
HANGLEMEZ

Vannak a világ művészetének újrci
meg újra felbukkanó témái. Közülük is
talán Faust alakja villan fel legtöbb
ször. A zenei romantika korában az
állítólag a tizenötödik század legvégén
élt német mágus alakja sajátos értelme
;;,ést nyert: Goethe művéből megtermé
kenyülve benne ábrázolták a teljesség
re törő. kimeríthetetlen szomjú emberi
akaratot. A feldolgozások közül
Guonod operája mellett - Berlioz drá
mai oratóriuma és Liszt szimfóniája ma
a legnépszerűbb. Az utóbbi figyeimét
az előbbi hívta fel Goethe alkotására.
Liszt hamarosan végig is olvasta a Fa
ustot és teljesen a hatása alá került.
1849-ben, amikor. Weimar ban a Goethe
-jubileumra készültek, Liszt megzenésí
tette a Faust II. részének utolsó előtti
jele'líetéből az angyali kart. N.éhány
évvel később már lázasan dolgozott a
szimf&nia partitúráján, és a zenei
anyag nagy részével 1854-ben el is ké
szült. A programzene termékeny évei
ezek, s Liszt lángoló szavakkal írt
Beethoven Egmontjáról, amelyben azon
ban - mint mondta - a nagy zene
költő megfeledkezett a darab történeti
aspektusairól, viszont annál 1UÍgyobb
affinitással fordult a műben izzó "tisz
ta és igaz szenvedély" lávaömlései felé.

A romantika sajátos módon értel
mezte át Goethe Faustját. Benne a
szélsős.éges, de egyensúlyra törekvő em
bEN' legtökéletesebb típusát látta, s ezt
az antitézisekből épülő szintézist igye
kezett kifejezni Liszt Ferenc is szimfó
nájában. Amikor elkészülte után több
évvel egy levelében igyekezett körvo
nalazni, melyek a zenei romantika leg
kifejezőbb műalkotásai, a maga műve

mellett A bol}"gó hollandit, Berlioz
Benvenuto Cellinijét, Schumann Man
frédját és Rubinstein Elveszített para
dicsomát említi; e műalkotások alkot
ják azt atalapzatot, melyek föZött fen
ségesen feSZÜl a beteljesedés, mely
egyszersmind valamennyinek ősképe is:
Beethoven Kilencedik szimfóniája.

E rövid, önvallomásnak is beillő le
vélrészlet ideáljairól és ízlésformálói
ról is árulkodik. A hatalmas, szinte
alaktalan formát, a zenei szövetbe
ágyazott, azt kiteljesítő emberi hangot
igyekezett programja szolgálatába állí
tani. A Faust-szimfónia kétségtelenül
adekvát e nagyratörő szándékkal, s a

romantika paradox teljességigényének
egyik legnagyszerűbb példája, amely
mára talán halványult már valame
lyest. Líszt szimfónikus költeményei
ben ugyanis a zenei megvaiósulás nincs
mindig arányban a tartalom heroikus
igényeivel. Anyaga ·nem egységes, ihle
tének folyamatát ötletek, villanások sza
kítják meg, melyek sajátos módon meg
törik a gondolat ívét, és mozaikszerúvé
teszik jónéhány alTcotását. 'Még a Fa
ust-szimfóniában is - mely pedig hang
szerelésének és ötletességének egyik leg
szebb példája - vannak ilyen zenei
"üresjáratok", melyeket nem tölt ki az
invenció, inkább ismételgetéBek, para
digmaszerű felsorolásai a témáknak.. A
zenei témák kezelésében különben Liszt
talán egyetlen más alkotásában sem
ilyen találékony. Valóságos bravúr,
ahogy az utolsó tételben visszájára for
dítja az első tétel motívumait. .S .a
beethoveni hagyományból megterme
kenyülve rendkívül poétikus részben
mondja ki, a klasszicizmus ideálját, a
romantika életszemléletével színező ta
nulságot, hogy az örök női princípiwm
megtisztít bennünket a rossztól:

Csak földi példakép
mínden múlandó;
itt lesz a csonka ép
s megbámuland6;
mít nincs szó mondani,
itt fényt sugároz;
az Örök Asszonyi
emel magához.

(KálnokY László forditása)

A mai ízlésnek -:' melyhez a barokk
tömörsége és fénylő, kristálytiszta át
hatolhatósága alighanem közelebb áll
- kicsit túlírt a Faust szimfónia.. Még
is érdemes volt ilyen nagyszerű előa

dásban lemezre venni, annál is inkább,
mert a hazai Liszt-kultusznak kétség
telenül van bizonyos mértékű egyolda
lúsága. Az Allami Hangversenyzenekart
Ferencsik János vezényli (ő szinte év
ről-évre előadja a szimfóniát, jelezve,
hogy tanítását mindig időszerűnek, em
berhez méltónak érzi), a tenor szólót
Korondy György tolmácsolja. A leme
zen még Lenau Faustjának Két epizód
ja szerepel (a Mefiszto-keringő sodró
lendületű. elsőrangú előadásban). Kitű

nően énekel a Magyar NéphacI8ereg
Művészegyüttesének Férfikara (Hunga
Toton. SLPX 12022-3).

(R. L.)
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