
költészetté Iényegíteníök. Mert nem
minden rövidebbre tördelt sor válik köl
teménnyé. Ahhoz lényegesen több kell:
merész kockázatvállalás, a látás és lát
tatás egyensúlya, s a tömörségnek egy
régebben nem is sejtett foka.

Nincs izgalmasabb élmény, mint ami
kor a költő letér biztonságos, járt útjá
ról, s új ösvényeket keres, előbb óvato
san ügyelve a lépés biztonságára, egyen
súlyára, majd egyre felszabadultabban,
öntudatosabban. a megtalált biztonság
nyugodtságával. Ilyen útra vállalkozott
újabb köteteiben Puszta Sándor. Haj
danán Arany 46 a nemzeti klasszicizmus
kiegyensúlyozott verseszménye lebegett
szeme előtt: ennek formáit és harmoni
kus érzelemvilágát valósitotta meg át-

(tetsző, világos képekben gondolkodva,
kényesen ügyelve a forma fegyelmére.
De már A fények rézsűt esnek utolsó
ciklusában felfigyeltünk a változásra.
ott még nem kezelte oly eredetien és
magától értetődő természetességgel a
hangot, mint újabb köteteiben. Legújabb
versgyűjteménye* pedig igazi meglepe
tés: mert már most sem mondott le vég
érvényesen a mondanivaló érthetőségéről

és áttekinthetőségéről. de költészetének
rendje kétségkívül átrétegződött: egymás

MŰFAJOK f:S ELŰADÓK

A zenetörténeti múltból, mint furcsán
gomolygó, még meglehetősen alaktalan
ősködből, egyszer csak bámulatos végle
gességgel és tökéletességgel kiemelkedett
a "concerto"~forma, abban a kristálytisz
ta világossággal és áttetszőséggel megfo
galmazott egyszerűségében, ahogy a zse
niálís Vivaldi teremtette. Az összkiadás
alapján körülbelül 450 ilyen jellegű al
kotást írt, s kí tudja hány hasonló lap
pang még különféle könyvtárakban és
kézirattárakban? . A hanglemezpíacokon
se szeri, se száma a Vivaldí-lemezeknek;
népszerűsége pillanatról pillanatra nö
vekszik: ő képviseli legtisztábban és
végérvényesen a zenei barokk beteljese
dését, egyfajta túlcsorduló, túlhabzó
éle(érzést, a szépségnek olyan fokát,
melyet ebben az egyszeriségben már fo
kozni sem lehet talán. Meglehet, a ver-

mellé rendelt töredékes, aforisztikus
gondolati egységekben fogalmaz, s való
ban "személyreszólón", az egyes ember
nek címezve fejezi ki küldetésének tar
talmát:

légy. légy. légy s maradj örök jelenídőben

az aki voltál ha már nem lehetsz az aki
lehetnél

aki féhett6J. volna
de ebből egy [ottát ne engedj

(Levél magamhoz)

Az irodalomtörténetírás egykor majd,
az általánosításhoz szükséges higgadtság
és távlatteremtés birtokában, bizonyára
fölméri, hogyan kísérletezte ki új hang
jait korunk költészete. Azt azonban már
is láthatjuk, milyen felmérhetetlenül
nagy hatást tett a mai magyar lírára
Pilinszky János. Az ő poétikai forradal
mának hű katonája Puszta Sándor is.
Talán még nem míndenütt vetette le e
hatalmas hatás jellegzetességeit, de köl
tészetéről újabb gyűjteményeinek birto
kában, ismeretében elrnondhatjuk: meg
úlulva, de régi eszményeinek birtokában
vált modern, izgalmas Iíríkussá.

SIKl GÉZA

senyműirodalom majd a későbbi száza
dokban népszerűbb és a szóló hangszer
számára gazdagabb lehetőségeket kínáló
gordonkaversenyeket tart számon, de az
biztos, hogyaVivaldiéinál szebbeket
aligha. Már csak ezért is nagyon jól
tette a Magyar Hanglemezgyártó Válla
lat, hogy Perényi Miklósnak is alkalmat
adva nagyszerű stílusismerete bizonyí
tására, megjelentett egy csokorra valót
Vivaldi Gordonkaversenyeiből.• Külön
érdekessége a lemeznek, hogy a nágy
szerűen játszó művész kíséretét a Liszt
Ferenc Zenemúvészeti Főiskola Zenekara
látja el Simon Albert vezényletével, te
hát ugyanaz az együttes, amely a Bach
-zongoraversenyek kíséretével is bírálatot
és elismerést is szerzett, Egy pillanatig
sem vitás, hogy játékuk-at méltánytalan
ság volna egybevetni a világ nagy ka
maraegyiltteseinek előadásával. Hiszen
van még idejük kite'ljesedni, érlelődni!

• Puszta Sándor: Személyreszólón (Magvető. 1978)

* Vivaldi: Gordonkaversenyek (SLPX 11872)
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Annál érdekesebb azonban, hogy mig
például az I Musici di Roma Vivaldi
-képe már maga a tökéletesség, addig ez
a fiatalokból álló magyar zenekar nyug
talanabb, kiegyensúlyozatlanabb, vibrá
lóbb portrét rajzol, melunek: vannak be
fejezetlen vonásai is, s amely épp véges
ségével bizonyitja, hogy minden század
alkotó emberének lehet még hozzátenni
valója egy még oly tökéletes alkotáshoz
is.

Mozart fúvós kamarazenéjének darab
jai nem tartoznak a zeneirodalom ki
emelkedő remekei közé. Legalábbis ez a
zenetudósok egyöntetű véleménye. Aki
azonban végighallgatja a most megjelent
lemezújdonságon Tarjáni Ferenc előadá

sában a Kürtkvintettet, s Kovács Béláé
ban a Klarinétötöst,** egyszeriben ké
telkedni kezd e megállapítás igazságá
ban. Mert az igazán nagy előadóművé

szek még a lazább, alkalmibb darabokat
is átformálják, megemelik, jelentőssé te
szik. Kűlönösen az úgynevezett "Stadler
-kvintett" csodálatosan szép klarinét-
-szólama, a hangszer szinte anyagtalan
tisztaságú éneke gondolkodtat el, s kész
tet arra, hogy megkeressük ennek az
"alkalmi" remeklésnek párjait zongora
versenyei között.

Két olyan nagyszerű művész, mint
Tarjáni Ferenc és Kovács Béla, s a ve
lük társult, ezen a lemezen meghökken
tően magas színvonalú játékkal jelent
kező Kodály-vonósnégyes, mindenesetre
bőven elég ahhoz, hogy a lemezeknek
sikere legyen. Mindkét szólista tisztele
tet parancsol művészi tartásával is. Kö
vetkezetesek, s azt a hangzásideált, me
lyet kialakítottak maguknak az évek so
mn, nem adják fel múló divatoknak, kí
séstésekmek: engedve. Ez a fajta klasszi
kus kiegyensúlyozottság, a vonalrajz
pontossága, az árnyalatokhoz való sziao
rú hűség, az értelmezés lehetőség szerint
való közelítése a szerző szándékához
nem feltétlenül jellemzi korunk sokszor a
hatásra összpontosító eZőadóművészetét.

A megszólaltatás teljessége azonban min
denképpen Kovács Béla és Tarjáni Fe
renc útját igazolja.

Az a három lemez, mely Beethoven
Vonóstrióit*** tartalmazza, mindenkép
pen a magyar hanglemezkiadás büszke
sége. Három kitűnő művész, Kovács Dé
nes, Németh Géza és Banda Ede szövet-

kezett, hogy ezeket a nem túlságosan
gyakran hallható, a szerző művészi fejlő

dése szempontjából mégiS' oly jelentős al
kotásokat minél magasabb színvonaion
tolmácsolja. Mindhárman kivételes alak
jai hangszeTÜknek, a lemez értéke mégis
azon alapszik, hogy - mint a jelenté
keny hangszeres előadók általában
tudnak alkalmazkodni egymáshoz is, a
kotta előírásaihoz is. A hasonlóan ki
emelkedő szólisták kamarazenei társu
lásai nem mindig járnak sikerrel. (Gerard
Moore, akinek zongorakíséretéért szinte
versengtek az énekesek és hegedűművé

szek; megemliti szellemes önéletírásában,
hogy Szigeti Józseffel nem volt hálás
dolog együtt játszani, mert meg volt
győződve arról, hogy ci, hegedűs szólistá
nak mindig vezető szerepe van.) Ezek a
triófelvételek azonban minden szempont
ból a sikeresek közé tartoznak.

Fischer Adám, a helsinki operaház el
ső karmestere, Schubert Rosamundá
ját**** vezényelte lemezre. Kincses Ve
ronika énekli a szólót, a Hangverseny
zenekar és a Magyar Rádió és Televízió
Kórusa látja el a kíséretet. Kitűnő a le
mez és igen jó a karmesteri teljesít
mény! A hallgató legfeljebb azon töp
reng csodálkozva, miért éppen a helsin
ki operában működik a fiatal karmester.
(Néhány napja a képernyőn feltűnt egy
pillanatra Fischer Iván, Adám öccse, aki
a BBC karmesterversenyét nyerte meg,
s ezután szerződések özönét kapta Ang
liában és más országokban. Nem tudta
pontosan megmondani, hány hangver
senyt vezényelt külföldön. Itthon? He
tet. Iiemezjeiuétei készült már vele?
Külföldön nagyszerű ajánlatai vannak,
folynak a tárgyalások. Itthon? Még sem
mi. Járatlan vagyok a hazai menedzse
lés útvesztőiben. de ha a féltehetségek
érvényesülését összevetem ezekkel a pél
dákkal, az a sejtelem éled bennem, hogy
valami hiba van ezen a téren. (No, de
ezen töprengeni úgyis terméketlen, elé
gedjünk meg azzal, hogy élő, lüktető,

szellemes, pergő előadásban hallhatjuk
Schubert remekét. s aki eddig Klempe
rer felvételét óvta féltve, most boldogan
helyezheti 11Jellé Fischer Adámét, mely
temperamentumával, bátor szabadosságá
val is sok örömet szerez..

(R. L.)

**Mozart: Kürtkvintett ; Klarinétkvintett (Hun garoton, SLPX 11828)
*** Beethoven: Vonóstriók (összkiadás) (Hungaroton, SLPX 11781-3)
**** Schubert: Rosamunda (kísérőzene) (Hungaroton, SLPX 11865)
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