Kotta a polcon
avagy Hrabal mint ment angyal
hogy az í rónak a tiszta, üres
papí rlap inspiráló vagy ií ritá]ó, munkára ké sztet , ú gy nekem a

vonalkázott, pöttyözött, telikottáZott ielenti ugyanazt.
É saz üres,..? Az nem ilyen egyszer , de talán az is kiderül,
Kezdem az ele jé n.

Y

Van, hogy eszembe jut egy ré gen

hallott darab, de az is lehet, hogy
meglátok valahol egy sosem iátszott kottát, Sokfé leké ppen kezd dhet, A lé nyeg az, hogy valamifé le szerzé si vágy, mánia kerí t halaImába, Utánané zni, megszerezni,
megtanulni, eljátszani, el adni. A
cé l az el adás, az igazi izgalom, a
dolog szé psé gemé gis a megismeré s, az öt vonalba zárt rendszet a
pöttyök, szárak, zászl k é s egyé b jelek megfejté se, Az
el adás, a beteljesedé s nagyon fontos, de az már
szervezé ssel, esetleg hozzánemé rt kkel való tárgyalással iár, é s í gy üzleti ré sze is a dolognak.
Tehát a kotta a szerzé si Vágy tárgya.
Fontos, hogy szé p legyen, belülr l-kí vü lr l mí ves,
mé g ha nem is oIcsó, S t.
Az ingyen kapott, Vagy fillé reké rt lemásolt kottácskák vaiahogy máské pp viselkednek, mint a nehezen
megszerzett, megvásároltak_ Könnyen szakadnak, gy r dnek, általában nehezen o]vashatók, egy,egy oldal
el-elt nik, vonzzák a pecsé teket, anyaguk munka közben morzsálódik, Nagy el nyük viszont, hogy jól lehet

ket kölcsön adni é s mé g jobban elveszí teni.
Most az els dleges é rzé sr lszeretné k beszé lni, mikor egy ré gen óhajtott ismeretlen ió kis kottát a kezembe vehetek, Világos csontszí n izmos papí r, szinte

pengé se van a lapoknak, Iaituk szé pen metszett kottafejek, melyek a több generációs használatnak is nyugodtan né znek elé be. Az ilyen kottát odané zé sné lkül
is tel|es biztonsággal emelem ie a polcról a többi közül,
Talán el reszaladtam egy kicsit.
Egyel re mé g csak ott tartok, hogy az eladó emeli
le a polcról a nagy nehezen becserké szett kottát. Ilyen
polc nem is olyan ré gen mé g csak Bé csben volt, vagy
New-Yorkban, ió esetben Lipcsé ben. Most már akár a
Mú zeum körú ton is lehet.

Ha vé gre ké zbe kapom, akkor a legrövidebb id n
belül uzsgyi haza. Ez mé g a Mú zeum körú tról sem t nik rövidnek, mivel a zsákmány már a tarsolyomban

Van.

Megé rkezé semkor a kottát megropogtatom, meglacelger cyörgy trombltam vé sz 2000. márciu§ lr-é n
É rdemes M vé sz kltünteté sben ré szesült.
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Baltat László felVé tele

pogatom, hogy engedelmesen viselje a m heIymunka
során rá háruló fizikai megpróbáltatásokat,
Az el ké születek után jöhet az é rdemleges munka;
vagyis az els eljátszás összehasonlí thatatlan öröme,
Ekkor minden nagyon ké zenfekv é s egyszer ,
Kis hibák, pontatlanságok nem számí tanak, a nehezebb ré szeken nagyvonalú an átsiklom, Vé gé reé rve
ú gy é rzem, remek pré da került a cé Ikeresztembe; é s
elejtenem sem lesz nehé z.
Önfe]edt hangulatban kerül a kotta a polcra.
Megnyugszom, Talán meg is feledkezem róla egy
id re, Ebben közrejátszik az is, hogy nap mint nap
rengeteg iól ismert é s mé ltán ismeretlen kottát kell
eliátszanom - itt is, ott is, pé nzé rtis, meg nem iS.
El bb-utóbb azonban - átmenetileg - kifogynak az
agyoniátszott é s az igazi iáté kra alkalmatlan kották é s
megint eljön az ideje annak a jófogású nak, ami otthon lapul a polcom dí szhelyé n.
|gaz, szinte hibátlanul eliátszottam már, de mivel az
id m engedi, simogatom mé g egy kicsit,

P

kkor hamar kiderüI: mintha ez egy másik darab
lenne, Nem hangszerszer , unalmas, vaIahogy
nem adja magát, technikailag megoldhatatlan, lzza,
dok, De hát mennyire akartam, hogy meglegyen,
hogy eliátsszam é s a mú ltkor milyen jól ment, Tetszett is. Mé g egy darabig próbálom felidé zni a korábbi eliátszás hangulatát - esé lytelenül, a helyzet
csak romlik.

-El

A

cé lkeresztben meglátott pré da t n ben van,

Azé rt nem adom fel.

Ceruza a ké zbe, a vé gé nradí r. A radí r talán mé g fontosabb,
Akkor ezt a ré szt egy kicsit gyorsabban, de más fogásokkal iátszom - ceruza,
Na nem, í gy mé g sutább mint az el bb - radí r,

A Ieveg vé telnek csak itt van helye

-

ceruza,

É sha majd koncerten játszom (ei fogom játszani?),
mire ide é rek, pont megfulladok - radí r, ceruza.
Ezt lehetetlen ülve el]átszani - ceí uza,
Hát, kötve sem egyszer bb, akkor inkább legyen
igaza a szerz nek, vagy kiadónak? - radí r,
Közben arra gondolok, hogy milyen fontos a 3B-s
ceruza, í gy nyom né lkül lehet igaza öt perces Váltás,
ban a szerz nek é s nekem is,
Vé szhelyzet van: El kerülnek a komolyabb technikai Segé desZköZök:
a metronóm - a szerz szerintem hibás tempóielzé seit igazolandó,
a hangológé p - már a fülemnek sem hiszek,

Úgy látszik, eZ egy dé lel tti darab,,,kis dé Iel tti zene", Játszhatósága napszakhoz köt dik, Legfeljebb
majd matiné kon fogom játszani,,, - Hülyesé g -, a
,.Kis é ii zene" dé lután is szé p, nem beszé lve a,,Né gy
é vszak" -ról, melyné l Vivaldi ré szé r lnem volt kiköté s,

hogy elí adás
idtszandó

kezdete március 2|-e,

az ut)Isó

té tel hóesé sben

. . .

É skülönben is, Ha most innen a szobámból - mié rt
ne? - egyenes adásban közvetí tené k ezt a zené t mondjuk San Franciscóban - az ott hallgatóknak é iiel
lé vé neszükbe sem jutna, hogy ez egy,,kis dé lel tti"
zene. De attól, mert k é jiel hailgatják, a,,Kis é iizené vel" sem keverné k össze, Bár ki tudja,,, Amerikában
semmi sem lehetetlen,
a magnetofon - játé komat veszi ugyan, de a felvé tel
összeté vesztik vagy sem, lé nyeg az, hogy halJgatják,
mé gis hallgathatatlan.
mert tetszik nekik é s akkor., , é s akkor felé bredek,
A küzdelem legf bb ,,eredmé nye", hogy kiderül:
Kicsit kábán, de rögtön a pultra né zek, Üres, Bemikhosszas utánjárássai egy nehé z, de ielenté ktelen darofonozva sem vagyok, Hogy is Van eZ? AZ esti olvasrabot sikelü]t megszeIeznem, ráadásul ké ptelen va, mány, A szózuhatag, Felkavaró volt é s nem unalmas
gyok jelent ssé tupí rozni,
meg é rthetetlen, csak é n voltam közömbös é s fantáziA kotta a polc mé lyé rekerül,
átlan.,, de ha ez í gy van, akkor talán a kutyába sem
Szé p kis este elé né zek,,, é s mé g é hes sem va- kellett vo]na belerú gni (tra megtalálom), a szódaví z
gyok, , , Azé rt a vacsora már ké sz lehetne., , Mikor vé g- sem volt meleg, a mártásnak is Vo]t tartása, a halnak
re e]ké szú l,a halnak tisztára hal í ze van, a mártás tú ] nem volt,., de a halnak igen halí ze volt.
foJyós, a gyerek meg naná, hogy az ásványvizet nem
A lé nyeg azonban: a jó kis vj]ágos csontszí n izmos
tette VisSZa a h t be; a kutyám átrágta magát a kerí té , papí ron lé v gombócok, vonalak, zászlók meg a többi
sen, í gy mé g bele sem tudok rú gni
megfejté sre váró dolog pont jó sorrendben vannak
Azé rt ennek a napnak is vé ge lesz egysze1 de mieodarakva é s akkor nem vé letlen, hogy felkutattam,
l tt ez bekövetkezne. kiderül, hogy Hrabal é rte]met- megszeleztem, lapozgattam, az állványra té ve ellát,
len, szószátyár í ró, telebeszé li az ember fejé t - amj
Szottam, maid a polcra tettem,
már egyé bké ntis tú lságosan tele Van -, mindenfé le
Vjszont vannak rossz napjai az embernek.
sörszagú agyszü lemé nyekkeL
Ilyenkor legiobb semmibe sem kezdeni (hacsak egy
,,Adagio lamentoso" - Mintha a zenei szakszavakat
Hrabal könwbe nem),
kötetcí mké nt használva is engem akarna bosszantani,
Most ha felkelek az ú j napon, kihalászom a polcról
emlé keztetve kudarcomra.
az álmomat. (Te jó lsten, csak ott legyen!) Kiteszem a
Mé g 1ó, hogy aludni lehet rá - vagy azt is csak fé lig?
pultra é s addig gyú rom, jelölöm, radí rozom, amí g viJágossá válik a szerz i akarat, a darab lé nyege. Ez
indenesetre oivasmányom Vé gtelení tett szófoazonban csak fé l siker,
Iyama egy rejté lyes, mindmáig felté rké pezheTovább kell gyú rnom, kí nlódnom, hátha eszembe
tetlen tengerbe ömölve morzsálódik, felhí gul é s veszti
{vagy Ielkembe) jut vaiami, amit Utólag a szerz sem
vé gké ppé rtelmé t. Ezzel egy id ben vagy inkább terbánna, Ekkor már a papí ron lev é s korábban á]talam
mé szetes fol}tatáské nt szé les karcsapásokkal beröp,
is szaporí tott sok-sok ie], a zene KRESZ-táblái fokoza,
pen hozzám maga az í ró, vállán potyautaské nt utazó tosan fogynak, leegyszer södnek, mí gnem megfeité macskái é s röpté t segí t galambok társaságában. Kösükkel é rtelmüket vesztik é s szinte el is t nnek.
rül sem né zve benyú l a polcomra é s biztos ké zzel kiA legszebb, mikor játé k közben magam el tt már
emeli a hottát
csak egy tiszta papí rlapot látok, Ami az í ró - alkotó Megsuhintja el ttem Iobbról-balról, csak ú gy számára a remé nltelies kezdet, az számomra - az el pengenek bele az izmos lapok, ma jd kité ve a pultomra
adónak - a szé p, de kicsit szomorú befejezé s: mert amj
szigorú vonások köZé rejtett Bohus-os mosollyal az vissza van, a remé ny, hogy egyszer majd a papí rról el,
arcán né pes társaságával együtt tovat nik,
csent jelek felmutatásával örömet szerezhetek mások,
Az id tlen id höz ill en mindezen törté né sekt ] nak is - az el adás lehet sé ge - már egy másik, másfajmeg sem lep dve reggeli frissessé ggel ülök a pult elé , ta törté net, ahol már nemcsak é n vagyok meg a kotta,
Fels bb parancsot teljesí tek, jókedwel - 1átszom az
A É ottd ismé t a polcra kerül, vigyázva arra, hogy maodaké szí tettkottát_ Az eredmé ny több mint bí ztató, A
radjon hely mellette egy arra é rdemes kövelkezönek is,
darab feltámadt. Eszembe iut, hogy az els , önfeledt
Es í gy megy ez,
átjátszás is dé Iel tt Volt. - Kombinálok.
Geiger György
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