
John Deathridge-carl Dahlbaus: Wagner
Ez a monográfia-sorozat a nagy Grove-lexikon
címszavait adja külön kötetekben. Magyar nyel
ven eddig nem sok ilyen szellemes, izgalmas
zenei monográfiát olvashattunk. A sorozat egyes
darabjain érződik az angol szerzők szellemes
sége,finom iróniája, melynek segítségével szakí
tanak az eddig ismert, kicsit idealizált és he
roizált portrékkal. Hogyne lenne elemében egy
angol professzor, amikor Wagner életrajzát kell
megírnía, szembesülve e nem mindennapi és
nem is túlságosan következetes személyiséggel,
aki mérhetetlenül büszke volt önmagára, s amint
a fejlemények bebizonyították, nem is ok nélkill.
A kiegészítő részben gazdag és elmélyült elem
zést olvashatunk esztétikájáról, melynek fontos
szerepe volt a huszadik századi művészetszem
lélet kialakításában. Elképedéssel elegy derűvel

és tisztelettel olvassuk a mindvégig lebilincselő

en érdekes, szellemes, tanulságos kismonog
ráfiát, melynek szellemét hibátlanul adta vissza
Tallián Tibor fordítása. (Zenemúkiadó)

R.L.

Képzőművészet

Somogyi Győző játszik

Mintha nem tudná, hogy a játék gyerekek meg
színészek kincse. Vagy neki van igaza, és a
szóhasználat téved? Játszik valamennyi művész?

Falusi portája utóbbira bizonyíték. Mert moso
lyog az idegen, alighogy az udvarába lép. Ha
éppen távol is a gazda, jól táplált, jókedvű állatok
fogadják a látogatót. Nevezetesen: szürke ló és
szamár, juhok, csavartszarvú kecskék, húsevónek
pedig három festölen különböző macska. Az
egyik fehér, a másik cirmos, a harmadik röt,
sivatagszínű. Ez a legnyáVogósabb is, esténként
addig sír az ajtónál, amíg a háziasszony meg nem
szánja, be nem ereszti a búbos kemencére.

A játék nap mint nap a közeli réten folytatódik.
A gazda ujjatlan kaftánt ölt, szamárhátra lendül,
kihajt ja a nyájat. A szamár rendkívül bölcsen,
belátóan viselkedik. Végigcipeli ugyana nagyra
nőtt gazdát a mezőrevezető, háromperces úton,
az irányt azonban már önállóan határozza meg.
Ráérősen, kacsk:aring6san haladnak hát, vissza
visszafordulnak. A szamárútközben is legelészik,
mélázgat, píhen.
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A gyepes dombocska tetejéről jól Iatszika táj.
Hasonlósága HeWsszal meghökkentő, a gyepra
karóra szórt, esókoptatta, méteres sziklak, örök
zöld borókak jótékonyan~zzáka belső

rokonságot, A legnagyobb eltérés miatt nincs ok
búslakodni, megegyezünk, HeWszna1 zöldebb.
üdébb világban vagyunk. A tenger, nem vitás,
híanyzík, bányatavak szürke vizét fodrozza a
távolban a szél.

A hianyzó kékséget otthon, Győző képein
találjuk meg ismét. A parányi, kápolna alakú
műterem a fészer mellett helyezkedik el,
káprázatos fehérre meszelte a művész. Ablak
nincs rajta, a tetöüvegen árad be a fény. Nem
vitás, a külvilágot t1tvol kell tartani. Festhet a
festő játszva, a festés mégiscsak a legkomolyabb
játék.

Állunk hát a szobl1cska kemencemelegében,
és figyeljük, amint a Santorinit körülvevő tenger
összekeveredik a Káli medence fölé boltozódó
éggel. Aztán túlnő, túlér a váSZnakon, elönti a
szobát. Hűvös korallizzJissa] fölfénylenek a
színek, alakok libbennek elő, lám, a tempózók
között megjelenik Petőfi Sándor. llZéves, elő

ször képzeli magát Kukorica Jancsinak. Vézna
gyerkőc, csaka koponyája hatalmas, olyan, mint a
Győző rajzolta képen. Ugyanazt a ruhát is viseli,
ruháját nem fogja a víz. Ez a tenger aJanos vitéz
országokat elnyelő meseföldrajzában létezóhöz
hasonlatos. Alig sustorog, mikö7ben a tíZéVeS
poéta beszél. "Magyarköltőknek, akiket megölt a
fém, az ágyúgoly6bis, a dzsida, a vonatkerék, a
géppisztolysorozat, sose állítsatok ftmekból
szobrott"

Ennyit mond, azdn egy gyárnegyedre mutat.
Éles a kép, és minden a helyén, ebben a múlt
akváriumban a fénytörés sem érvényesülhet.

Megtudjuk, mennyi 480 perc, lejártáva1 mit
jelent a lét méltóságos öröme. KüMros, egyszer
és kétszer és örökké, a fagyott pocsolyák fölött
kopott indigókkal játszik a januári szél. A
másolásnak nincs értelme, egy táltosarcü
munkás csúnya, Ö5SZeVert Krisztusokat rajzol.
Nem benne, neki akar hinni. Egy kövérkés,
bíboröltöZékt1 úr olaszos Il}'ájassággal vigasztal
gat ja: .Sose bánkódj, fiam, jól szo1g;Uod az Urat.
Miközben signor Santinál ültem, néha eszembe
jutott, bár félretuszkolhatrutm és Krisztust fest
hetném a vaszon tüloldalárat"

.Csakugyan, Győző, a műterem tervrajzait is te
készítetted el?"

se ő, se más, vWgéletében rajzok nélkill
építkezett. Most már még kevésbé értem, miért
vl1gyik olyan ikonfestő lenni, akinek mindig
imádkoznaka képei előtt.


