kellett lennie annak a sza-
kadéknak, amely a házasság elôtti elképzeléseit a házasság realitásától elválasztot-
ta. Azok a várakozásai, hogy Almával való egybekelése „kimondhatatlanul fenn-
költ és gyönyörû” lesz, vagy hogy házastársa önzetlenül biztosítani fogja számára
a „békét”, a „mennyországot” és a „bevehetetlen erôdöt”, minden bizonnyal foko-
zódó kiábránduláshoz vezettek.71

Azt természetesen csupán találgatni tudjuk, hogy ezek a családi viszályok em-
berileg vagy mûvészileg milyen módon és milyen intenzitással hatottak Mahlerre.
Mint világéletébem diszkrét ember, házasságának viszontagságairól nem hagyott
hátra semmilyen elsô kézbôl származó beszámolót. Arra azonban nincs okunk,
hogy hallgatását a közöny vagy a távolságtartás jelének tekintsük. S ha a Hatodik
szimfóniát ekkori belsô élete tükörképének tekinthetjük (amit ismételten megerô-
sített), akkor aligha beszélhetünk Mahler „hallgatásáról”. Mert hiszen mi fejezhet-
né ki jobban az effajta személyes súrlódásokat, mint egy olyan mû, amelynek nyi-
tótétele összeegyeztethetetlen és kifejezett nemi karakterrel rendelkezô témák
kibékítésére tesz kísérletet? Vagy amelynek a zárótétele ismételten, sôt rögeszmé-
sen azt szemlélteti, hogy a katasztrófa pontosan akkor következik be, amikor az
eksztatikus beteljesülés végre karnyújtásnyi közelségbe kerül? Az alább következô
elemzésekben pontosan ezeket a témákat szem elôtt tartva fogom vizsgálni a
Hatodik szélsô tételeit, végül boldog házasságban egyesítve az Alma- téma két ha-
gyományos recepcióját, a „kritikait” és az „önéletrajzit”. (folytatjuk)

Malina János fordítása
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71 Az 1901. december 19- i levélbôl, idézi: de La Grange: Mahler, vol. 2., 449.
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‘I HAVE TRIED TO CAPTURE YOU…’

Rethinking the ‘Alma’ Theme from Mahler’s Sixth Symphony

Since the 1940s, Mahler’s Sixth Symphony has been transmitted with an in-
formal ‘domestic’ program centered on several claims first made in Alma Mahler’s
Erinnerungen. In the work, she writes, Gustav meant to depict their children
(in the Scherzo), himself (in the Finale), and finally her, in the first movement’s
swooning secondary theme. Though critics have almost universally accepted
Alma’s anecdote, few have seriously asked the important question of what such a
portrait would be doing in Mahler’s most expressly tragic symphony. In this study
I offer a hermeneutic perspective on the Sixth that concedes the possible truth of
Alma’s anecdote but which challenges the conventional assumption that such a
spousal tribute should best be understood as a one- sided testament to Mahler’s
newfound nuptial bliss. After examining the theme’s reception history and
Mahler’s domestic circumstances during the symphony’s composition, I explore
the ways in which the first movement’s sonata narrative – a protracted conflict
between (and reconciliation of) its two gendered subjects – suggestively mirrors
the prevailing psychodynamics of Mahler’s strained marriage. At the end of the
essay I propose how this revised hearing of the opening movement might prompt
a reimagining of the entire Sixth as a projected or imagined ‘domestic tragedy’,
with special focus on the intertextual links between the work’s outer movements
and also between the cataclysmic finale and the penitentially anguished portions
of the Third Symphony’s ‘Armer Kinder Betterlied’.
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