
O A  kétséget kizáróan  
e lkö v e te tt, de a te ttesre  jo 
gilag ráb izonyítha ta tlan  
bűnügy n em  szerepel a 
k r im iíró k  ked ven c  tém ái 
között. O lyan ez, m in tha  
egy m ese végén  a h é tfe jű  
sárkány vágná le a legk i
sebb k irá ly fi fe jé t, vagy a 
vasárrá  bába m égis fe l fa l
ná vacsorára Jancsit és J u 
liskát. V alószínű leg  nem  
m erőben  az e z trem itá s  
vonzo tta  a sorozatnak ígért 
francia  bűnügyi film , A  
vizsgálóbíró  asszony első 
ep izód jának kész ítő it a 
szoko.tlan fordu la thoz, ha 
nem  va la m i más. E lsősor
ban fe lteh e tő en  az a szán 
dék, hogy a nagyszerű, és 
csodálatos S im one Signo- 
re t-n a k  o lyan szerepet ad
hassanak, am elyben  va la 
m ive l többe t m u ta th a t fe l 
em beri és m ű vészi egyén i
ségéből, m in t a m en n y it egy 
szo kvá n y  lefo lyású  k r im i 
fe lderítése  e lvár a nyom o
zást végző  szem élytő l. A  
logika m e lle tt így lépett 
előtérbe az a le lk i érzé
kenység , a m it elsősorban a 
n ő kn ek  s zo k tu n k  tu la jd o n í
tani: a k ifin o m u lt beleérző  
képesség. M agyarán: a szer
ző k  „ lélektanira  v e tté k  a 
f ig u rá t”. A  vizsgálóbíró  
asszony a té n y e k  log ikus
nak  te tsző  láncolata m ö
gött fo kró l fokra  fed ez i fe l 
egy m á sik  asszony, a g y il
kosságot m agára vállaló, 
szép és fia ta l nő belső in 
d ítéka it. A  szerzők  m égis 
arra kárhozta tják , hogy az 
utolsó, a va lódi indokra  
való ráérzés e lő tt m eg tor
panjon. T u la jdonképpen  
n em  az ő in te lligenciá ján  
m ú lik , hogy a le lk i bon
colgatás vég eredm ényekén t 
a tö r tén e t nem  m ond  töb 
bet, m in t a kö zism ert ope
re ttda l: „A nő sz íve t k i is 
m eri? Ezer tito kka l van  
te li.” E zért a bölcsességért 
persze kár vo lt fe lá ldozn i 
a k r im ik  első szám ú  v o n z
erejét, az izgalm at.

(bársony)

A debreceni dzsesszna- 
pok keretében szeptember 
12-én, szombaton a Bai tók- 
terem ben tervezett éjféli 
koncéi'tprogramjában be
tegség miatt változás lesz. A  
Larry Coryell és Philip Ca
therine gitáros duó hang
versenye helyett Yochko 
Seffer tenorszaxofonos és 
Christian Escoude gitáros, 
valam int Szakcsi-Lakatos 
Béla lép fe l. A m eg
váltott jegyek érvényesek.

□  BOJTOR KÁROLY
festőm űvész kiállítása
17-én, csütörtökön délután 
5 órakor nyílik  a pécsi 
Képcsarnokban (Kossuth 
Lajos u tca-24.). Megnyitja 
Csorba Géza, a Magyar 
Nemzeti Galéria főigazga
tó-helyettese.

HAZAREPÜLT AMERIKÁBÓL

Rutíkai-, Darvas-lemez
Adamis Anna a színészeknek írt számokról

A Hanglemezgyár stúdió
jában komputerek és m e
móriaegységek, m agnetofo
nok és harmónizer társasá
gában, 16 sávon és 24 csa
tornán dolgozik az új R u tt-  
kai Éva  nagylem ez stábja: 
V á rku ti Géza zenei rende
ző, Zakariás Is tvá n  hang
mérnök, M ásik János ze
neszerző, és az utolsó p il
lanatban az Egyesült Á lla
mokból megérkező A dam is  
Anna.

— Miért volt fontos, hogy 
m egszakítsa m unkáját az 
Egyesült Államokban, és 
jelen legyen a lem ez keve
résénél?

— Két éve megkezdett 
munkám utolsó fázisa ez 
a pár nap itt a stúdióban. 
A lem ez végső formája, a 
dalok tónusa, a hangszere
lés gazdagsága itt áll -ösz- 
sze teljes egységgé. Azért 
„repültem"’ haza, hogy vég
re hallhassam ilyen hosz- 
szú idő után.

Tv-műsor is
— Hogyan kezdődött? 

M iért gondolt Rultkai É vá
ra?

— Egy színházi estén ösz- 
szetalálkoztunk a V ígszín
ház halijában és a kölcsö
nös üdvözlések után Éva 
feltette a kérdést: — Mikor 
írsz nekem egy lem ezt? És 
ezzel elkezdődött a hosszú 
és nehéz munka, hogy egy 
sajátos, az ő szem élyiségé
re írt portrélemez készül
hessen. A szövegek megírá
sa után kapcsolódott be 
Másik János zeneszerző, 
majd R u szt Józse f rendező 
irányításával folytak a pró
bák és a felvételek. így  
állt össze a csapat.

— A lem ez befejezése 
иЦп visszautazik New  
Yorkba?

— Igen. Tavaly a Szerzői 
Jogvédő Hivatalon keresz
tül hatéves m anagem ent 
szerződést kötött velem  a 
Barrett Musical Services 
Inc. kaliforniai cég. 50—60 
dalt vittem  m agam m al' és 
ezekből A rno ld  Goland, a 
világszerte ism ert dalok 
zeneszerzője segítségével 
már hat dal született. Most 
a Seven Figure Music Cor
poration hívott meg. De itt 
szeretnék lenni a Ruttkai- 
lem ez m egjelenésénél és 
részt venni az ebből készü
lő tévém űsor előkészítésé
ben is, melynek rendezője 
Sándor Pál lesz.

— Nem m indennapi eset, 
hogy egy magyar anyanyel
vű szövegírótól rendeljenek  
angol nyelven dalokat. Mi
lyen terheket jelent ez?

— A koncentrált mun
kán kívül sem mi mást, ezt 
pedig már megszoktam, na
ponta két-három  órát írok. 
A lényeg itt is, ott is 
ugyanaz: a tartalom ragad
ja meg a zeneszerzőt, és 
sikerüljön zeneileg-szövegi-

D REZD A:

Wagner-szö vegköny V
1842-ből

A drezdai állam i archí
vum ban rátaláltak R ichard  
W agner  elkallódottnak vélt 
operakísérletére. A váz
lat 1842-ből szárm azik, és 
röviddel azután keletkez
hetett, hogy W agner  Pá
rizsból Drezdába költözött. 
Ez nem partitúra, hanem: 
szövegkönyv, am elyet Jo
seph D essauer zeneszerző

számára írt W agner, aki 
Párizsban ilyen term észetű  
munkákkal tartotta fenn  
magát. Mint az NDK fo
lyóirata, a Zene és társa
dalom  hírül adja, szöveg- 
vázlatról van szó, amely  
föltünteti az áriák, duet
tek és kórusok helyét. A 
le letet most a Drezda 
m elletti W agner-m úze- 
umban állítják ki.

leg igényes songok kompo
nálása. És term észetesen  
nagyszerű előadók k elle
nek, akik m indehhez hoz
záadják a maguk m űvésze
tét.

Erős verseny
— Mik a tapasztalatai az 

Egyesült Állam okban folyó 
zenei munkáról?

— Erős a verseny, nagy 
a tempó. Más a felvételi 
rendszer, egy-egy lem ezhez 
külön-külön szerződtetik a 
magas szinten képzett, sza
badfoglalkozású zenésze
ket. Nemcsak a divat vagy 
a műfaj dönt, amelyben az 
adott zene megszólal, ha
nem a minőség.' Hogy ta
pasztaljak, tanuljak, két 
CBS-lem ez felvételét, ültem  
végig. S bár az idegenben  
töltött idő sok szakmai 
élm énnyel gazdagított, szö
vegeim  lényege nem válto
zik, akárhol is írom őket. 
Végül is mi kell, ha dol
gozom? Egy toll, sok üres 
papír és én.

— Pályája eddigi m érle
ge: 15 év, jelentős feszti
váldíjak, 2 m usical, 26

nagylem ez, 2 m illiós pél
dányszám. Váltásnak n e
vezhető-e az az új irány, 
am elyet a Ruttkai-lem ez 
jelent?

— Inkább nyitásnak. Az 
ilyen lem ez más lehetőség 
és feladat az írónak, zene
szerzőnek, előadónak egy
aránt. És mi éltünk ezzel 
a lehetőséggel.

Lehetőség
— Milyen munka várja 

itthon?
— Fontosnak tartom, 

"hogy nagy színészegyénisé- 
geink végül is lehetőséget 
kapjanak arra, hogy szá
mukra írt, nekik kompo
nált dalokkal léphessenek a 
közönség elé. A lem ez cso
dálatos dolog, sok mindent 
rögzíthet, amelyre, más mű
faj vagy forma nem alkal
mas. És mert a Hangle
mezgyár támogatta az el
képzelést, a következő song
lem ezen dolgozom Darvas 
Iván számára. És remélem, 
a közönség örömére is a 
következő album címlapján  
ez állhat majd: Darvas.

Molnár Gabriella

Kozsuharov hangversenye
A Zeneakadémián bolgár 

m űvészek adtak hangver
senyt. Ivan  K ozsuharov  
vezényelte a Budapesti 
Filharmóniai Társaság ze
nekarát, R um iana  M azsd- 
rakova. V eszele  Zorova  és 
K onsztan tin  Jankov  opera
áriákat énekelt, V alen tin  
Szte fa n o v  M endelssohn he
gedűversenyét, M ilena
M ollova  Csajkovszkij b- 
moll zongoraversenyét ját
szotta.

A koncerttel a bolgár 
állam alapítás 1300. évfor
dulójára em lékeztettek a 
vendégm űvészek. . Arra az 
államra, am ely előbb bi
zánci, majd fél évezreden  
át török elnyom ás alatt 
tartotta fenn magát, s 
am ely csak alig több mint 
száz éve szabadult a m eg
szállóktól.

Mi köze ehhez a Verdi, 
Puccini, Saint-Saéns áriák
nak, a ném et és orosz ro
mantika versenym űveinek?  
Csak annyi, hogy m eglát
hatjuk általuk, mire képes 
egy nép tehetsége, ha év 
ezredes elfojtás után hir
telen kibontakozhat. A 
múlt század végéig az osz
mán—iszlám uralom alatt 
Bulgáriának nem  voltak  
művészi intézm ényei, a 
bolgár zene a paraszti 
népélet és a pravoszláv  
tem plom ok dallamaira 
korlátozódott. A független
ség kivívása (1878) után a

Különleges harmónia
Lóránt Zsuzsa szobrai

A pádon félénken ülő 
fiatal pár a földet nézi. 
Egymáshoz tartoznak, még
is árad belőlük az idegen- 
ség és valam i m egvert ki
szolgáltatottság. Arcuk, ru
házatuk m egviselt, látha
tóan nyugalomra, csöndes 
hűségre vágynak. A kom
pozíció címe: Élettársak. 
És mint Lóránt Zsuzsa  
minden szobráról, erről is 
megannyi gondolat jut 
majd a szem lélődő eszébe. 
A Vigadó Galériában ren
dezett tárlaton bemutatott 
kicsiny fa- és terrakotta
munkák — az utóbbi hat 
esztendő alkotásai — egy 
különleges és rendkívül te
hetséges m űvésszel ism er
tetik meg a látogatót.

Ma, amikor annyiféle  
önigazoló ideológia gyártó- 
dik a m űvészinek k ik iál
tott tehetségtelenségre, 
gondolati szétesettségre és 
gátlástalan másolásra, Ló
ránt Zsuzsa izgalm as és 
eredeti bizonyítékát adja 
annak, hogy a leggazda
gabban az ember, az em 
beri kapcsolatok ábrázol
hatok. Számára fontos az 
ember arca. S  miközben 
látszólag egy hagyományos, 
az életnagyságúnál szándé
kosan valam ivel kisebb  
portrét formál, modern és 
szuverén tud lenni. Akár 
ism ert arcról ván szó, mint 
például Lukács György, 
vagy ism eretlenről (Szem
üveges portré), az arc be
állítása, a tekintet sugara, 
a vopá.sok különleges bel
ső aránya meghökkentő, 
érzelm et és gondolatot e l
indító eredm ényre vezet
nek.

Ezeknek a portréknak a 
szellem isége sugá.rzik a ki
csiny, fából, illetve terra
kottából készített egész
alakos emberi figuráknak 
arcából is. Lóránt Zsuzsa 
— szinte kivétel nélkül 
festett — szobrain a majd
nem naturális ábrázolás- 
mód és a figura tartásába, 
az alakok egym áshoz való  
viszonyába rejtett gro
teszk. egészen különleges 
harmóniát alkot (Miskin 
herceg. Család, Csúnya lá 
nyok is férjhez mennek,

Amikor virágba borultak 
az alm afák). Talán nincs 
ma egyetlen más szobrász- 
m űvészünk, akinél a finom  
irónia és a szándékolt ér- 
zelm esség olyan pontos, 
tudatos művészi rem ekek
ben egyesülne, mint Lóránt 
Zsuzsánál. Figuráit látha
tóan műgonddal, mondhat
ni „született form aérzé- 
kenységgel” terem ti meg. 
Hat évre visszatekintő  
munkáiban, ha nem  is be
szélhetünk szokványos ér
telemben vett fejlődésről, 
művészi érésről annál in 
kább. Az utóbbi egy-két 
esztendőben készült plasz
tikái az összetettebb, a ha
gyományokból is bátran 
m erítő ábrázolást m utat
ják. Kompozícióiban tud 
különböző alakokat egy

m ás m ellé rakni, gondola
tokat kifejezni, plasztikai 
ötletei finomak, rejtettek, 
legnagyobb erényük, hogy 
a kész munka term észetes
nek, minden erőltetettség 
nélkülinek hat. Láthatóan 
nem külön születik meg 
benne a plasztikai e lkép
zelés és a kifejezendő gon
dolat, hanem együtt, egy
szerre. Az ő munkáin nem  
hat gyorsan tűnő divatnak 
az oda nem  illő anyag 
használata, mert a k ifeje
zés szerves részévé válik.

Élményt jelent ez a tár
lat és a kritikus számára 
örömet. Különösen jó ér
zés, ha fiatal, a korához és 
a koráról term észetesen  
szólni tudó m űvésszel is 
merkedhetünk meg.

(harangozó)

A

Újonnan
fölfedezett

Dürer?
A nürnbergi germán 

nemzeti múzeumban lát
ható egy női portré, am e
lyet m indeddig a Dürer- 
iskola egyik tanítvá
nyának tulajdonítottak. 
Újabb vizsgálatok azonban 
nagy valószínűséggel
m egállapították, hogy a 
kép Dürer édesanyjának  
portréja, am elyet eddig 
elveszettnek hittek. A 
m egállapítást egy am eri
kai m űvészettörténész
nő tette. A kép párja — 
Dürer édesapjának port
réja — a firenzei U ffizi- 
ban függ. Nürnbergben  
most megpróbálják m eg
erősíteni ezt az elm életet.

□  PRUTKAY PÉTER
grafikusm űvész kiállítása  
17-én, csütörtökön nyílik a 
Csók Galériában (V., Váci 
utca 25.). M egtekinthető  
szeptem ber 30-ig.

□  CSABAI KÁLMÁN
festőm űvész kiállítása ma 
5 órakor nyílik a Med- 
nyánszky Teremben (V., 
Tanács krt. 26.). M egnyit
ja Csótaii János, a  M iskol
ci Városi Tanács V. B. e l
nökhelyettese.

fiatal muzsikusok Berlin, 
Prága, Párizs konzervató
riumaiban tanultak, s csak 
onnan hazatérve láthattak  
saját zeneáletük kialakítá
sához. Szórványos k ísérle
tekből 1922-ben m egszüle
tett nemzeti operájuk és 
balettjük, s még ugyanab
ban az évben az állam i ze
neakadémia. Hatvanéves 
sincs még az a felsőfokú  
bolgár tanintézet, am ely  
már a két világháború kö
zött néhány k ivételes ké
pességű előadóm űvésszel 
lepte meg, az utóbbi idő
ben pedig egyenesen e l
árasztotta a zenevilágot.

A zeneakadém iai ünnepi 
esten, nálunk eddig ism e
retlen, vagy alig  ism ert 
szólisták em lékeztettek rá, 
hogy a bolgár m űvészet 
(persze, nem csak a zene 
területén) képes volt né
hány évtized alatt az euró
pai kultúra évszázadainak  
útját megjárni. A népsze
rű rem ekm űvek megszó
laltatása arra volt jó, 
hogy mindezt egyértel
műen bizonyíthassák. Pan- 
cso V lad igerov  mester bol
gár rapszódiája (Vardar), 
L ubom ir P ipkov M om csil 
című operájának egy áriá
ja" és G eorgi Z la tev-C ser-  
k in  dala (Leáhvbánat) pe
dig arról győzték meg 
hallgatóikat, hogy az euró
pai zene birtokba vett a b  
kotöeszközeivel m ilyen  
kincseket képesek föltárni 
népi hagyományaik évez
redes m élyéről a bolgár 
komponisták.

A rádióban ma zajlik le  
a bolgár kultúra napja. Az 
em elkedett hangulatú kon- 
qert fe lvétele  a 3. csatorna 
délelőtti műsorában is sze
repelt.

(fodor)

□  ZSIRAY JÁNOS fo 
tóm űvész alkotásaiból
16-án. szerdán k iállítás 
nyílik a Vasutasok Szak- 
szervezete Ferencvárosi
M űvelődési Központjában 
(IX., Péceli út 2.). A tár
latot szeptem ber 30-ig lá 
togathatják az érdeklődők.

Koncertszalon
Hanglem ez- és zenem ű

szalon nyílik Miskolcon 
ma délután. A Mű
velt Nép Könyvterjesztő  
V állalat Koncert névre k e
resztelt új boltjában kot
ták, hanglem ezek, műsoros 
kazetták várják a zeneked
velőket. A m egnyitót a m is
kolci Bartók Béla Zenem ű
vészeti Főiskola díszterm é
ben rendezett ünnepi m ű
sor követi, am elyet helyszí
ni hanglem ez- és zenem ű
kiállítással, vásárral kötnek  
össze.

Jaszpr e s s o
Új programot indít a 

dzsesszkedvelőik számára a 
Budapesti M űvelődési Köz
pont Jazzpresso címmel. A 
havonta két alkalommal 
rendezendő estek fő vonz
ereje term észetesen az élő
zene, esetenként többfajta 
élőzene is. Em ellett mo
dern zenei, irodalmi, kép
zőm űvészeti, film , képm ag
nó, tánc, pantom im m űso
rok is szerepelnek a terv
ben, alkalm anként m ás
más arányban. A nyitóest 
szep tem b er 13-án, vasárnap  
lesz, délután 5-től 9-ig tart 
az előadás, am elyen közre
működik Regős Is tvá n  (szó
lózongora) és a Molnár 
D ixieland Band. Bem utat
nak két lengyel film et: Téma 
variációkkal és Triptichon

cím mel. A program máso
dik összeállítását szep tem 
ber 27-én, ugyancsak va
sárnap láthatja a közönség. 
Találkozások a blues v i
lágnagyságaival cím mel. Ez 
alkalom m al K ovács A ttila  
zenés, diavetítéses élm ény- 
beszám olóját hallgatják; 
Kása Zsuzsa  önálló estet 
ad, am elyen közreműködik  
G aray A ttila  triója: Garay 
Attila zongorán, Balázs G á
bor bőgőn és K ovács G yula  
dobbal. A tervek között 
szerepel a Szabados Trió, a 
Szekszárdi Jazz Show , a 
Binder Quintett, a Corpus 
Pantom im  estje, valam int 
egy bluesest. "A Jazzpresso 
házigazdája S im o n  G éza  
Gábor.


