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Gustav Mahler: VIII. szimfónia
(“Ezrek szimfóniája”)

a rendkívüli tehetséggel megáldott Gus-
tav Mahler (1860–1911) cseh-osztrák 
zeneszerzőtől alig három esztendei ope-
raigazgatói működése végén a lelkes és 
hálás budapesti közönség arany karmes-
teri pálcával búcsúzott 1891-ben. 

a komponista azután számos helyen te-
vékenykedett a bécsi Operaház vezeté-
sétől a New York-i Metropolitan opera 
karmesteri állásáig. Ma már legendává 
érlelődött az a történet, amely szerint 
babonásan félt attól, hogy IX. szimfóni-
ájának megírása ugyanúgy élete végét 
jelenti majd, ahogy nagy elődeinek: Bee-
thovennek vagy Anton Brucknernek. 
ezért megpróbálta kijátszani a sorsot, és 
a ma este műsorra kerülő vIII. szimfónia 
után a soron következőt sorszám nélkül: 
dal a földről címmel látta el. ezután – 
gondolván, hogy sikerült a sorsot a csellel 
megtévesztenie – bátran következhetett 
a kilencedik. ez lett az utolsó befejezett 
szimfóniája…

Mahler anton Bruckner zeneszerzés-ta-
nítványa volt Bécsben. s bármilyen fur-
csán hangzik is, Bruckner, ez az egyszerű, 
végtelenül szerény, gyermekien vallásos 
komponista és a zsidó származású Mah-
ler az ő hiperkulturált, komplikált és szar-
kazmusra hajló természetével – bizonyos 
tekintetben a legközelebbi rokonok. ro-
konná teszi őket a katolikus vallás iránt 

érzett vonzódás. a katolicizmus dogma-
tikája, miszticizmusa, szertartásainak 
fenséges pompája és tömjénfüstös áhítata 
ellenállhatatlanul hatott Mahlerre. 

erre nincs is jobb bizonyíték, mint szim-
fóniáinak sora!

az első négy szimfóniában mintegy ke-
reste az életideált, s a választ a kérdésre: 
miért vagyunk a földön, halhatatlan-e az 
emberi lélek, van-e túlvilági élet? 

az ezután következő időszakra esik Mah-
ler megkeresztelkedése. az 5-6-7. szimfó-
nia nem közvetít különösebb zenén kívü-
li gondolatot, hogy aztán a nyolcadik…

„Minden, amit eddig komponáltam, csak  
preludiumok ehhez. A többi szimfónia 
telve van egyéni tragikummal, de ebből 
csak öröm árad.”

„Ez a legnagyobb, amit idáig csináltam, 
és tartalmilag, formailag annyira eltérő, 
hogy nem is tudom megírni. Képzelje el 
magának, hogy az egész mindenség el-
kezd énekelni, zenélni. Ezek már nem 
is emberi hangok, hanem egymás körül 
forgó napok és égitestek.”

Mahler agyában, egész lényében állan-
dóan kavarogtak, forrongtak ötletek, me-
lyek aztán határozottabb formát öltve, 
mint vázlatok kerültek papírra s ezekből 
alakultak ki – általában nyaralása alatt – 
a szimfóniái. 

felesége így írt erről: 1906-ban 
Maierniggben az első tizennégy nap – 
mint minden évben – ismét megbénította 
Mahler alkotókedvét, s a tehetetlenség 
ezernyi kínját kellett elviselnie. ám egy-
szer csak egy reggel, amikor belépett 
dolgozószobájába, eszébe jutott a „Veni 
Creator Spiritus” (szentlélek- dicsőítő 
gregorián himnusz).

„Gyújts fényt érzékeinkbe! Öntsd szí-
vünkbe szent szerelmedet!”

(Babits Mihály).

a Mahler lelkében hordozott gondolatok 
formába tagozódtak, a középkori latin 
költemény valósággal felfakasztotta ben-
ne a zene forrását. 

a komponista két hatalmas részre tagolta 
születő vIII. szimfóniáját: az első részt 
tehát a Veni Creator Spiritus – kissé át-
dolgozott – szövegének megkomponálása 
adja. 

az önmagában is majdnem egy órás má-
sodik rész irodalmi alapjául Mahler Goe-
the Faustjának zárójelenetét választotta. 
faust – nagyratörő, eszményi célokért 
lelkesülő, nemesen gondolkodó ember, 
aki mindig jót akar, de céljai eléréséhez 
rossz utat választ: eladja lelkét az ördög-
nek. amikor meghal, Mefistofeles birto-
kába akarja venni a lelkét, de az angyalok 
elragadják tőle és viszik a legmagasabb 
régiókba. egymás után válnak le róla bű-
neinek nyomai, míg végül eljut az örök 

szeretet honába, ahol a női ideál, a Mater 
Gloriosa, Isten anyja pártfogolja az igaz-
ságot tevő Úristen előtt. 

a monumentális darab végén még egy-
szer felzeng az első rész két motívuma: 
a Veni Creator Spiritus és a Gloria. a 
szimfónia utolsó ütemeiben Wagner Par-
sifal-harangjainak négy jellegzetes hangja 
harsog, mely az első tétel himnuszának 
kezdetével is rokon. 

a vIII. szimfóniát „Sinfonie der 
Tausend”-nek, „Ezrek szimfóniájának” 
nevezték el, mert előadása roppant ap-
parátust igényel: nyolc énekes szólista, 
két nagy létszámú vegyeskar és egy gyer-
mekkar, 46 fúvós, monumentális vonós-
zenekar, hatféle ütőhangszer, hat hárfa, 
zongora, orgona, harmónium, cseleszta 
és mandolin a teljes összeállítás.

a mű ősbemutatóját 1910. szeptembe-
rében maga Mahler vezényelte a mün-
cheni Festhalléban. 858 énekes és 171 
hangszeres volt az óriási pódiumon. a 
trombitások és harsonások egyik részét 
jobb és bal oldalt, fönt helyezték el, hogy 
hangszereik mintegy égi fanfárként szó-
laljanak meg.

Veni, creator spiritus 
Schlussszene von Goethes „Faust“ 
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