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„MEGPRÓBÁLTALAK MEGÖRÖKÍTENI…”*

Mahler Hatodik szimfóniájának „Alma- témája” újragondolva

2. rész

III. Az Allegro: konfliktus és megbékélés

A Hatodik szimfónia nyitótételének a benne szereplô szonátatémák dinamikus el-
lentéte révén történô megragadása aligha új gondolat. Amint láthattuk, Adorno a
fôtéma és a melléktéma „összeegyeztethetetlenségét” tartotta a meghatározó moz-
zanatnak. Donald Mitchell drámai töltést adott ugyanennek a szembenállásnak, a
fô- és a melléktéma között tartós „centrális konfliktust” tételezve, amely szerinte
a „halált”, illetve az „életet (vagy a szerelmet)” szimbolizálja.1 S amikor Franklin
a tétel „könyörtelen ellentmondásairól” és „kibékíthetetlen” ellentéteirôl ír, bizo-
nyára ugyanerre a két tematikus világra gondol.2 Saját értelmezésem ugyanebbôl a
bináris szerkezetbôl indul ki, miközben egyúttal kísérletet tesz Franklin igényé-
nek az érvényesítésére, tudniillik hogy kifejezettebb párhuzamot kell vonnunk az
említett zenei feszültségek, illetve Mahler családi életének feszültségei között.

Ahhoz, hogy Franklin párhuzamát valamennyire is elmélyíthessük, arra van
szükség, hogy a szonátatémákról kifejezetten genderszempontú képet alakítsunk ki.
Ezzel nem egyszerûen az Alma által megteremtett precedenst követjük (aki a saját
témáját legalábbis egyértelmûen genderizálta), hanem a késô romantikus szimfo-
nikus komponálás bizonyos nemekre vonatkozó konvencióit is. Hepokoski szerint
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Mahler, ed. Jeremy Barham. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 (Cambridge Companions
to Music), 7–20., ide: 17.; uô: The Life of Mahler. Musical Lives. Cambridge: Cambridge University
Press, 1997, 142.



ez a tétel, Mahler egy sor további szonátaformájú tételével együtt, hasonló ahhoz,
amit ô „Hollandi- típusú” expozíciónak nevez Richard Wagner nyitánya nyomán.
Az ilyen expozíciók hajlamosak két terjedelmes, hangulatilag kontrasztáló és kife-
jezetten genderizált tömbre oszlani: az elsô egy moll hangnemû fôtémát exponál,
amely „a súlyos válságot átélô, felkorbácsolt lelki állapotú férfi agresszív, forte port-
réja”, míg a második emennek a „megváltását”, nôies ellenpólusát jelenti, egy „ma-
gabiztos, lírai” témát a párhuzamos dúrban.3

Hepokoski paradigmatikus „Hollandi”- típusú fôtémájának jellemzése – „izgatott,
zaklatott, nyughatatlan” – mindenben ráillik a Hatodik nyitó indulójára.4 Az Alma-
téma azonban jelentékenyen eltér a hagyományos „nôies” alaptípustól.5 A legke-
vésbé sem gyengéd vagy megnyugtató (amilyennek a „Hollandi” normája szerint
lennie kellene), hanem hetyke és zaklatott, jelenléte inkább destabilizál, mintsem
„vigasztal”. Ugyanaz a mániákus energia, amely biztosítékául szolgál a megváltás
ajánlatának, egyszersmind alá is ássa azt; ahelyett hogy biztos kikötôt nyújtana,
azzal fenyeget, hogy a hajó odavész a lángok tengerén. Alma témája emellett moz-
gékonyabb is a legtöbb genderizált melléktémánál. Az esküvôi portré zenéje leg-
alább öt különbözô köntösben tûnik föl a tétel folyamán; mindegyikük drasztiku-
san különbözik a többitôl, s így valamilyen egzisztenciális válságra, illetve a stabil,
tartós megtestesülés keresésére utal. Ez a változékonyság – amely természetesen
Alma saját közismerten változékony személyiségét idézi emlékezetünkbe – alapve-
tô fontosságú a most következô okfejtés szempontjából.

Mielôtt azonban továbbmennénk, hasznos lehet további részletekkel gazdagí-
tani a melléktémacsoport imént látott vonásait, mégpedig oly módon, hogy röviden
visszatérünk azokhoz a különféle „fogyatékosságokhoz”, amelyekrôl a cikk elsô
részében, a 173–177. oldalon szó volt. Ott Alma zenéjének legalább három aspek-
tusát neveztem problematikusnak: (1) a hangszerelés túlzásainak és a szerkezet
elégtelenségének a diszkrepanciáját; (2) a többi anyagnak a fôtémától való „füg-
gôségét”; és (3) megmagyarázhatatlan összekapcsolását a Mt2 különös indulójá-
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3 James Hepokoski: „Masculine/Feminine. Are Current Readings of Sonata Form in Terms of a
’Masculine’ and ’Feminine’ Dichotomy Exaggerated?”, Musical Times, 135. (1994), 494–99., ide: 498.
(kiemelés tôlem). Hepokoski tanulmánya hasonlóan genderizált expozíciókat mutat ki Mahler Elsô,
Második és Ötödik szimfóniájában, Weber Bûvös vadász- nyitányában, Csajkovszkij Rómeó és Júliájában,
Liszt Faust- szimfóniájában, Strauss számos szimfonikus költeményében és egy sor zongoraszonátában
és versenymûtételben.

4 Uott, 498.
5 Nyilván feltûnik, hogy az átvezetésrôl nem tettem említést. A paradigmatikus „Hollandi”- típusú expo-

zícióktól eltérôen ugyanis, amelyek két maximálisan szembenálló tematikus területet tartalmaznak,
Mahlernél egy harmadik szakasz is megjelenik – egy tizenhat ütemes átmenet, amely hidat képez a két
szféra között. Ez az átvezetés azonban olyan erôtlen, kifejezésében annyira semmitmondó, hogy nem-
igen befolyásolja a két tömbbôl álló expozíció hatását. Inkább csak a témákat elválasztó középsô cezú-
ra csendjének „kikomponálásaként” hat. (Ennek az interpretációnak a felvetéséért James Hepokoski-
nak tartozom köszönettel.) A családi szubtextus tekintetében nem sokat tudok mondani errôl a zenei
anyagról – bár archaikus koráljellege, a szakrálisra való tünékeny utalással esetleg a házasságkötési
szertartás ünnepélyes rituáléját idézheti fel, kivált ha figyelembe vesszük az adott anyagnak a genderi-
zált fô- és melléktémát ôsszekötô funkcióját.



val. Milyennek látszanak ezek az anomáliák a Mahler családi életébe történô ko-
rábbi betekintésünk fényében?

A legkevésbé hízelgô olvasat azzal próbálkozna, hogy Alma zenei anyagát durva
karikatúrának tekintse, egy megkeseredett házasság ironikus kritikájának. Ebben
az esetben a melléktéma elsô szakaszának „fogyatékosságai” egy nôgyûlölô mó-
don túlgenderizált nôi jellegû téma ismertetôjegyeivé válnának – egy olyan témáé,
amely életteli és áradó, ám ugyanakkor impulzív és fegyelmezetlen, motivikailag
ötlettelen és a hangszerelés szempontjából túl van öltöztetve. Hajlok azonban ar-
ra, hogy Julian Johnsonnal egyetértésben elvessem azt a gondolatot, mely szerint
a Mt1 „ôszintétlen és szántszándékkal ironikus” lenne.6 Johnson szerint a téma fe-
szültségei akkor jelennek meg, amikor expresszív „intenzitása” elkezdi túlságosan
igénybe venni „azt a nyelvet, amely az alapjául szolgál”, felfedve ezáltal az adott
médium „inadekvát” mivoltát. Ennyiben tipikus képviselôje Mahler azon „hangja-
inak”, amelyek „a határokat feszegetik, és olyannyira eltúlzottak, hogy a hamisság
veszélyét kockáztatják”.7

Azzal bizonyosan egyet tudok érteni, hogy az erôfeszítés érzete akaratlanul is
„ambivalenciát” – vagy akár valamiféle „hamisságot” – kölcsönöz a témának.8 Úgy
vélem azonban, hogy Mahlert a nyelve itt nagyon is jól szolgálja, amennyiben több
mint kielégítô módon világít rá érzésének „intenzitására”. Az erôfeszítés, ahogy én
hallom, azt jelenti, hogy ez az „intenzitás” a zenei szubsztancia soványságához vi-
szonyítva rendkívül aránytalan. Más szóval nem az eszközzel van a baj, hanem az
üzenettel. Ebben az értelemben inkább Bekkerrel értek egyet, akinek volt bátorsá-
ga arra, hogy ennek a zenei anyagnak a gyengeségét alkotói deficitnek, Mahler „dal-
lami leleménye megbicsaklásának nyilvánítsa. Valamivel finomabb megközelítéssel
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6 Hogy Mahler nôgyûlölô volt, az aligha vitatható. Beállítottsága azonban minden beszámoló szerint
konvencionális volt, és – ideologikusan fogalmazva – jóindulatú; mindenesetre bizonyosan elhalvá-
nyult a nôgyûlölet mérgezô és rögeszmés Weininger- féle válfaja mellett. (A Geschlecht und Charakter
egy évvel a Hatodik elôtt jelent meg; nincs rá adat, hogy Mahler valaha is olvasta volna.) Ezt elôrebo-
csátva, semmi akadálya nem volna annak, hogy a genderkérdést sokkal sötétebb szemszögbôl vizsgál-
juk, mint ahogyan én az alábbiakban teszem. A gyanakvó természetû hermeneuták könnyen kijelent-
hetnék, hogy Mahler szemmel látható, életre szóló közönye a „nôkérdés” iránt inkább gyanúba keve-
ri, mint felmenti ôt, arra hivatkozva, hogy a szimfónia pontosan az olyasfajta baljóslatú nôgyûlölethez
biztosíthatott volna számára fórumot, amelyet tudatos gondolkodásából vagy megnyilatkozásaiból
számûzött. Különösen a zárótétel szonátaformája interpretálható könnyen a szexuális erôszak szadisz-
tikus gyakorlataként, Susan McClary sokat vitatott Beethoven- olvasata nyomán. Az a döntésem, hogy
elhatárolódom az ilyen olvasatoktól, részben abból az intuitív véleményembôl ered, hogy a „baljósla-
tú” nôgyûlölet rávetítése a történeti Mahlerre túlságosan erôltetett volna, részben pedig abból a tény-
bôl, hogy a szimfónia tragikus befejezésében beteljesülô sors végsô soron ugyanolyan katasztrofálisnak
bizonyul mind a férfi, mind a nôi szereplô számára.

7 Julian Johnson: Mahler’s Voices. Expression and Irony in the Songs and Symphonies. Oxford–New York: Ox-
ford University Press, 2009, 120. Johnson érvelése itt bizonyos tekintetben Adornót követi – noha az
ô számára a téma „túlterhelése” aligha jelentett potenciális hamisságot. Tulajdonképpen „az elérhetet-
len igazságát” nyilvánította ki; az ehhez hasonló témák „arra szolgálnak, hogy egyszerre mûködjenek
az elérhetetlent megcélzó akaratként […] és magának az elérhetetlennek a jeleként”; Theodor W.
Adorno: Mahler. A Musical Physiognomy. Transl. Edmund Jephcott. Chicago: University of Chicago
Press, 1992, 129.

8 Uott, 120.



azt vetném fel, hogy az Alma- téma a zeneszerzô lírai képzelôerejének valamifajta
vakfoltját jelenti, egy olyan pontot, amely kívül esik topikus/szemantikai komfort-
zónáján. Úgy fest, mintha ez a teljesen újszerû expresszív idióma váratlanul érte
volna Mahlert (valahogy úgy, ahogyan magának Almának a vonzereje három évvel
korábban), viaskodásra kényszerítve ôt egy szokatlan kifejezési formával, amelyet
szokásos kifinomultságával sem uralni, sem megváltoztatni nem tudott.9 Mert bár-
mennyire szerette volna is megörökíteni szerelmének fékezhetetlen elevenségét,
úgy látszik, nem volt képes igazán elképzelni, hogy az ennek – egy valóban felszaba-
dult nôi impulzusnak – megfelelô téma tulajdonképpen hogyan is festene, hogyan
fejlôdhetne ki saját „belsô ideájának logikája” jegyében, ahogy mondani szerette.10

A megértésnek ez a hiánya az, ami a zene tétova ismétlôdéséhez vezet, továbbá an-
nak a csábításához, hogy egyetlen ugrással jusson el a hazafias induló- parafrázis-
hoz, ezáltal a befejezetlenség és az anutonómiahiány benyomását keltve.11

A különös az, hogy Mahler olyan, már- már szerénytelen erôbedobással veti rá
magát a feladatra, mintha nem lett volna hajlandó elfogadni (vagy nem is tudato-
sult volna benne), hogy a nôi Másikról alkotott idealizált képe oly sovány aktuali-
tással bír, és hogy ez a kép könnyen és sokatmondóan csúszik át narcisztikus ön-
ábrázolásba. Az ebbôl adódó „túlerôltetés” (Adorno kifejezése), az a benyomás,
hogy a zene túlságosan is sok mindennel száll szembe, Mahlernek azt az öncsaló
megmámorosodását idézi fel, amely az udvarlási idôszakot és házasságának korai
szakaszát nagyrészt jellemezte. Más szóval ezek az ellentétek – a témát megkom-
ponáló Mahler felbuzdulása és a megvalósításra vonatkozó tanácstalansága, illetve
a zene saját ömlengô intenzitása és továbbfejlesztésének sekélyessége között – tö-
kéletesen tükrözik Mahler kielégíthetetlen, emelkedett érzéseinek és azok koket-
tálós, független szellemû tárgyának elkülönülését.12
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9 Hefling hasonlóan vélekedik: az Alma- téma „ugyanolyan meglepôen hat ebben a tételben, amilyen
Alma volt szerzôje számára”; 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, 108–127., ide: 120.

10 Max Marschalkhoz 1896. április 12- én. In: Gustav Mahler: Selected Letters of Gustav Mahler. Transl.
Eithne Wilkins and Ernst Kaiser. Rev., ed. Knud Martner. London and Boston: Faber & Faber, 1979, 182.

11 Ennek az értelmezésnek az életrajzi párhuzamait nehéz nem észrevenni: ahogyan Mahler, Alma jelle-
mének igazi ismerete nélkül, arra szorította feleségét, hogy azonosuljon az ô saját adottságaival
(sztoicizmus, a „belsô” szabadság iránti elkötelezettség), éppen úgy foltozta be a nôi téma hézagait a
„saját” (tehát férfias) indulótémájából átvett zenei anyaggal.

12 De La Grange is egy hasonló „öncsalásra” utal, amikor valamiféle „makacs […] optimizmust” érzékel
ebben a zenében, amely „nem annyira a valóságot, mint inkább azt az ideát” testesíti meg, amellyel
„Mahler Almáról rendelkezett (vagy szeretett volna rendelkezni)”; Henry- Louis de La Grange: „Mahler:
Symphony No. 6.” Ismertetô Mahler 6. szimfóniájához. Vienna Philharmonic, vez. Pierre Boulez,
Deutsche Grammophon 445 835- 2, 1995, CD, 2.; Peter Franklin lényegében ugyanígy látja (The Life
of Mahler, 142). Jóllehet ennek az érvelésnek megvannak a maga csapdái – létezik egyáltalán olyan
portré, amely egy adott személy „realitását”, nem pedig a mûvész „ideáját” dokumentálja? –, mégis
hasznos mint annak a képnek egy újabb variációja, amely közös Johnson értelmezésében és a maga-
méban: anélkül hogy kétségbe vonnánk Mahler ôszinteségét, a témát mégis célját tévesztettnek te-
kinthetjük azoknak a sokatmondó hézagoknak a jóvoltából, amelyek az eredeti szándék és a hatás kö-
zött húzódnak.



Térjünk most át a Mt2- re. Tanulmányom elsô részében felvetettem, hogy ezt a B
szakaszt felfoghatjuk úgy is, mint ironikus behatolást a zenei portréba, és úgy is, mint
magának a portrénak a zavarba ejtô második szakaszát. A zene különös jellege mind-
két esetben abból származik, hogy túllép a „Hollandi”- modell nemi elkülönülésén –
vagyis a férfias indulóelemek váratlanul behatolnak a nôi portré terébe. Ebbôl a szem-
pontból felfoghatjuk a melléktéma- csoport ama hajlamának újabb, elrettentô példája-
ként is, hogy egy ugrással jusson el a zeneszerzô „narcisztikus önábrázolásáig”.

Ha akarjuk, akkor azonban egy harmadik, még radikálisabb értelmezés mellett
is dönthetünk. Szembesülve a fôtémának ezzel a bizarr replikációjával – azzal,
amelynek oda nem illôen frivol hangszerelése elsô pillantásra maliciózusnak vagy
rosszul kiszámítottnak látszik – nem képzelhetjük- e azt, hogy a zeneszerzô családi
helyzetének legújabb adalékába, annak a következményébe pillanthattunk be,
hogy Mahler, amint Feder állítja, be kívánta biztosítani a „halhatatlanságát”? Le-
hetséges volna, hogy ez az esetlen, a világba (szó szerint Alma „bensôjébôl”) be-
robbanó figura annak a gyermeknek a megtestesítôje, aki kevéssel azelôtt derût
vitt Mahler életébe, ezáltal váratlanul szó szerint teljesítve be az expozíció- mint-
családi- portré képet?13 Ez a felfogás, amennyiben plauzibilis (és biztos vagyok
benne, hogy nem mindenki számára az), talán a legbeleérzôbb megközelítését
nyújtja egy egyébként zavarba ejtô részletnek. Ennek ellenére távol áll attól, hogy
„légmentes” legyen; mint látni fogjuk, az a mód, ahogyan Mahler a Mt2- t a kódá-
ban kezeli, elég csavaros ahhoz, hogy elvegye a kedvünket a témának gyermekkori
konnotációkkal való túlságosan egyértelmû megterhelésétôl.

Egyelôre azonban nyitva szeretném hagyni a Mt2 kérdését, és tovább szeret-
nék haladni legalább a kidolgozásig, ahol a témák kölcsönhatása egy alávetésrôl,
megtorlásról és menekülésrôl szóló történetet mond el. Amint e tanulmány elsô
részének 168. oldalán, az 1. ábrán látható, a kidolgozási rész három terjedelmes
epizódra osztható. Ezek közül az elsô (a 123. ütemtôl) úgy kezdôdik, mint az ex-
pozíció lidércnyomásszerû visszatükrözôdése: a nyitó induló, visszaugorva az a-
moll alaphangnembe, olyan elkülönítetlen motívumok miazmájaként tér vissza,
amelyek csupán rövid idôre képesek koherensebb alakzatokká összeállni (ld. a
149., 163. és 171. ütemet.). A folytatásra irányuló több elakadt próbálkozás után
a fôtémacsoport egy újonccal: az Alma- témával bôvíti sorait, amely korábbi ural-
kodói jelképeitôl megfosztva, botladozva haladó induló formájában jelenik meg a
mély fúvósokon és vonósokon (5. kotta). Ez a d- moll torzalak a maga ormótlansá-
gában és erôtlenségében, a magas regiszter ördögi trilláitól és col legno ostorcsapá-
saitól inzultálva, nem más, mint az üldözött Almának a naplóiból jól ismert képe,
az egykori „pompás madár”, amelynek idô elôtt „lenyesték” a szárnyait. Ám a ze-
nei ábrázolás az indulótéma szempontjából sem ideális. A csökönyös nôi elemben
oly mértékben elmerülve, hogy az már a tagadásának felel meg, a fôtémacsoport
megfosztja magát mindenfajta kontrasztképzô elemtôl, és arra kényszerül, hogy
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13 Eredetileg vonakodtam attól, hogy elfogadjam ezt az értelmezést, mert meglehetôsen erôltetettnek
tetszett számomra. Végül Sumanth Gopinath bátorított fel arra, hogy megemlítsem: ô a Mt2- vel kap-
csolatban a jelen szöveg egy korábbi változatának elolvasása után hasonló következtetésre jutott.



saját beteges szolipszizmusában dagonyázzon. Nem meglepô tehát, hogy a hely-
zet hamarosan válságosra fordul, s a 192–198. ütemben a két téma ész nélkül ro-
han bele egy kontrapunktikus tusakodásba.

Ám az akaratok csatájának nincs gyôztese. Ehelyett a harc tetôpontján egy
filmszerû váltással, minden elôzetes figyelmeztetés nélkül egy szürreális, mahleri
természeti képbe csöppenünk, tehénkolompolással, hangzási síkokkal (Klang-
fläche) és távoli fanfárokkal. Az elemzôk ezt a helyet, a kidolgozás második epizód-
ját (a 201. ütemtôl) általában a fizikai és filozófiai Másság szélsôséges megnyilvá-
nulásának tekintették, gyakran hangsúlyozva a zene diametrális eltávolodását az
indulótól.14 És nem véletlen, hogy ami ebben az idillikus fantáziaképben ott ra-

14 Marius Flothuis: „Struktur und Gehalt im ersten Satz von Gustav Mahlers Sechste Sinfonie”. In: Her-
mann Danuser (hrsg.): Gustav Mahler. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, 234–
252., ide: 248. Bekker számára a zene álomba zuhan, elfeledve a jelent (Paul Bekker: Gustav Mahlers
Sinfonien (1921). Tutzing: Schneider, 1969, 217.). Floros és Jülg „egy másik világ” hangjairól ír (Con-
stantin Floros: Gustav Mahler. The Symphonies. Transl. Vernon–Jutta Wicker. Gen. ed. Reinhard G.
Pauly. Portland, OR.: Amadeus, 1993, 169.; Hans- Peter Jülg: Gustav Mahlers Sechste Symphonie. Mün-
chen: E. Katzbichler, 1986, 72.), míg Andraschke „a civilizációtól való távoliságot” (Entfernung von der
Zivilisation) érzékeli (Peter Andraschke: „Struktur und Gehalt im ersten Satz von Gustav Mahlers
Sechster Symphonie”. In: Danuser (hrsg.): Gustav Mahler, 229.). Maga Mahler a Herdenglockennel „egy
olyan a lénynek a világtól távoli mivoltát” szándékozott ábrázolni, aki „mintegy a legmagasabb hegy-
csúcson áll, szembenézve az örökkévalósággal” (idézi Floros: Gustav Mahler. The Symphonies, 165.).

5. kotta. A Mt2 d- moll „eltorzítása” a Ft- területen belül (az Alma- téma a basszusban)



gyog, az magának Almának az alakja. Eleinte a Mt1 foszlányai úsznak el mellet-
tünk, de csak alig kivehetôen, mint valami olyasmi, amit meg szeretnénk lelni, de
amire csak félig- meddig emlékezünk. Viszont a 222. ütemben a zene a helyére
zökken, és az Alma- téma végre énekelni kezd – nem csupán azokat a szabványos
deklamációkat halljuk, amelyek az expozícióban az unalomig ismétlôdtek, hanem
egy hosszú, hajlékony dallamvonalat is, amelyet a kifejezés érzékenysége és a mo-
duláció nagy mûgonddal történô kidolgozottsága jellemez, s amelyet finom szövé-
sû kontrapunktikus szövet burkol (6. kotta). Ez az Alma- téma leginkább idealizált,
retorikailag legletisztultabb kifejezése; mindaz, ami az expozícióban „tökéletlen”
volt ebben a zenében, mindaz, ami ott spekulatív vagy dekadens volt, itt rendbe-
jön. A nôi impulzus egy múló, utopisztikus pillanat erejéig végre megszabadul az
indulóból származó elemeitôl, és szabadon álmodja meg tulajdon kibontakozását
Mahler korai melléktémáinak elragadtatott pasztorális stílusában.15

Ám a Hatodik összes többi közbeékelt, vigaszt jelentô epizódjához hasonlóan
ez sem bizonyul tarthatónak. Ugyanis abban a pillanatban, amikor elérkezünk az
Esz- dúr kadenciához, a látomás tünedezni kezd. Pontosan akkor, amikor a zene
megérkezik a kadenciális dominánsra (239. ü.), a zenekar koncentráltsága lazul,
visszatérnek a természeti hangok, és a Dallam fonala megszakad. Amikor végre
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15 Az a kérdés, hogy tulajdonképpen ki is „álmodhatja” ezt a fantáziaepizódot, bonyolultabb ennél. Az
illetô lehet Alma, aki egy teljességgel újraképzelt személybe költözik, megszabadulva ingatag szemé-
lyiségétôl és az induló prózai világának bilincseitôl. Ám ugyanolyan joggal felfoghatjuk úgy is, hogy
az indulótéma az, amely engedelmesebb, hajlíthatóbb és konvencionálisan „feminin” társra vágyik –
a maga Sentájára, Agathéjára vagy Gretchenjére, esetleg a Wunderhorn- szimfóniák világának valame-
lyik elveszett hôsnôjére.

6. kotta. Az Alma- téma (Mt1) Esz- dúr „fantáziakivetülése”



valóban bekövetkezik a kadencia (244. ü.), akkor már testetlenné, távolivá, elmo-
sódottá válik; az utópisztikus kép nem váltható valóra. Egy második, fáradságo-
sabb kadenciakísérlet (255. ü.) megtévesztô módon a leszállított VI. fok irányába
billen, felrázva a zenét az álmodozásból, és egyenesen a kidolgozás harmadik epi-
zódjába lendít minket, amely nem más, mint a fôtémából és az átvezetô témából
vett motívumok hektikus csetepatéja, amelynek tetôpontja egyszersmint a szoná-
taforma visszavezetése.

Az Alma- témával legközelebb a repríz egy meghatározott helyén találkozunk. Im-
már azonban sok minden megváltozott: míg a visszatérô átvezetés különös módon
felvillanyozódik – eredeti tempójának kétszeresére gyorsul, s így nem annyira korál-
ra, mint inkább egy mániákus, túlfeszített rugójú zenélô dobozra emlékeztet –, a Mt2-
nek immár nincs meg a régi életereje; habozva lép be, mintha újfajta körültekintéssel
járna el. Sôt, azelôtt, hogy teljesítené a visszatéréssel kapcsolatos kötelezettségeit,
szán némi idôt a kidolgozási rész tapasztalatain való elmélkedésre is. Elôször is
gyöngéden visszatekint a pasztorális fantázia fô hangnemeire (C- dúr és Esz- dúr,
353–356. ü.), majd a buja D- dúrban állapodik meg (357. ü.), mintegy kiigazítva a
d- mollba történô lefokozást az elsô epizódban (183. ü.). Innentôl kezdve a téma fo-
kozatosan önbizalomra tesz szert, s energiáit újra a jelen felé irányítja. A késedelmet
azonban nem hozza be; mire a Mt1 teljesen kikristályosodik (364. ü.), már csupán
az expozíció záró gesztusának, a „elszakadásnak” és a „lezuhanásnak” (Absturz) a rö-
vid visszaidézésére marad idô, amely kecsesen vezet el bennünket a záró kadenciáig.

Annak, hogy Mahler újraalakítja a melléktémát, két fontos következménye van.
Az egyik, hogy a reprízben a téma az A szakasznak a visszatérésével kezdôdik,
vagyis a különös Mt1 teljesen elmarad. Ezt többféleképpen értelmezhetjük. Ha a
Mt1 eredetileg a hitvesi portré szégyenfoltjaként hatott, akkor kihagyása annak újabb
példája lehet, hogy az indulótéma önkényesen magához idomítja a nôi témát.
A zene eksztatikus hangja azonban nem sejtet efféle rosszindulatú mozzanatot.
Ahhoz azonban, hogy a kínálkozó másik értelmezést megérthessük, elôször is fi-
gyelembe kell vennünk az újraformálás második következményét: azt, hogy a mel-
léktéma a tonika helyett a szubdomináns D- dúrban tér vissza, s így nem képes el-
látni a szonáta megkívánt hangnemi feloldásának feladatát. A végeredmény az,
amit a szonátaelmélet „meghiúsult” visszatérésnek nevez – olyannak, amely nem
tesz eleget a forma „általános követelményeinek”.

Az ilyen kudarcok, hangsúlyozza Hepokoski és Darcy, a legmagasabb rendû
szerkezeti fogyatékosságok; amikor ilyenek fordulnak elô, akkor „belsô logikájuk”
megtalálásának „hermeneutikai terhe” az elemzôre nehezedik.16 Az elemzôknek
azonban nem sok mondanivalójuk volt ezzel a konkrét visszatéréssel kapcsolat-
ban, éspedig jó okkal: a „hibának” ugyanis egyáltalan nincs külsô nyoma. Azok a
hallgatók, akik nem rendelkeznek abszolút hallással, nem valószínû, hogy bármit
is hiányolnának itt, hiszen a 370. ütem túlméretezett kadenciája pontosan utánoz-
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16 James Hepokoski–Warren Darcy: Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Deformations in the Late
Eighteenth- Century Sonata. Oxford: Oxford University Press, 2006, 245–246.



za a „lényegi strukturális zárlat” pillanatát (ebben az esetben magának az expozí-
ció záró kadenciájának a visszajátszását a 115. ütemtôl). Ettôl függetlenül azon-
ban az a tény, hogy az Alma- téma várt lezárása állezárás, nem söpörhetô félre. A
retorikai siker és a strukturális hiba között fennálló feszültségek – egy olyan zene
önellentmondásai, amely dramatizálja a diadalt, miközben elkendôzi a vereséget17

– ugyanis erôteljesen rezonálnak Alma saját harcára, amely a nyilvánosság elôtti
engedelmesség és a magánéletben tanúsított ellenkezés között dúl benne. Alma
kívülrôl nézve kötelességtudó zenéje belsôleg ugyanis ellenállni látszik eszköz-
szerepének a szonáta formai tervében. Csak félig- meddig sikerült engedékenysége
szenvedô- agresszív megtorlásként tûnhet föl elôttünk a kidolgozás korai szakaszá-
ban okozott sérelmekért – a D- dúr repríz a „rossz hangnemben” különösen költôi
visszavágás a téma d- moll lefokozásáért. Mert ha igaz az, ahogy Hepokoski írta,
hogy a nôi témának a tonikában való feloldása általánosságban „a hôs sorsának
megoldását” jelenti, akkor a szonáta folyamatának ilyen módon történô szabotálá-
sa elejét veszi minden efféle boldog befejezésnek.18 A hôs megváltója a megváltás
akadályává válik.

Másik lehetôségként ezt a szembetûnô tonális melléfogást tekinthetjük egy
olyan téma iránti hanyagságának is, amelyet összezavart a fantázia. A tulajdonkép-
peni reprízhez vezetô zene (353–363. ü.) olyan pazarul önmagába forduló, annyi-
ra elvész a korábbi hangnemi kalandozásokra való visszapillantásban, hogy azt a
narcizmus, egy olyan önmagára irányuló tisztelet jelének foghatjuk fel, amely any-
nyira leköti a figyelmet, hogy az már kötelességszegésnek számít. Ez az értelme-
zés akkor különösen nyugtalanító, ha a Mt2- t Mahler gyermeke megtestesülésének
tekintjük, amint arról már szó volt. Alma számára, akinek hiúsága legendás volt,
és akinek az önzetlenségre való korlátozott képességét már férje igényei is kimerí-
tették, az anyaság nem volt ösztönös dolog. Konkrétan már a terhesség is megpró-
báltatást jelentett számára; elsô kislányának születésében láthatólag nem sok örö-
met talált, második gyermekének megszületését pedig naplójában meg sem emlí-
ti.19 Ennek fényében az elmaradó Mt2- t nem annyira valamilyen stratégiai mûtéti
eltávolítás, mint inkább figyelmetlenségbôl eredô baleset áldozatának foghatjuk
fel – mintha az Alma- téma belépésének pazar tálalása mindössze elnézô elengedé-
se volna az „utódtéma” újabb világrahozatalával járó vajúdásnak, az ezzel járó
identitásáldozattal együtt. Ebben az értelemben a téma szentimentális ábrándja a
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17 Az ilyen feszültségek nem megszokottak Mahler szonátaformáiban. A Hatodikat megelôzô mûvekben
a visszatérés meghiúsulását mindig a válság retorikai jelei kísérik. Lásd Seth Monahan: „’Success’
and ’Failure’ in Mahler’s Recapitulations.” Music Theory Spectrum 33. (2011), 37–58., ide: 43–48.

18 Hepokoski: Masculine/Feminine, 498.
19 „Egész házasságban töltött életem egyetlen hosszú rettegés volt a terhességtôl – minden hónapban

reszkettem” – írta szeretôjének, Gropiusnak 1910- ben (a postabélyegzô dátuma: július 21.); idézi
Henry- Louis de La Grange: Gustav Mahler, vol. 4.: A New Life Cut Short (1907–1911). Oxford–New
York: Oxford University Press, 2008, 875. Lásd még: Oliver Hilmes: Witwe im Wahn. Das Leben der
Alma Mahler-Werfel. München: Siedler, 22004, 79, 84. Alma narcisztikussága és érzéketlensége nem
kevéssé tette próbára kapcsolatát Annával, második leányával és három gyermeke közül az egyetlen-
nel, aki megérte a felnôtt kort; ld. Suzanne Keegan: The Bride of the Wind. The Life and Times of Alma
Mahler-Werfel. London: Martin Secker & Warburg, 1991, 232–34., 273., 304–9.



megakadás mozzanatát jelenti, annak a kivárásáét, hogy a Mt2- re rendelkezésre ál-
ló idômennyiség kényelmesen elteljen.

Akár meggyôzôeknek találjuk ezeket az extravagáns értelmezéseket, akár nem,
nem sok kétségünk lehet afelôl, hogy a szonáta meghiúsult végkifejlete Mahler
egész 1904- es családi helyzetének nyugtalanító metaforája. A felületes szemlélô
elôtt a házasság és a szonátaforma egyaránt teljességgel – sôt szembeszökôen – si-
keresnek tûnhetett föl. De azok, akik ismerték belsô logikájukat, látták, hogy mind
a kettôt strukturális kiegyensúlyozatlanság és elviselhetetlen feszültségek fenye-
getik. A szimfóniában ezek a feszültségek legalább gyorsan kibontakoznak. A zene
szinte azonnal elutastja ezt a D- dúr zárást, és turbulens kódába süllyed. Ha a tulaj-
donképpeni szonátaforma a házasság válságáról a konceptuális jelenben szolgált
pillanatfelvétellel, ez a kiterjesztett kóda jövô idôbe látszik átcsúszni, a lehetséges
végkifejletek egész sorának lehetôségét felvetve. Az elôjelek az elsô pillanatban ré-
mületesek. A lanyhuló koncentrációjú indulótéma a beteges önmarcangolás és a
tomboló hisztéria között ingadozik. Sokatmondó, hogy az elsô mániás kitörés –
Adornónál: „a rettenet irrupciója” (387. ü.) – feléleszti a meghiúsult repríz D- dúr-
ját, csak azért, hogy aztán ingerülten félresöpörje.20 Magát a nyugtalan e- mollba
egyre jobban beleásva és a katasztrofális zárótétel elôérzetétôl ûzve az izgatott
fôtéma küzdeni látszik bármifajta elfogadható végkifejlet ellen.21 A 419. ütemben
azonban az Alma- téma felmerül az A- dúr kontrapunktikus mélységeibôl, és várat-
lan revelációként hat, gyorsan felváltva a fôtémacsoportot, utat mutatva a megké-
sett tonális feloldásnak és a feltûnôen pozitív lezárásnak.

Az apoteózishoz vezetô úton megtett elsô lépés azonban mégis lehet zavarba
ejtô. A szétesô fôtéma helyén keletkezô ûrbe a régóta nem hallott Mt2 csúf, átha-
tóan hangszerelt transzformációja tolakszik be (7. kotta a 270. oldalon). Ennek a
helynek esz- moll hangneme döntô fontosságú. Mahler a Hatodik folyamán követ-
kezetesen az Esz- dúrt tartja fenn az „utópisztikus” terek, tehát ama pontok meg-
különböztetésére, amelyek retorikailag legmesszebb helyezkednek el a moll alap-
hangnemben megszólaló, kérlelhetetlen indulótól – bizonyára azért, mert az Esz-
dúr kétféle módon is poláris ellentéte az a- moll alaphangnemnek: egyrészt annak
modális megfordítása, másrészt a legmesszebb fekszik tôle a kvintkörön.22 Ugyan-
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20 Theodor W. Adorno: Mahler. A Musical Physiognomy. Transl. Edmund Jephcott. Chicago: University of
Chicago Press, 1992, 125.

21 A mély szólamok oktávugrásos gesztusa (395. skk. ü.) és a trombita hasonló mozdulata (407–410.
ü.) a zárótétel visszavezetésében (497. ü.) és kódájában (790. ü.) elôforduló, feltûnô zenei gondola-
tot elôlegezi meg.

22 Az általunk vizsgált tételben a „legtávolabbi pont” a kidolgozás pasztorális epizódjának tetôpontja
(23. ü.); az egész szimfóniában az idillikus Esz- dúr Andante tétel. A századforduló táján Mahler az
ilyesfajta kettôs polaritást az „idegenszerûen” ható hangnemi távoliság zálogaként említette: „Koráb-
bi éveimben szerettem szokatlan dolgokat mûvelni a kompozícióimban … Régen például ha egy da-
rab D- dúrban kezdôdött, akkor lehetôleg írtam bele egy befejezést asz- mollban. Most éppen ellenke-
zôleg, gyakran azért folytatok heves küzdelmet, hogy ugyanabban a hangnemben fejezzek be valamit,
mint amelyben elkezdtem”; Natalie Bauer- Lechner: Recollections of Gustav Mahler. Ed. Peter Franklin,
transl. Dika Newlin. Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 131. A Mahler által itt leírt toná-
lis összefüggés egyébként nem fordul elô a mûveiben.



2. ábra. Feltételezett szimbolikus hangnemi képzettársítások Mahler 6. szimfóniájában

7. kotta. Az Alma- téma „számûzése” Esz- dúrba, B szakasz (Mt2) (az eredeti dallam a középsô kottasorban)



ez a tritonuszos- poláris viszony, amint a 2. ábra mutatja, megjelenik azonban az
A- dúr – a kóda végsô célja – és az esz- moll mint az erôsen kívánt tonikai dúr hang-
nem valamiféle „disztopisztikus” ellenpólusa között is. Így ez a végsô kicsengés
olyan benyomást kelt, hogy a Mt2 erôszakkal lett eltávolítva, illetve számûzve lett a
szimfónia „vészforgatókönyv” jellegû hangnemébe, a diadalmas tételzárás elôtt,
amelybôl kimarad.23

Miután a Mt2 így a helyére került, megkezdôdnek a komoly elôkészületek a zá-
ró Siegesliedre, amely nem más, mint a fôtémából és az átvezetésbôl származó mo-
tívumokkal borított Mt1 bombasztikus, A- dúrban történô bemutatása (449. ü.,
lásd a 8. kottát a 272. oldalon). Mint maga az Alma- téma, ez a befejezés is megosz-
totta a kommentátorokat. Egyesek, mint Norman del Mar – talán egy kissé naivan
– egyértelmûen „a szerelemnek a viszontagságok fölötti diadalát” látták benne.24

Mások elôvigyázatosabbak voltak, gyanúsnak vagy egyenesen nyugtalanítónak ta-
lálva a zene arcátlan triumfalizmusát25 Ezen a ponton hajlok arra, hogy egyetért-
sek Alex Ross- szal, aki a zene „erôltettségének” okát a férfi és nôi elemek idétlen
kombinálásában látja. Korábbi megtestesüléseivel ellentétben a látszólag nôies
melléktéma sem nem elhaló, sem nem lebegô – ehelyett merev, nyers korpulenciá-
val viharzik tova, a timpani kérlelhetetlen csatakiáltásaitól ostorozva. Bár a fôté-
macsoportnál kevésbé acélos élû, még mindig súlyosan és oda nem illôen harcias
– „mintha a szerelem – írja Ross – hadsereg volna egy csatamezôn”.26

Ebben a tekintetben a tétel befejezése nem sokat tesz azért, hogy hatástalanítsa
saját régóta fennálló feszültségeit. A program szempontjából a kóda úgy tesz,

23 Hogy Mahler pontosan miért is szánt ilyen megalázó sorsot a Mt2- nek, azt nehéz megmondani. Ha a
témát elsô ízben szennyezôanyagnak fogjuk fel, akkor esz- mollba történô számûzése Alma anyagá-
nak szimbolikus megtisztulása lenne végsô megjelenése elôtt. Egy ilyen groteszk kezelésmód bizo-
nyára aláásni látszana az én expozíció- mint- családi- portré értelmezésemet – hacsaknem úgy képzel-
jük el a Mt1 számûzését, mint a nôi impulzus irányában tett valamiféle engedményt, miután ez a té-
ma kimaradt a visszatérésbôl.

24 Norman Del Mar: Mahler’s Sixth Symphony. A Study. London: Eulenburg Books, 1980, 40. További,
fenntartás nélkül pozitív leírások még például: Cooke („örömteli”; Deryck Cooke ismertetôje Mahler
6. szimfóniájához. Chicago Symphony Orchestra, vez. Georg Solti. London CS 6701- 6702, 1970, LP)
és Hurwitz („dicsôséges”; David Hurwitz: „A ’Tragic’ Symphony.” Ismertetô Mahler 6. szimfóniájá-
hoz. SWR Sinfonieorchester Baden- Baden és Freiburg, vez. Michael Gielen. Hännsler Classic CD
93.029, 2001, 18.).

25 De la Grange számára a zene ôrjöngésének puszta intenzitása megkérdôjelezi a hitelességét; „mintha
a ’hôs’ meg szeretné gyôzni magát arról, hogy diadalt aratott, anélkül, hogy valóban hinne a gyôzel-
mében”, Mahler: Symphony No. 6, 3. Robert Samuels a zene „kényelmetlen” mivoltának tüneteit a skála
6. fokának feloldatlanságára vezeti vissza, amely telíti a harmóniákat, és hozzájárul a zene saját vég
nélkül ismételt motívumainak történô mechanikus kiszolgáltatásához; 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”), 152; míg Bernd Sponheuer a szimfónia dúrból mollra váltó „mottójának” baljós
elôérzetét hallja a tetôpont pillanatának IV- iv menetében, a 447. ütemben; Bernd Sponheuer: Logik
des Zerfalls: Untersuchungen zum Finalproblem in den Symphonien Gustav Mahlers. Tutzing: Schneider,
1978, 331.

26 Alex Ross: The Rest Is Noise. Listening to the Twentieth Century. New York: Farrar, Straus and Giroux,
2007, 22.
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mintha a benne rejlô nemi antitézisek korántsem lennének „kibékíthetetlenek”,
ahogy Franklin írta.

Mahler megoldása azonban – hogy tudniillik a diadal hangját egy mélységesen
denaturált és férfiasított nôi témának adja – inkább erôszakoltnak, mint megbéké-
lést hozónak hat, különös tekintettel az erôk egyensúlyának hiányára mind a mû-
ben, mind pedig a valóságban. Voltaképpen korántsem lehetünk biztosak benne,
hogy ez Alma hangja- e még egyáltalán. A tisztán zenei folyamatok semmivel sem
meggyôzôbbek. A melléktémának ez a ragyogó tonikai dúr megjelenítése bizonyára
elhitetné velünk, hogy az elrontott szonátaforma helyre lett hozva, és a moll és a dúr
ellentétébôl kibontakozó drámája egyszer s mindenkorra megoldódott. Ám, amint
azt gyakran megállapították, ez az A- dúr „gyôzelem” határozottan idôleges. A Scher-
zo kezdôütemei visszatérnek a tonikai mollhoz, amelyben a zene a katasztrofális zá-
rótétel végéig megmarad.27 Vagyis a tonikai dúr apoteózis minden életereje ellenére
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27 Hogy a scherzo mikor fordítja meg az A- dúrt, az természetesen attól függ, hogy a szimfónia belsô té-
teleinek melyik sorrendje mellett döntünk. Közismert, hogy Mahler autográf partitúrájában a Scher-
zo megelôzi az Andantét, a két évvel késôbbi bemutatóra azonban felcserélte a két tételt, és gondos-
kodott arról, hogy ez a változtatás minden nyomtatott anyagban (a partitúrákban, zongorakivonatok-
ban és mûismertetôkben), megjelenjen. Manapság a mû mindkét tételsorrenddel rendszeresen
megszólal, jóllehet folytatódik a vita arról, hogy melyiket kell elônyben részesíteni és miért; ld. de La
Grange: Mahler, 4.,1578 –1587. „Családi” narratívánk szemontjából Mahler eredeti elrendezését lé-
nyegesen nyugtalanítóbbnak tartom, pontosan azért, mert így az elsô tétel befejezésének ragyogó

8. kotta. Az Alma- téma apoteózisa a kódában (a hangolatlan ütôhangszerek nélkül)



sem kínál valóságos megváltást. Az elkövetkezendô csapásoktól beárnyékolt erôfe-
szítései csupán az adornói „elérhetetlenség jelévé”, a felszabadulásnak a valódi meg-
oldás helyett ajánlott képévé emelik.28 Ebbôl a hamisságból fakad végsô igazsága:
az, hogy ez az A- dúr csakúgy, mint az utána következôk, bukásra van ítélve – s ez az
üzenet sötét árnyékot vet arra a családi drámára, amelyet feloldani kíván.

IV. A zárótétel: bûnbánat és katasztrófa

Az Alma- téma története a legtöbb zenehallgató számára akkor ér véget (félreért-
hetôen vagy sem), amikor az Allegro utolsó A- dúr hármashangzatának lecsengése
beleolvad a csendbe. Ám egy sor elemzô vette a bátorságot ahhoz, hogy a Mahler
által megrajzolt hitvesi portré újraéledését lássa a zárótételben, különösen pedig
annak két túláradó melléktémájában.29 Ez az állítás többet érdemel a felületes
odafigyelésnél. Azon túl ugyanis, hogy a külsô tételek közötti fontos kontinuitáso-
kat helyez elôtérbe, arra is inspirál minket, hogy az Allegro nemek közti konfliktu-
sát egy még kifejezettebben tragikus területre terjesszük ki, azzal a lehetséges
eredménnyel, hogy a szimfonikus egészrôl alkotott képünk alapvetô új színekkel
gazdagodik. Írásomnak ebben a szakaszában számos inter- és intratextuális érvso-
rozatot fogok kifejteni, amelyek megerôsítik annak a gondolatnak a hitelét – egy-
szersmind váratlan mértékben el is mélyítve ezt a gondolatot –, hogy a házassági
szubtextus a teljes Hatodikat áthatja, nem pedig csupán a nyitótételét.

Hogy felfogásom számára kontextussal szolgálhassunk, elôször is fordítsuk fi-
gyelmünket Robert Samuels közelmúltban publikált narratív elemzésére. Samuels
a Kilencedik szimfónia Anthony Newcombtól származó, zenei fejlôdésregényként
történô interpretációjától indíttatva azt vetette fel, hogy a teljes Hatodik felruház-
ható egy olyasfajta 19. századi „nôi tragédiához” hasonló cselekménnyel, mint az
Anna Karenina vagy a Madame Bovary – más szóval egy olyan hôs történetének
tekinthetô, aki „az egyéniségének megsemmisítésére törô erôkkel harcol, amelyek
elôbb szabadságot ígérnek neki, majd megtagadják tôle azt”.30 A 3. ábra (a 274.
oldalon) ennek a narratív alaptípusnak a mû négy tételére való leképezését ábrázol-
ja. Jegyezzük meg, hogy Samuels a Hatodik esetében nem megy el addig, hogy ne-
vesítsen egy konkrét fôszereplôt, legyen az férfi vagy nô, bár annak kijelentéséig el-
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A- dúrja egy csapásra és kíméletlenül megsemmisül. Továbbá, ha elfogadjuk, hogy az Andante Esz-
dúrja „eszképista” mozzanat, akkor ez a tétel meggyôzôbben hat azután, hogy az a- moll hegemóniája
már megszilárdult (ami nem történik meg, ha az Andante áll a második helyen).

28 Adorno: Mahler. A Musical Physiognomy, 129.
29 Jack Diether: Ismertetô Mahler 6. szimfóniájához. Stockholm Philharmonic Orchestra, vez. Jascha

Horenstein. Nonesuch HB 73029, 1975, LP; Floros: Gustav Mahler. The Symphonies, 184.; Berthold 
Hoeckner: Robert Samuels Mahler’s Sixth Symphony. A Study in Musical Semiotics c. mûvének kritikája,
Music Theory Spectrum, 21. (1999), 122–128., ide: 127.; David Hurwitz: The Mahler Symphonies. An
Owner’s Manual. Pompton Plains, NJ: Amadeus, 2004 (Unlocking the Masters, 2.), 113.

30 Samuels: Mahler’s Sixth Symphony, 105. Lásd még: Anthony Newcomb: „Narrative Archetypes and
Mahler’s Ninth Symphony”. In: Music and Text. Critical Inquiries, ed. Steven Paul Scher. Cambridge:
Cambridge University Press, 1992, 118–136.



merészkedik, hogy az alaptípus „lényegében nôi szereplôt tesz szükségessé” – me-
rész lépés ez, tekintve, hogy a mû tragikus hôsét általában férfiként azonosítják.31

Továbbá, félig mentegetôzésszerûen, csupán utal arra, hogy e cselekmény- paradig-
ma Mahler általi felhasználásának önéletrajzi rezonanciái lehetnek, azt jegyezve
meg mindössze, hogy az a téma, amely a leginkább fejezi ki az „érzéki kielégülés
és a romantikus individualitás iránti vágyat”, pontosan az, amellyel Mahler felte-
hetôen a feleségét ábrázolta.32 Ám bármennyire örülnénk annak, ha Samuels job-
ban elmélyítette volna tézisét, könnyen megérthetjük, hogy miért riadt vissza et-
tôl. Az általa leírt narratív alaptípus felveti egy radikálisan újragondolt Hatodik
lehetôségét – egy olyan Hatodikét, amelynek tragédiája bizonyos értelemben Alma
Mahleré, nem pedig a férjéé. Ennek lehetôsége elsô ránézésre erôltetettnek tetszik;
alig tudjuk elképzelni, hogy egy olyan neurotikusan egocentrikus mûvész, mint
Mahler, egy teljes szimfóniát szentelhet valaki más megfestésének. Ám ha úgy fog-
juk fel, hogy a Hatodik nem annyira Almáról szól, a szó leegyszerûsítetten magya-
rázó értelmében, hanem inkább egy mindkét házastársat érintô, fenyegetô tragédia
pszichodinamikájáról, a jellembeli és a nemi szerepek feloldhatatlan összeütközé-
sérôl, akkor ez a forgatókönyv már jóval hihetôbbnek tetszik.

Természetesen minden ilyen értelmezés azon fordul meg, hogy valóban létez-
nek- e olyan elvitathatatlan zenei okok, amelyeknek alapján a zárótételt az elsô té-
tel családi drámájának újramegnyitásaként foghatjuk fel. Nos, sok ilyen ok is van
– a szonátaforma újbóli bevetésén és az Allegro motivikai DNS- ének felélesztésén
túlmenôen is. Hivatkozhatunk például arra a meglepô tényre, hogy a zárótétel
(meghiúsult!) expozíciója visszaállítja az Allegro meghiúsult visszatérésének pontos
tonális és tematikus tervét, mintha csak egy félbeszakadt történethez térne vissza:
mindkettô disztopikus a- moll indulóval kezdôdik; mindkettô koráleredetû átveze-
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31 Samuels: Mahler’s Sixth Symphony, 155.
32 Uott, 157.

Allegro: Ifjúkor és a társadalom erôivel való elsô találkozás
(Emma Bovary és Anna Karenina házassága)

Scherzo: Kapcsolat a társadalommal, kikényszerített személyes döntés
(Emma találkozása a vikomttal, Anna társadalmi emelkedése)

Andante: A szabadság ígérete és menekülési kísérlet a személyes
beteljesülés útján (Emma kapcsolatai, Anna kapcsolata Vronszkijjal)

Finálé: Váratlan fordulat és végsô megsemmisülés (Emma elárulása,
Anna megbetegszik és Vronszkij elhagyja, mindkettôjük öngyilkossága)

3. ábra. Samuels „nôi tragédia”- cselekménytípusa a 6. szimfóniára vetítve (Samuels: Mahler’s Sixth Symphony,
120. alapján)



tô témákhoz jut el, amelyek az a- mollt erodálják a C- dúr kedvéért; és mindkettô
lendületes D- dúr melléktémával végzôdik.33 Ráadásul, amint a 9. kotta mutatja, a
zárótétel két melléktémája (9a és 9c kotta) egyértelmûen az elsô tétel „Alma”- té-
májából származik (9b kotta): a Mt1 (fölül) a gesztikai és ritmikai mintáját veszi át,
míg a Mt2 (alul) megtartja a hangközöket, csak a ritmust változtatja meg. Mindezt
tekintetbe véve erôs a késztetés arra, hogy „az Alma- témát” valamiféle változé-
kony, a szimfóniát átható impulzusként értékeljük újra – olyasvalamiként, ami vi-
lágosan definiált energetikai és gesztikus vonásokkal rendelkezik, ámde meghalad
mindenfajta konkrét motivikus/hangközökkel kapcsolatos konfigurációt. Ha ezt
tesszük, fokozzuk Samuel „nôi tragédiaként” való értelmezésének a partitúrában
való megalapozottságát azáltal, hogy magányos nôi fôszereplôt tételezünk, aki a
tételek során mindvégig jelen van.

Samuel értelmezésének igazi erôssége azonban valami olyasmi, amit ô maga
nem is tart számon: tudniillik az a tény, hogy éppen ez az újonnan kibôvített „Al-
ma”- impulzus kénytelen viselni a zárótétel számos zenei katasztrófájának terhét.
Amint azt máshol megmutattam, az I. tétel végén (bár csak átmenetileg) elért dúr
beteljesedés visszaszerzésére irányuló próbálkozás során a zárótétel negatív tetô-
pontjainak mindegyikében vagy a Mt1, vagy a Mt2 siklik félre.34 Ugyanebben a
cikkben felvetettem azt is, hogy ebben az összeesküvésben a zárótétel tematikus
folyamatai is cinkosságot vállalnak, amennyiben hajlandóságot mutatnak egy olyan
„elkerülhetetlen” koherenciára, amely fokozatosan felszámolja a nôies témák meg-
különböztetô jegyeit egy „lecsupaszított, általános hasonlóság” kedvéért.35 Alapos
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33 Az Allegro expozíciójában az átvezetés a szó szoros értelmében vett korál; a visszatérés valamelyest
megváltoztatja a textúrát. A zárótétel átvezetése az elsô ízben a lassú bevezetésben hallott korálon
(49. ü.) alapul.

34 Lásd 229., 336., 385., 479., 773. ü.; lásd még: 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.

35 Uott, 74–80.

9. kotta Az Alma- téma összefüggése a Finálé melléktémáival (az összes dallam F- dúrba transzponálva)



okunk van tehát arra, hogy a Hatodikra mint egy rossz csillagzat alatt született
fôszereplô sorsa köré szervezôdô mûre tekintsünk, amelyben ezt a (nôi) fôszerep-
lôt, az emancipáció kezdeti, gyorsan eltûnô pillanatai után „megfosztják” szabad-
ságától, és „elnyomják” egyéniségét (hogy Samuels szavaival éljek).

A számos katasztrófa közül, amelyek a zárótétel melléktémáit sújtják, egy sem
versenyezhet a kidolgozás két „pörölycsapásos” tetôpontjának iszonyatával (336.,
479. ü.). Ennek az értelmezésnek éppen az az egyik rokonszenves vonása, hogy a
szokásosnál gazdagabb narratív kontextussal szolgál a pörölycsapásokkal kapcsolat-
ban. Ahhoz azonban, hogy ezekbôl a meghatározó pillanatokból mindent kibont-
hassunk, ami bennük rejlik, a pörölycsapásos zenei anyagot vissza kell vezetnünk
(talán meglepô) eredetéig. A zárótétel egy korábbi pontján, miután a bevezetés ge-
neratív káoszának elsô hullámai lecsillapulnak, feltûnik egy vad és fenyegetô korál,
a tétel elsô koherens zenei megnyilatkozása. Ha a 10. és a 11. kottát összehasonlít-
juk, akkor könnyen észrevehetjük, hogy a pörölycsapástéma ennek a koráldallam-
nak az augmentált variációja. Ám magának a c- moll korálnak is jelentôs elôtörté-
nete van; eredete a Harmadik szimfónia (1897) ötödik tételére vezethetô vissza,
amelyben Mahler az „Armer Kinder Betterlied”- et dolgozza fel gyermek- és nôi
karra, illetve zenekarra.

Számos más Wunderhorn- szöveghez hasonlóan az „Armer Kinder Betterlied”
határozott egyéni hangját is a naiv és a groteszk, az eredeti lelemény és a tudás lát-
szólag magától értetôdô összevegyítésébôl nyeri. Az isteni megbocsátás és a „vé-
get nem érô mennyei öröm” lendületes tablói között megbújva találunk azonban
egy nyomasztó hangulatú elmélkedést egy olyan bûnrôl, amely annyira fôbenjáró,
hogy minden bûnbocsánatnak ellenáll. A dal B részében Krisztus megfeddi Szent
Pétert a mennyei ebédlôasztalnál: „Mi történt veled? Valahányszor rád nézek, sír-
ni látlak!”A 12. kotta koráldallama Péter válasza elôtt szólal meg, majd a válasz
alatt folytatódik: „És talán nem kellene sírnom, kegyelmes Istenem? Megszegtem
a tízparancsolatot, és most keservesen sírok.” Ha ezt az idézetet komolyan vesz-
szük, akkor rávezet minket egy potenciálisan revelatív erejû kérdésre: miért fekte-
tett Mahler annyi fáradságot egy rejtett zenei mottó kidolgozására, amely a záróté-
telt nem (mint szinte mindig feltételezik) a hôsies ellenszegülés, hanem a bûntu-
dat, a szégyen és a bûnbánat jegyében fogja közre?

Ez a bûnbánati szubtextus természetesen lehet vallási természetû, ahogyan
azt a vers is sugallja. Mahler ezekben az években több fájdalmas hitbeli válságot
élt át – elég arra utalni, hogy Bruno Walter a Hatodikat úgy érzékelte, mint egy „Is-
ten nélküli világot” (entgötterte Welt).36 Ámde mi történik akkor, ha az Alma által
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36 Bruno Walter: „Mahlers Weg. Ein Erinnerungsblatt”, Der Merker, 3. (1912), 166–171., ide: 166. Való-
színûtlennek tetszik, hogy Mahler, ez az eklektikus panteista, különösebb spirituális bûntudatot
érezhetett volna, amiért a katolicizmus kedvéért megtagadta azt a vallást, amelybe beleszületett. 
Általánosabb kétségekkel való viaskodások azonban részét képezték a zeneszerzô spirituális konsti-
túciójának. Bruno Walter beszámolója szerint barátja ezekben az években elvesztette Istent „abban a
világban, amely [Mahler] számára sötétebbé és rejtelmesebbé vált” (Uott). Ferdinand Pfohl és Oskar
Fried szintén beszámol Mahler kétségbeesett hitbeli ugrásairól; lásd Constantin Floros: Gustav Mah-
ler. Visionär und Despot; Porträt einer Persönlichkeit. Zürich: Arche, 1998, 201–202.
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10. kotta. Korál a zárótétel bevezetésébôl

11. kotta. A korálból származó „pörölycsapás”- téma a zárótételbôl (kivonat)

12. kotta. Korál Mahler 3., d- moll szimfóniájából, V. tétel



számunkra megmutatott utat követjük, és azt feltételezzük, hogy annak a bûntu-
datnak a természete evilágibb volt, sôt, a házasság szférájába tartozott? Felfoghat-
juk úgy, hogy ez az ünnepélyes korál a vétkesség burkolt elismerése lehetett,
amelyben Mahler bevallja, hogy házasságának viharaiban ô legalább annyira hibás,
mint bárki más? El tudjuk képzelni, hogy az a rettenetes „végzet”, amelyet felidéz,
nam valamiféle absztrakt jövôveli csapás, hanem a jelen megváltoztathatatlan el-
rendezettsége – az a tény, hogy Mahler úgy érezte: számára nincs más választás,
mint hogy mûvészetét, magasztos elhivatottságát elébe helyezi felesége elégedett-
ségének? Mielôtt látatlanul elvetnénk ezt a lehetôséget, gondoljunk vissza arra a
meglepô tényre, hogy ugyanez a „bûnbánó korál” pontosan azokban a pillanatok-
ban tör ki fortissimo rikoltásban, amikor az Alma- eredetû melléktémáknak a leg-
feltûnôbb módon végük szakad. A bûntudat beismerése, amely addig a korál mellé-
kes oldalát jelentette, az erôszakos kitörés révén rémületes kinyilatkoztatássá válik.

Mindez azonban mégsem jelenti azt, hogy a korálidézet családi és vallási interp-
retációja kölcsönösen kizárja egymást; sôt, ezek a szférák zökkenômentesen csatla-
koznak egymáshoz. Szent Péter személyének megjelenítésével Mahler abba a hely-
zetbe hoz minket, hogy provokatív egybecsengéseket figyelhetünk meg az elsô ki-
adás három pörölycsapása, Krisztus Péter általi háromszoros megtagadása, sôt
még a keresztfába három „pörölycsapással” bevert három szög között is.37 Ezek az
asszociációk viszont arra utalnak, hogy a zárótétel összefügghet egy másfajta nászi
„szenvedéllyel” is – azzal, amely Almának az áldozati bárány szerepét juttatta, ame-
lyet elárultak a hozzá legközelebb állók, és amely arra van hivatva, hogy (amint a
napló fogalmaz) olyan „szenvedésen” menjen keresztül, amelynek végsô értelme,
hogy „örömet” hozzon a világba. Egyszóval: az áldozathozatal vált házasságuk jel-
szavává. Mahler félreérthetetlenül meg is fogalmazta a kérdést: „Tudnál- e mellet-
tem állni és mindezeket a terheket magadra venni – a megaláztatásig menôen –,
tudnád- e könnyû szívvel velem együtt hordozni ezt a keresztet?”.38 Most, három
évvel késôbb, végre felderenghetett Mahler számára, hogy Alma nem vele együtt,
hanem egyszerûen csak az ô kedvéért hordozta a keresztjét, ezáltal kettôs szerepre
kényszerítve a komponistát, egyfelôl a bûnbánó szerepére, aki elárulta megváltóját,
másfelôl a szigorú istenségére, aki kezdettôl fogva önfeláldozást követelt.
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37 Mint de La Grange kimutatja, az a tény, hogy Mahler eredetileg öt pörölycsapást tervezett – azt a hár-
mat, amely az elsô kiadásban megtalálható, továbbá még kettôt, amelyek egybeesnek a bevezetés és a
visszatérés dúr- moll „mottóival” (9., 530. ü.) –, valószínûtlenné teszi, hogy valamiféle szimbolikus je-
lentést hordoztak volna; Henry- Louis de La Grange: Gustav Mahler, 3.: Vienna. Triumph and Disillusion
(1904–1907). Oxford–New York: Oxford University Press, 1999, 812. Az, hogy az elsô kiadásban
(három csapás, kettô a kidolgozásban és egy a kódában) volt- e szimbolikus tartalmuk, hosszú ideje szá-
mít hit kérdésének a Mahlerrel foglalkozók körében, azzal a meggyôzôdéssl együtt, hogy a zeneszerzô
azért hagyta el a harmadikat – a „halálos csapást”, ha hihetünk Alma beszámolójának –, mert félt, hogy
kihívja maga ellen a sorsot. Jelenlegi gondolatmenetem szempontjából sokatmondó, hogy a végleges
verzióban éppen az a két csapás maradt benne, amely egybeesik a transzformált „bûnbánó korállal”.

38 1901. december 12- én kelt levél, idézi: 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, 61. (kiemelés tôlem).



Mondani sem kell, hogy ez a „bûnbánó” értelmezés, akármilyen bonyolult,
semmiképp sem merítheti ki a pörölycsapások lehetséges jelentéseit. Még egy
olyan családi interpretáción belül is, amilyen az enyém, léteznek további, felfede-
zésre váró szemantikai regiszterek. Fontoljuk meg a következô lehetôséget, ame-
lyet semmilyen általam ismert kutató nem vizsgált még, és amelynek freudi impli-
kációi egyszerre meglepôek és messzire mutatóak: a Hatodik komponálásának
idején, a házasság bonyodalmainak közepette, miközben, amennyire tudhatjuk, a
zeneszerzô idôszakos szexuális diszfunkcióval küzdött, Alma Mahler rendszeres
nôgyógyászati kezelést kapott egy bizonyos Dr. Albert Hammerschlagtól.39 Ez az
azonosság természetesen tökéletesen véletlenszerû is lehetett. Nem elképzelhe-
tetlen azonban, hogy egy olyan mûvész, aki intim „teljesítmény”- problémákkal
küzd, negatív tudat alatti asszociációkat alakít ki annak az embernek a nevével
kapcsolatban, akinek a feladata volt felesége intim testrészeinek vizsgálata – külö-
nös tekintettel birtokló természetére és a kettejük korkülönbsége révén fenyegetô
veszélyre.40 Itt egy jóval sötétebb területre lépünk, ahol jelen van a szexuális félté-
kenység felhangja, ami a pörölycsapásos kitöréseknek baljós aurát kölcsönöz, s ezt
csak tovább erôsíti nyilvánvaló, sôt nyugtalanító erôszakosságuk.

Mahler egy ízben arról elmélkedett, hogy Hatodik szimfóniája olyan rejtélye-
ket implikál, amelyeket majd csak egy olyan generáció oldhat meg, amely teljes
mértékben megemésztette korábbi mûveit.41 Egy ilyen mélységû mûben azonban
olyan rejtélyekre is bukkanhatunk, amelyeknek az értelme – vagy egyáltalán a léte-
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39 Albert Hammerschlag (1863–1935) ismert bécsi orvos volt, Mahler barátjának, Paul Hammerschlag
bankárnak (1860–1933) a testvére, és Sigmund Freud közeli barátja. A Mahler család tagjai (a
zeneszerzôt is beleértve) számos egészségügyi problémájukkal fordultak Hammerschlaghoz legké-
sôbb a századfordulótól fogva; Justine Mahler egy 1899. október 25- i levelében utal a tôle kapott ke-
zelésre; Gustav Mahler: The Mahler Family Letters. Transl. and ed. Stephen McClatchie. Oxford–New
York: Oxford University Press, 2006, 331. Maga Alma 1903- ban járt Hammerschlag rendelésén (Gus-
tav Mahler: Letters to His Wife, 117.), de 1904 nyarán egy másik nôgyógyászhoz, Dr. Fleischmannhoz
járt (uott, 170.).

40 Miután Mahler szexuális hajlamairól fôként Alma beszámolóiból van tudomásunk, e téren óvatosan
kell eljárnunk. Életének késôbbi szakaszában Alma kitartott amellett, hogy Gustav szexuálisan közö-
nyös, sôt puritán volt, szarkasztikusan azt hangoztatva, hogy gyermekei „szeplôtelen fogantatással”
születtek; de La Grange: Mahler, 3., 87. De La Grange- nak természetesen igaza van, amikor megjegy-
zi, hogy ez a jellemzés Alma számára kitûnô visszamenôleges igazolását jelentette Gropiussal folyta-
tott házasságon kívüli kapcsolatának. Alma beszámolójában azonban az igazságnak nem csupán a
morzsája rejlik. Nevezetes találkozásuk után Freud arról számolt be, hogy Mahler akkor már hosz-
szabb ideje „megvonta” libidóját a feleségétôl; idézi: Stuart Feder: Gustav Mahler. A Life in Crisis. New
Haven, CT: Yale University Press, 2004, 233. Hilmes ezt a megvonást 1905 elejének tájára idôzíti, és
Alma krónikus „kifejezett kielégületlenségére” (ausgesprochene Unzufriedenheit), semmint szoro-
san vett impotenciára vezeti vissza (Witwe im Wahn, 84–85). Azt viszont fontos szem elôtt tartanunk,
hogy Alma naplója – amelyet aligha az utókor számára vezetett – arról számol be, hogy elsô együttlé-
tük idô elôtt félbeszakadt, amikor a zeneszerzô a szexuális teljesítményre képtelennek bizonyult;
1902. január 1- ji bejegyzés, Alma Mahler: Diaries 1898–1902, by Alma Mahler-Werfel. Sel., trans.
Antony Beaumont, from the German edition transcr., ed. Antony Beaumont–Susanne Rode- Breymann.
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999.

41 1904- es datálatlan levél Richard Spechthez; Gustav Mahler: Briefe. 2., nochmals rev. Aufl. Hrsg. Herta
Blaukopf. Wien: Paul Zsolnay, 1996, 318.



zése – még maga a zeneszerzô elôtt sem volt ismert. „Doktor Hammerschlag” fel-
fedezése bizonyára szóba jöhet ebben a tekintetben; ha a család orvosa valóban be-
folyást gyakorolt Mahler ütôhangszer- használatára, akkor ez a hatás kétségkívül
nem volt tudatos. A pszichoanalitikusok ezt a parapraxis egy esetének tekintenék
– a szándék öntudatlan felfedésének, amelyet valamely tudattalan vagy elfojtott
asszociáció vált ki, vagy amely ilyenre vezethetô vissza. (Közülük az úgynevezett
freudi elszólások a legismertebbek.)

Ezt a fejezetet – és elemzésemet – lezárandó, egy további parapraxikus címkét
szeretnék kiosztani, olyat, amely az elôzônél nem kevésbé spekulatív, és (számomra)
nem kevésbé meggyôzô. Ehhez, egy teljes kört leírva, vissza kell térnünk az Alma-
téma elsô megjelenéséhez az I. tétel expozíciójában. A zeneszerzôrôl írott 1983- as mo-
nográfiájában Quirino Principe figyelemre méltó hasonlóságokat vett észre Mahler
„Alma”- dallama és Emil Kaiser 1882- es operájának, a Der Trompeter von Säckingen-
nek az egyik áriája között (13. kotta).42 A két téma hangneme, ritmikája és körvona-
lai meglehetôsen közel állnak egymáshoz, és közös bennük az elsô súlyra esô 6–5
késleltetés is. Ha Mahler helyében bármely más zeneszerzôrôl lenne szó, a hasonló-
ságot a véletlennek tulajdoníthatnánk; Kaisert, aki sohasem volt közszájon forgó
név, az a balszerencse is érte, hogy a Trompetert mindössze egy évvel Victor Nessler
azonos címû, kirobbanó sikerû darabja elôtt komponálta, s ennek következtében az
ô mûvét igen hamar elfelejtették.43 Viszont, amint Principe rámutat, Mahler köny-
nyen ráakadhatott a kevésbé ismert partitúrára, miután 1883- ban Kaiser utódja-
ként ôt nevezték ki az olmützi Városi Színház elsô karmesterévé.44 A mi szempon-
tunkból azonban a szóban forgó részlet szövege a legfontosabb: „Behüt’ Dich Gott,
es wär’ zu schön gewesen, behüt’ Dich Gott, es hat nicht sollen sein” („Isten óvjon
téged, túlságosan szép lett volna, Isten óvjon téged, nem kellett úgy lennie”).

„Nem kellett úgy lennie.” Ha bármi is érvényes Principe okoskodásából, akkor
ezt igazán figyelemre méltó parapraxikus momentumnak kell tartanunk, amely al-
kalmas arra, hogy egy pillanat alatt felfedje mindazt, amit Mahler, miközben a fe-

LIV. évfolyam, 3. szám, 2016. augusztus M a g y a r  Z e n e280

42 Quirino Principe: Mahler. Musica (Rusconi [Firm]). Milano: Rusconi, 1983, 356.
43 Nessler Der Trompeter von Säkkingenjét 1884. május 4- én mutatták be, és „elképesztô sikert” hozott,

egyedül Észak- Németországban több mint 900 elôadással; Peter Franklin: „Nessler, Viktor E.” In:
Grove Music Online. Oxford Music Online, http:// www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/
grove/music/19749 (hozzáférés: 2010. augusztus 15.). Különös, hogy a „Behüt’ Dich Gott…”
Nessler megzenésítésében az opera népszerû részletévé vált, amelybôl késôbb a 20. század kezdeté-
nek több színpadi csillagával, így Lauritz Melchiorral, Heinrich Schlusnusszal és Richard Tauberrel is
készült felvétel.

44 Kaiser a Trompetert olmützi tartózkodása alatt komponálta; távozása után a mû kottája valószínûleg a
városi könyvtárban maradt. Mahler semmi esetre sem tarthatta a partitúrát elôadásra érdemesnek; ld.
Raymond Holden leltárát, amelyet a Mahler három hónapos ottani mûködése során színpadra állított
mûvekrôl készített; The Virtuoso Conductors. The Central European Tradition from Wagner to Karajan. New
Haven, CT: Yale University Press, 2005, 283., 43. lábj. Nem sokat törôdött Mahler Scheffel költemé-
nyével sem – annak ellenére, hogy szándékában állt hét tableau vivant megírása a szöveg dramatizált
változatának bemutatásához, amelyet Kasselben terveztek a következô évre; levél Fritz Lohrhoz, 1884.
június 22., idézi: Mahler: Selected Letters, 77. E tableau- k egyikérôl azt gondolják, hogy belôle lett az
Elsô szimfónia elvetett „Blumine” tétele; a többi a II. világháború során Kasselben megsemmisült.



leségével átélt „idillt fényezgette”, megpróbálta elfedni a „rejtett konfliktusokat és
intim problémákat, amelyekkel szembesült, és a gyötrôdést, amelyet okoztak ne-
ki”.45 Az irónia természetesen Mahler stílusának védjegye volt. Ám az, hogy a hit-
vesi hódolatba akaratlanul is belekódolja annak beismerését, hogy egybekelésük
eleve elhibázott volt – ez lenne Mahler összes iróniáinak legnagyobbika, amelyet a
zeneszerzô sohasem óhajtott volna, és amelyet alkalma sem volt megízlelni.

V. Epilógus: zene és önéletrajz

Az eddigiekkel az volt a célom, hogy megmutassam: legalábbis lehetséges provo-
katív összefüggéseket létrehozni a Hatodik szimfónia tragikus tartalma és Mahler
családi élete között. De hihetô- e az ilyen értelmezés? Létezik- e Alma érintôleges
és nem feltétlenül hiteles kommentárjain túl bármiféle történeti ok, amely azt su-

45 De La Grange: Mahler, 3.,145.

13. kotta. Az Alma- téma (fent), Emil Kaiser Der Trompeter von Säckingenjének egyik basszusáriájával összeha-
sonlítva (lent)



gallja, hogy a Hatodik szimfónia valóban Mahler szószólójaként mûködhetett a
családi problémák tárgyában? Ha pedig igen, akkor ezt az önábrázolást mennyire
tekinthetjük szándékosnak? Úgy kell- e elképzelnünk, mint ami kizár minden más-
fajta interpretációt? És mit kezdjünk azzal, hogy maga Mahler hevesen elutasított
bármifajta önéletrajzi olvasatot? Az eddigiekben nagyrészt mellôztem ezeket a
fontos kérdéseket; itt az ideje, hogy napvilágra kerüljenek.

Az, hogy Mahler mûvészete egyedülállóan önleleplezô természetû, hosszú ide-
je hittételnek számít mind a szakemberek, mind a laikusok körében; ahogyan Leon
Botstein írja, sokak számára ô a par excellence „vallomásos mûvész”.46 Ám ahogy
az bármely mélyen meggyökeresedett közhellyel megtörténhet – különösen egy
olyannal, amely oly sok felületes és sablonos kritika elôtt nyitott utat –, az ellenha-
tás elkerülhetetlen volt. Bizonyára Adorno volt az elsô elemzô, aki hevesen önélet-
rajziság- ellenes álláspontot foglalt el, következetesen ragaszkodva ahhoz, hogy
Mahler zenéje bármi, csak nem „lelkének szeizmogramja”. Szimfóniái határozot-
tan „nem elégszenek meg az elsô személlyel”, és a beléjük vetített szubjektivitás –
azok a helyek, „ahol a zenei folyamat látszólag azt mondja: ’Én’” – sohasem tévesz-
tendôk össze a történeti Mahlerrel, a „magánszeméllyel”, aki csupán „végrehajtó esz-
köze” volt a mû létrehozásának.47 Adorno szkepszise megnyitotta az utat azelôtt,
amit Mahlerre vonatkozó „szubjektivitáskutatásnak” nevezhetünk, tehát a zeneszer-
zô mûveiben található „hangok” konstrukciójának, szétszóródásának és interakció-
jának vizsgálatát. Az ezzel foglalkozó írásokban közös az a meggyôzôdés, hogy
Mahler zenéje problematikussá teszi, sôt „megsemmisíti” a romantikus mûalkotás
konvencionális (vagyis monológjellegû, egységes) szubjektumállapotát – s ezen a
meggyôzôdésen kibicsaklik a zene bármifajta naivan önéletrajzi értelmezése.48

Legszélsôségesebb megtestesüléseiben ez a nézôpont a status quóval szembeni túl-
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46 Leon Botstein: „Whose Gustav Mahler? Reception, Interpretation, and History.” In: Mahler and His
World. Ed. Karen Painter, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002, 1–53., ide: 6. Vera Micznik
Richard Specht Mahlerrôl írott 1913- as javított életrajzára vezeti vissza ezt a trópust; Richard Specht:
Gustav Mahler. Berlin: Schuster & Loeffler, 1913, 50.

47 Adorno: Mahler. A Musical Physiognomy, 24–25., 129–130. Bizonyítékképpen Adorno ama Wunderhorn-
dalok „stilizált objektivitására” hivatkozik, amelyek „nem önmagukról dalolnak, hanem elbeszél-
nek”, és amelyek „tartózkodnak” a szubjektív lírától, majd kijelenti, hogy a szimfóniák ugyanabban a
„közegben” helyezkednek el (uott, 75). A Mahler- zene deszubjektivizálásának kényszere azonban
mélyebb szinten valószínûleg Adornónak a programzene/abszolút zene vitában elfoglalt tántorítha-
tatlan álláspontjából fakadt. Úgy látszik, Adorno félt attól, hogy az olyan zene, amelyet közvetlenül
átitat a zeneszerzô megélt tapasztalata, nem érne sokkal többet, mint az olyasfajta transzkriptív rea-
lizmus, amelyet Straussban annyira értéktelennek és leegyszerûsítettnek talált – más szóval az ilyen
zene feladná az ôt irányító logikát a zenén kívüli dolgok mimézise kedvéért.

48 Raymond Monelle: The Sense of Music. Semiotic Essays. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000
(Princeton Paperbacks), 5. fejezet, „Mahler and Gustav”, 176. Ld. még Carolyn Abbate: Unsung Voices.
Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991
(Princeton Studies in Opera); Botstein: Whose Gustav Mahler?, 33–43.; Johnson: Mahler’s Voices; és Ray-
mond Knapp: Symphonic Metamorphoses: Subjectivity and Alienation in Mahler’s Re-Cycled Songs. Middletown,
CT: Wesleyan University Press, 2003, 191–193. Szükségtelen megemlíteni, hogy ezeknek az írásoknak
a nagy részén jól érezhetô Edward T. Cone hatása – még akkor is, ha éppen Cone monologikus, „a zene-
szerzô hangja” meggyôzôdése az, amit ezek a szerzôk érvényteleníteni szeretnének; lásd Edward T.
Cone: The Composer’s Voice. Ernest Bloch Lectures. Berkeley: University of California Press, 1974.



feszített kihívásokra késztette a szerzôket – talán a legprovokatívabb vélemény
Raymond Monelle- é, aki kijelentette, hogy „Mahler nagyjában- egészében nincs je-
len” a saját zenéjében.49

Szembeötlô, hogy egy sor élénken vitatott kérdés – így szerzôségi, intencionális
és a personával kapcsolatos, hogy csak néhányat említsünk közülük – ide konver-
gál, és tisztázásuk sokkal messzebbre vezetne, mint ahogy a terjedelem engedi.
Ezért most megelégszem két rövid megjegyzéssel. Elôször is hangsúlyozni szeret-
ném, hogy ez a posztstrukturalista perspektíva, jóllehet nem is egy eredeti és gyü-
mölcsözô elemzést inspirált, mégis csupán egy hermeneutikai lehetôség a sok kö-
zül; nem rendelkezik elôjogokkal az igazságra.50 Másodszor pedig rámutatnék arra,
hogy Adorno bizonyára joggal ragaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy a Mahler
mûveibe belevetített szubjektivitás bizonyos értelemben fiktív, és nem tekinthetô a
mûvész pszichéje közvetlen átiratának. Ennek elfogadása azonban nem kötelez
bennünket arra, hogy (amint Adorno tette) teljes egészében figyelmen kívül hagy-
juk egy zeneszerzô élettapasztalatait, vagy hogy nyíltan elutasító magatartást tanú-
sítsunk a mûvészet és az élet párhuzamosságának egész kérdésével szemben. S az
sem várható el, hogy szakítsunk egy központi szerzôi autoritás létezésének feltéte-
lezésével amiatt, hogy elfogadjuk, hogy egy mûben több egymásnak ellentmondó
„hang” is megszólal.51 Mint sok korabeli elemzés, az én értelmezésem is számos el-
képzelt erôt és personát vetített rá a mûre – mindenekelôtt a két genderizált impul-
zust, amelyek, úgy találtuk, mindvégig vetélkednek egymással.52 Egy ilyen értelme-
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49 Monelle: The Sense of Music, 195. Ha már a túlzásoknál tartunk, Monelle jó néhány oldalon át Adorno for-
gatókönyvébôl játszik. A deszubjektivizált Mahlerrel kapcsolatos véleménye nagyon hasonlóan van fel-
építve, mint az Adornóé, egyes mûvek vagy részletek – sok található közülük a Wunderhorn- dalokból –
határozott minôsítésével, Mahler egész életmûvére vonatkozó (sokszor nem meggyôzô) általánosítással.

50 Ez a relativizmus, talán ironikus módon, magából a posztstrukturalizmusból levont tanulság. Még ha
az „életrajzi” analízis gondolatát egyes olvasóim szükségszerûen retrográdnak és/vagy divatjamúlt-
nak fogják is találni, úgy gondolom, hogy biztosan jobban járunk, ha ellenállunk azoknak a nagysza-
bású metanarratíváknak, amelyekben egy bizonyos interpretatív metodológia (beleértve magát a
posztstrukturalizmust is) megteheti, hogy hôsiesen és feltartóztathatatlanul legázolja az összes töb-
bit. A pszichobiografikus interpretáció kategorikus elutasítása lerombolja azt a distinkciót, amelyen
az egész tanulmány alapul, és amelyet meggyôzôdésem szerint érdemes megôrizni: a rigorózus, fele-
lôs és jó ítélôképességgel bíró, illetve a sematikus, felszínes, szenzációra törô, naiv vagy hiteltelen ér-
telmezés közötti distinkcióról van szó.

51 Voltaképpen nagyon érdekes megfigyelnünk azt, hogy a Monelle és Johnson elemzései mögött meg-
húzódó igen mahleres vonások (pastiche, diszkontinuitás, felnagyítás stb.) sokakat éppen ellenkezô
következtetésre vezettek – arra, hogy Mahler a modern zeneszerzôk között egyedülálló módon elköte-
lezett a neurotikus, nosztalgikus, kérdésekkel viaskodó, önmagát elidegenítô és önmagán ironizáló
modern szubjektum lelki életének ábrázolása iránt. Amint Botstein megjegyzi, sok hallgató Mahler
szimfóniáit éppen azért becsüli, mert láthatóan „a psziché múlékony geográfiáját” nyújtják, „annak a
folyamatnak a metaforáját, amelynek során a modernitás meggyötri a lelket” (Whose Gustav Mahler?,
6.). Tehát, noha bizonyosan lehetséges úgy érzékelni, hogy Mahler töredezett, többes diskurzusa
„aláaknázza”, „megsemmisíti” a szubjektivitást, felfoghatjuk úgy is, hogy mindez csak még ponto-
sabban ábrázolja, és ezáltal megerôsíti azt a maga összes „illetlen”, önellentmondó részletével együtt.
(Valamiféle stabil, belsôleg konzisztens szubjektum áldozatául eshet az ilyen értelmezéseknek, maga
a „személyes szubjektivitás” azonban nem.)

52 Fred E. Maus írása („Music as Drama.” Music Theory Spectrum, 10. (1988), 56–73.) még mindig a je-
lenség leghitelesebb elemzése, ld. különösen: 67. skk.



zés aligha egyeztethetô össze azonban egy egyedüli és egyetlen szerzôágensnek –
hogy úgy mondjam, a történések irányítójának – a képzetével. A jelen gyakorlat
szempontjából (ha nem is az Adornóéból) egy ilyen konstrukció éppen azon poten-
ciálja révén hasznos, hogy meggyôzôen le tudja képezni a történeti szerzôágensre
azt a Mahlert, akinek az életét a mûben visszatükrözôdni látjuk.

Itt azonban egy újabb talánnyal kell szembenéznünk, ugyanis nyitva maradt az
a kérdés, hogy hogyan és milyen minôségünkben tekinthetjük Mahler zenéjét legi-
tim módon önábrázolónak. Amennyire én látom, a nehézség nem abban a kérdés-
ben rejlik (amint azt valamikor feltételeztük), hogy Mahler zenéje önéletrajzi jel-
legû- e, illetve hogy hogyan kódolhatta az életrajzi információkat magában „a zené-
ben”.53 A probléma sokkal inkább a zeneszerzô és hallgatói közötti ôrületesen
kétértelmû szerzôdésben rejlik. Ezzel kapcsolatos gondolataimat erôsen befolyá-
solta James Hepokoski úttörô munkája a 19. századi programzenérôl. Hepokoski
úgy látja, hogy egy programzenei alkotás vagy egy szimfonikus költemény „lénye-
ge” nem a zenén kívüli elképzeléseknek a zenei szubsztrátumba való beírásában
rejlik, hanem

[…] a hallgatónak abban (a zeneszerzô által anticipált) aktusában, hogy összekapcsolja a
textust a paratextussal, a zenét a nem zenei képpel, és megbirkózik az összekapcsolás kö-
vetkezményeivel. A mûfaj mint mûfaj kizárólag a befogadóban létezik, aki elfogadja,
hogy azt kölcsönösségi alapon létrehozza, mégpedig azáltal, hogy jelzi készségét a zene-
szerzô által felkínált játékban való részvételre; nem létezik viszont absztrakt módon, a
zene akusztikai felszínén.

Ennek fényében „irrelevánssá” válik az az „absztrakt probléma”, hogy a zene
képes- e arra, hogy nem zenei képeket vagy fogalmakat jelenítsen meg:

Egy ilyen rendszeren belül elegendô volna, ha a zenei szövegnek a létrehozója és megcél-
zott befogadója megegyezne abban, hogy a kölcsönös zenei és irodalmi- képi összefüggé-
sek létrehozása teljességgel megfelel a játék szellemének.54

Amikor „önéletrajzi” jellegû darabok egyértelmû paratextuális jelekkel szol-
gálnak – mint mondjuk Strauss Sinfonica Domesticájának vagy Smetana 1. vonósné-
gyesének (Aus meinem Leben) esetében –, akkor olyan válaszra kérik fel a hallgatót,
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53 Ezek azok a kérdések, amelyeket Vera Micznik felvetett tanulmányában („Is Mahler’s Music Autobio-
graphical? A Reappraisal”, Mahler Review, 1. (1987), 47–64., ide: 47., 54.). Az ô cikke azonban kissé
elôre megkeveri a kártyákat, amennyiben kezdettôl fogva azt feltételezi, hogy kizárólag az olyan jelen-
tések tekinthetôk legitimnek, amelyek (denotatív vagy konnotatív módon) objektíven „dekódolha-
tók” a „hagyományos” zenei jelzésekbôl. Vagyis elemzése csakis olyan szemantikai elemeket fogad
el, amelyek az akusztikai felszín egy lokalizált szemiotikai exegézisének segítségével értelmezhetôk.
Egy ilyen szigorú felfogásban nem sok Mahler- mû fogható fel legitim módon önéletrajzi jellegûnek.
Fenntartásaim a zenei jelentés ilyen szûk felfogásával szemben bizonyára nyilvánvalóvá válnak most
kifejtendô érveim nyomán.

54 James Hepokoski: „Fiery- Pulsed Libertine or Domestic Hero? Strauss’s Don Juan Reinvestigated”. In:
Richard Strauss. New Perspectives on the Composer and His Work. Ed. Bryan Gilliam. Durham, NC: Duke
University Press, 1992, 135–176., ide: 136.



amely többé- kevésbé azonos a Hepokoski által a fentiekben leírtakkal; ilyen ese-
tekben az „önéletrajzi” és a „programszerû” közötti distinkció elhanyagolható.55

Mahler bizonyos fokig különleges eset ebben a tekintetben, miután nyilvános po-
zíciói ritkán vannak összhangban a magánjellegûekkel. A modern hallgató számá-
ra, akinek nemcsak a „hivatalos” paratextusok állnak rendelkezésée, hanem sok
személyes idevágó gondolata is, gyakran nem teljesen világos, hogy Mahler tulaj-
donképpen milyen fajta „játékot” akart játszani.

A probléma magának Mahlernek a szimfónia és önmaga viszonyára vonatko-
zó, nehezen megfogható beállítottságával kezdôdik. Bár meg volt gyôzôdve arról,
hogy mûvei valós élettapasztalataiból sarjadtak ki (és így azok szószólói voltak),
mégis elutasított bármiféle arra történô utalást, hogy hagyományos értelemben
vett „programzeneként” volnának értelmezhetôk – vagyis hogy a szó szoros értel-
mében ábrázoltak volna megélt eseményeket vagy narratívákat. Tapasztalatai, aho-
gyan emlékezetes módon megfogalmazta, a mûvek megírásának „okát” és nem a
„tartalmát” képezték.56 A zene és az élet viszonya ilyenképpen bensôséges és
szükségszerû volt, de egyúttal absztrakt is, és bármely viszonyuk tisztázására irá-
nyuló kísérlet azzal a veszéllyel járt, hogy többet árt, mint használ – legalábbis
annyiban, amennyiben a hallgatóság gondolkodása ugyanolyan kicsinyesen a té-
nyekhez ragaszkodó maradt, amint attól Mahler tartott. Már 1896- ban azt látjuk,
hogy a zeneszerzô hozzáfog arculatának megújításához, egyaránt leszólva a kom-
ponálás elôtt és az azt követôen írt programokat – miközben a súlyosan progra-
matikus 3. szimfóniáján dolgozott.57 A századfordulót követôen egyszerûen azt bi-
zonygatta, hogy hallgatósága a szimfóniáit, eredeti inspirációjuktól függetlenül,
„abszolút zeneként” fogja fel.

Ám ez a nyilvános pálfordulás mélyebb folytonosságokat takar Mahler szemlé-
letében. A korai idôkben teljesen óvatlan volt az önábrázolás dolgában. „[Elsô]
két szimfóniám – jelentette ki Natalie Bauer- Lechnernek 1893- ban – egész életem
belsô vonatkozásait tartalmazza; ezekbe mindent beleírtam, amit megtapasztal-
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55 Hepokoski modellje néhány módosítással olyan mûvek befogadásának módját is modellezni tudja,
amelyek csupán egy vagy több képzelt szereplô közvetítése révén „önéletrajzi” jellegûek – ide tarto-
zik Berlioz Fantasztikus szimfóniája vagy Schumann mûve, a Davidsbündlertänze –, és még olyan mûvek
is, amelyeknek a paratextusa a mû megalkotásának idején titokban maradt, késôbb azonban nyilvá-
nossá vált, mint Berg Lírai szvitje vagy Schoenberg Zongoraversenye (ezekben az esetekben a hallga-
tó betolakodónak tekinthetô egy egyértelmûen korlátozott hozzáférésû „játékba”, amelyet a zene-
szerzô eredetileg csupán önmagával szeretett volna játszani). Sok zeneszerzô és/vagy mû esetében
azonban, amelyekben önábrázolást gyanítunk (gondoljunk Csajkovszkij 6. szimfóniájára, vagy eset-
leg Sosztakovics 8. vonósnégyesére), a paratextusnak vagy a szándék más megbízható kinyilvánításá-
nak hiányában a „játék” kevésbé jól definiált.

56 Levél Max Marschalkhoz 1896. március 26- án (idézi: Mahler: Selected Letters, 179.).
57 Uott, 179. Habár Mahler szándéka az volt, hogy a Harmadik szimfónia kevésbé legyen önéletrajzi jel-

legû, mint az elôzô kettô – arra törekedett, hogy „ne legyen semmi köze egy egyén harcaihoz” –, en-
nek ellenére sokatmondó, hogy a végsô program teljes egészében a zeneszerzô elsô személyben fogal-
mazott élményeinek segítségével foglalja keretbe a mû tartalmát: „amit a mezô virágai mondanak ne-
kem”, „amit a szerelem mond nekem”, és így tovább; levél Ludwig Schiedermairnak, idézi: Franklin:
Mahler: Symphony No. 3, 27.



tam vagy átéltem. Ezeket a mûveket valóban megérteni annyit jelent, mint transzparens
módon meglátni bennük megnyilvánuló életemet.”58 Egy jó évtizeddel késôbb, amikor
Bruno Walternek írt az éppen akkor befejezett Hatodikról, a retorika már lehig-
gadt, de az érzelem hasonló volt:

Amikor zenét alkotunk, nem volna szabad ábrázolni, költôieskedni és leírni. Ám amit
zenébe foglalunk, az az ember teljes lénye (érzés, gondolkodás, lélegzés és szenvedés).
A programmal szemben nem merülne fel semmi kifogás […] kivéve, hogy a benne kife-
jezett gondolatok egy zenészéi kell hogy legyenek, nem pedig egy íróéi, filozófuséi vagy
festôéi (akik mind a zenész részei).59

Mahler itt valóságos ambivalenciabemutatót engedélyez magának, ami figye-
lemre méltó módon nincs jelen egyoldalú publikus jelszavaiban, „le minden prog-
rammal!” felkiáltásaiban.60 A meglehetôsen nyakatekert logika mögött ismét egy-
szer az olyan zene mellett látjuk ôt kardoskodni, amely autentikus módon magán
viseli – „egész lényét” illusztráló – nem zenei élettapasztalatait, ám ezzel együtt
immunis az ábrázolás mint olyan vádjára.

Kétségtelen, hogy Mahler sohasem jutott el a megoldásig. 1900- tól kezdve
egyszerûen szembetûnôen kettôs mércét alkalmazott: továbbra is olyan szimfóniá-
kat komponált, amelyek önéletrajzi jellegûek voltak, idônként nagyon konkrét for-
mában, a paratextust azonban most már elrejtette a nyilvánosság elôl – ez a vázla-
tokra korlátozódott (Kilencedik és Tizedik), vagy kiválasztott barátokkal osztotta
meg (Negyedik és Hetedik), vagy, igen valószínûen, feleségének árulta el (mint a
jelen mû esetében). Ily módon Mahler vágyakozása arra, hogy „megértsék”, végül
áldozatul esett annak a félelmének, hogy „félreértelmezik”, annak a meggyôzôdé-
sének, hogy a nyárspolgári hordák a költôi ihletére vonatkozó bármifajta utalást
ellene fordítanának.61 Sohasem tudta volna elképzelni, hogy egy napon elemzôi
hajlandók lettek volna meghallgatni életének képletes „feltárását” a szimfóniák-
ban anélkül, hogy ne tartották volna triviálisan dramatizáltnak és egyszersmind
önismétlônek. És láthatóan nem tudott elképzelni olyan kultúrát, amelyben a szö-
vegmagyarázatról szóló diskurzus alapvetôen nyitott lehet, egy mû felfedezésének
és befogadásának olyan eszköze, amely nem fosztja meg az életfontosságú „rej-
télymaradványoktól”, és nem redukálja a vulgáris módon túldeterminált verbális
tartalomra.62

Bennünket azonban már nem köteleznek Mahler szûklátókörû és reakciós gán-
csoskodásai a korrekt (azaz progamatikailag agnosztikus) értelmezéssel szemben,
legfeljebb azt kell tettetnünk, hogy nem tudjuk: mûvei szinte biztosan önéletrajz-
ibbak annál, mint amennyire a kortárs hallgatóságnak tudni engedte. Ha a jelen
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58 Bauer- Lechner: Recollections of Gustav Mahler, 30. (kiemelés tôlem).
59 Datálatlan levél 1904 nyaráról, idézi: Henry- Louis de La Grange: Gustav Mahler, 2.: The Years of Chal-

lenge (1897–1904). Oxford– New York: Oxford University Press, 1995, 527. (kiemelés tôlem).
60 Datálatlan levél Max Kalbecknek, 1902. január; a fordítás alapja: Mahler: Selected Letters, 262.
61 Bauer- Lechner: Recollections of Gustav Mahler, 153.
62 Datálatlan levél Max Kalbecknek, 1902. január, idézi: Mahler: Selected Letters, 262.



vállalkozás megszegte Mahlernek az autobiografikus olvasatra vonatkozó tilalmát,
akkor ahhoz is lehetôséget nyújtott számomra, hogy kikerüljem azokat a csapdá-
kat, amelyek Mahlert annyira aggodalmaskodóvá tették a hasonló kísérletek mi-
att. Az természetesen hatalmas ugrást jelent az ember meggyôzôdésében, ha felté-
telezi, hogy a Hatodik a legerôsebb értelemben önéletrajzi természetû, és összeha-
sonlítható az echt önéletrajzi Elsô és Második szimfóniával. Ez azonban még
mindig nem jelenti a mûnek a leíró realizmusra történô olyasfajta redukálását,
mint ami Mahlert annyira riasztotta. Valószínûbbnek látszik, hogy, amint Peter
Franklin felvetette, a Hatodik absztraktabb módon, veszélyeztetett kapcsolata
pszichodinamikájának „kísérleti terepeként” szolgálta Mahlert – Franklin szavai
szerint azzal a céllal, hogy „túljárjon a jövô eszén, nem pedig azért, hogy megörö-
kítse a múltat”.63

Mint a bevezetôben elmondtam, azt sem feltételezem, hogy saját értelmezé-
sem az utolsó szót jelentené a Hatodikkal kapcsolatban – „családi” vagy bármely
más szempontból. A fenti elemzés során felderített tematikus és retorikai ellenté-
tek voltaképpen akárhány interpretatív kettôsségbe belevetíthetôk, s ezekbôl egy
egész sor izomorf konfliktusleírás adódik. A Hatodikat én a férfiasnak a nôiesen
való felülkerekedéseként fogtam fel, de ugyanilyen joggal tekinthetô (Mitchellel)
a halálnak az élet fölötti vagy (Adornóval) a szabadság hiányának a szabadság fö-
lötti vagy (Hanheidével) az agressziónak az együttérzés fölötti vagy (La Grange-
zsal) a végzetnek a vele ellenszegülô egyén fölötti gyôzelmének is, és így tovább.64

Olvasatomat mindezekkel az interpretációkkal összhangban levônek, nem pedig
velük konkurálónak látom; abban a Hatodikban, amely elég tág ahhoz, hogy az
„egész Mahlert” magába foglalja (vagy akár egy teljes „univerzumot”), biztosan
van hely mindannyiuk számára. Ennek a szemantikai teljességnek a tudatában
akár addig is elmehetünk, hogy azt mondjuk: nem sokat számít, hogy Mahler tu-
datosan szánta- e a Hatodikat a maga „iszonyatos Sinfonia Domesticájának”.65 A pár-
huzamok a zenei folyamatok és Mahler magánélete között elegendôen meggyô-
zôeknek látszanak ahhoz, hogy önmagukban is megálljanak.66 Mahler végered-
ményben pontosan ezt az ajtót hagyta nyitva számunkra akkor, amikor ismételten
hangoztatta, hogy a mûalkotások, köztük az önéletrajzi fogantatásúak is olyan rej-

287SETH MONAHAN: „Megpróbáltalak megörökíteni…”

63 Franklin: The Life of Mahler, 142. (kiemelés tôlem).
64 Bár ez az értelmezés de La Grange életrajzában csupán implicit módon jelenik meg, a kép, amelyet

Mahler úgyszólván bénító szorongásáról fest a mû fogadtatásával kapcsolatban – attól való félelmé-
rôl, hogy „radikálisan új stílusa” a mû nyilvános bukásához vezet – elég szuggesztív ahhoz, hogy eze-
ket a feszültségeket kézenfekvô módon visszavetítsük magára a mûre. Más szóval a nyilvános fogad-
tatás szempontjából a mûvet afféle önbeteljesítô jóslatnak foghatjuk fel, amelynek keserû hangját és
fatalista szemléletét az általuk kiváltott kudarc megelôlegezése sugallta.

65 Warren Darcy: „Rotational Form, Teleological Genesis, and Fantasy- Projection in the Slow Move-
ment of Mahler’s Sixth Symphony”, 19th- Century Music, 25. (2001), 49–74., ide: 49.

66 Ha azt mondjuk, hogy Mahler nem tudatosan alakította ki ezeket a párhuzamokat, az még nem jelen-
ti azt, hogy zenéjét az Adorno által megvetett „lelki szeizmogramra”, a tapasztalatot zenévé alakító
nem akaratlagos mechanizmusra redukáljuk. 1904- ben nyilvánvalóan elég objektív distanciát tudott
tartani ahhoz, hogy terveit valóra váltva befejezze „Tragikus” szimfóniáját, és ezután áttérjen a Hete-
dik egészen eltérô karakterû „Nachtmusik” tételeire.



télyeket tartalmaznak, amelyek saját alkotójuk keze közül is kisiklanak: „Az élet
és a zene közötti párhuzamosság – tûnôdött egy ízben – mélyebbre és messzebbre
hatolhat annál, mint amit a jelenben élô [mûvész] felismerni képes”.67

Malina János fordítása
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67 Levél Max Marschalknak, 1895. december 17., idézi: Mahler: Selected Letters, 172.

A B S T R A C T
SETH MONAHAN

‘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 informal
‘domestic’ program centered on several claims first made in Alma Mahler’s Erinne-
rungen. 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 swoon-
ing 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 domes-
tic 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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