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Nem panaszkodhat egyoldalú kínálatról a
MATÁV közönsége. Végigtekintve a márciusi
mûsoron, úgy tûnik, a repertoárdarabokhoz szép
számmal társulnak ritkán hallható kompozíciók
is. A MATÁV törzsközönsége pedig fokozott
mértékben lehet elégedett: együttesének mûsorán
örvendetesen megszaporodtak a francia és francia
zenei hatást mutató mûvek. Mintha idén a fôváro-
si zeneélet mûsorszervezôi összebeszéltek volna,
e tendencia figyelhetô meg – kisebb-nagyobb
mértékben – valamennyi vezetô zenekarunk mû-
sor-összeállításában.

Március 3-án vendégkarmester irányításával
csendült fel Debussy, Francaix és de Falla egy-egy
mûve. Carlos Dominguez-Nieto a látványosan diri-
gálók között is elôkelô helyet foglalna el: szinte el-
táncolta a mûveket. Aki olyan helyen ült, hogy
szembôl vagy oldalról ráláthatott a dirigensre, azt
idônként szinte lekötötte maga a látvány is. Impo-
náló, hogy a fiatalember kotta nélkül tudja a mûve-
ket, – de vajon tényleg tudja ôket? És azt is, hogy
mikor mi szerepel a kottában? E többé-kevésbé
költôi kérdések arra szeretnének rávilágítani, hogy
van a karmestereknek egy fajtája, amelyik hangfel-
vételek segítségével ismerkedik a mûvekkel. Min-
dennemû konkrét információ nélkül is biztosra ve-
szem, hogy Dominguez-Nieto közéjük tartozik.
Vitathatatlan: a mûvek, s a bennük a tételek egészét
teljességében ismeri, már ami a nagyformát illeti.
Szinte „sodorja magával” ôt a zene – ami viszont a
zenekart dicséri, mert ezúttal együtt haladt karmes-
ter és alkalmi együttese. Tehát: az alaposan felké-
szült együttes által megszólaltatott muzsika beleil-
lett abba a hangkép-világba, amelyet a karmester
kialakított magának az egyes mûvekrôl, így nagy
egyetértésben dolgozhattak együtt. De ott kísért a
kétkedés ördöge: vajon ha aktuálisan bele kell avat-
kozni a hangzás menetébe, akkor is a helyzet ma-
gaslatán lett volna? Kitérô válasz arra, hogy a ven-
dégkarmesternek nem az a dolga...

Ami a csaknem teltháznyi hallgatóság számá-
ra perdöntô: olyan muzsikálást hallott, amelynek
egyetlen pillanatában sem kellett unatkoznia, s ez
nem kevés!

Egy pillanatra azonban térjünk még vissza a lát-
vány kérdéséhez! Viszonylag új mûsor esetében –
amikor a mûvek többsége nem szerepel a zenekar
repertoárján – vajon mennyi lehet az esélye annak,
hogy a játékosoknak jut az idejébôl-figyelmébôl ar-
ra, hogy rendszeresen, illetve folyamatosan figye-

lemmel kísérjék a karmester mozdulatait? Mert ha
mindenki a kottát bújja, akkor voltaképp mindegy,
mit mutat, mit kér a dirigens. Ugyanakkor viszont
mégsem mindegy – mert azok a muzsikusok, akik
éppen nem játszanak, informatív irányításból sokat
tanulhatnak, bármiféle erôfeszítés nélkül. Domin-
guez-Nietót érdemes volt nézni – legalábbis a fúvó-
sok kihasználták erre a vonós-részeket. És ha vala-
ki már tudja, hogy érdemes a karmesterre figyelni,
akkor talán veszi a fáradságot és alaposan megta-
nulja a szólamát, hogy ne veszítsen értékes infor-
mációkat és tanulságot. Sok összetevô eredôjeként
születik meg a tényleges hangzás... S amíg, a vonó-
sok többsége a kottát bújja, ugyan lenne-e értelme
differenciált mozdulatoknak, különleges kérések-
nek, amelyek úgyis elszállnának a levegôben, a
megfelelô hangzás nélkül?! 

Visszatérve a realitás talajára, azt is le kell szö-
gezni, hogy amíg a szólamok nincsenek kézben-
fülben, addig nagyon fontos, hogy alaposan ol-
vassa a kottát a szem.

Debussy: Ibéria szvitjének hangzása a színek és
hangulatok sokféleségét vonultatta fel – bárki szá-
mára nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a hangzásvi-
lágnak a megteremtéséhez alapfeltétel a „mamut-
zenekar” – csak annak segít ségével kelhet életre a
hangszínek szinte szavakba önthetetlen árnyala-
tainak kavalkádja. (Aki észrevette, annak sem volt
kedve tippelgetni, vajon min szórakozhat-nevet-
gélhet a cselló hátsó pultjainál két játékos – csak ép
meglepô, hogy vannak hangszeresek, akiket nem
érint meg a közremûködésükkel éppen
megszületô muzsika...)

Ha közvélemény-kutatást tartottak volna,
valószínûleg a második mûsorszámnak jutott
volna a legmagasabb tetszési index. Françaix:
Vidám Párizs címû, trombitára és fúvósokra kom-
ponált concertáló kamaramuzsikáját hallgatva,
aligha jutott bárkinek is eszébe a mindennapos
szóhasználat értelmében a „kortárs zene". Pedig a
mû 1975-ben készült... Már-már a big bandek
világához közelítô, ritmikai ötletei-poénjai
következtében ellenállhatatlanul szellemes, néhol
mosolygásra késztetô zene ez, melyben a kar-
mesternek az „animálás" feladata jutott. Ha a
játékosok jártasak ebben a könnyedebb hangvételû
„stilus"-ban, jelenléte akár felesleges is lehet – a
megbízható összjátékot azonban mindenképp sza-
vatolja, jóllehet ezúttal a szólista személye úgyis
maximális figyelmet és lelkesedést inspirált.

Geiger Györgyöt akkora taps fogadta, hogy akár
hangszeréhez se kellett volna nyúlnia – de ô
megtette, a szereplésével tovább öregbítette-erôsí-
tette azt a meggyôzôdést sokakban, hogy hangsze-
rével a kézben nem ismer lehetetlent. „Játszott" a
trombitával, mint korábban egyik CD-felvételének
hangzatos címe is hirdette – s játszott a part-
nereivel s (közvetve) a közönséggel is. Függetle-
nül attól, hogy „megtanította" közönségének
Françaix nevét (tehát ismeretterjesztô-közön-
ségnevelô funkciót töltött be), gondtalan, felhôtlen
perceket szerzett a publikumnak. Szinte érezhetô
volt, ahogy a „hivatalos" jól nevelten viselkedô
arckifejezés eltûnt, oldódott a feszültség,
ugyanakkor eltûnt a passzivitás távolságteremtô
hatása – közremûködésével Françaix zenéje min-
denkit személy szerint megszólított.

Szellemileg felüdült-kikapcsolódott kö-
zönség várt arra, hogy a szünet után folytatódjék
a hangverseny, de Falla zenéjével, a „három-
szögletû kalap" táncjáték motivumaira épülô,
ugyancsak hangszíngazdag, hangszerelési érde-
kességekben bôvelkedô szvittel. A gazdag-
áttört partitúra (hasonlóképp a koncertkezdô
Debussy mûhöz) nem egykönnyen adja meg
magát. Kiemelkedô teljesítményt nyújtottak a
koncert egészében a fúvósok (elsôsorban talán a
fafúvósok), akik számára már-már kihívásnak
hatott a számos jól karakterizált melodikus
motívum. Hogy az arányok nem mindig sike-
rültek „tökéletesre" – ugyan, az elképzelésen
túl, vajon megvalósítható-e az?! Nagy együttes-
rôl lévén szó, nemcsak arrogancia, de a pódiu-
mon való járatlanság bizonyítéka is lenne szá-
mon kérni az „egymásra figyelés" gesztusát.
Ilyenkor gyakorlatilag megoldhatatlan, azazh-
ogy csak úgy oldató meg, hogy a karmester biz-
tos kézzel tervezi meg a mûvek dinamikai
térképét, s irányítását messzemenô érzékeny-
séggel követik a játékosok. Ilyesmit azonban
vendégkarmestertôl, nem-repertoárdarab eseté-
ben aligha lehet elvárni. Az viszont nemcsak jó,
hanem mindenki számára hasznos lenne, ha
volna mód arra, hogy a megtanultakat a közel-
jövôben hasznosíthassa az együttes, vagyis
többször eljátszhassa (s közben még alaposab-
ban megismerhesse) azokat a mûveket, ame-
lyeket elôadásában már most is kedvezôen
fogadott a közönség.
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A MATÁV Szimfonikus Zenekar
márciusi elsô koncertjérôl


