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Nyomingerek
Több dudás is megfér egy-egy 
csárdába Leslie Valley álnéven 
író ORFK-szóvivőnk krimijei
ben, ha a kifejezésen nem a köz
ismert szólásmondást értjük, 
hanem a kihívó hölgykebleket 
vesszük (gyakori) tekintetbe. A 
kilétét nemrég felfedő bűnügyi 
regényszerző mostantól polgári 
nevét, a Garamvölgyi Lászlót 
is odanyomatja nem túl hosszú 
művei élére. M unkáinak a be
vezetőben érintett nőrajongás 
csak az egyik -  bár számottevő 
-  strukturális tényezője.

Állandó főhőse, akit magya
rul Tüskének, angolul Thorn- 
nak becéz, mindazonáltal nős, 
vagy házasulni készülő fia
talember. Családi állapota per
sze nem akadályozza meg a fo
lyamatos stírölésben, különö
sen akkor, ha a rákövetkező in
tenzív ágyhasználat szerves ré
sze általában külföldi kikülde
téssel járó nyomozásainak. A 
meglehetősen valóságosra si
került központi figura -  mint 
könnyen kitalálható nem a 
finom esetelemzők közé ta rto 
zik, s nem is a gonoszok szívós 
lépre csalogatásának, bekeríté
sének híve.

Eszménye a minél gyorsab
ban elérendő fullcontact. Ott 
aztán meggyőzheti nyomoronc 
ellenfeleit sokoldalú, főleg fizi
kai kiválóságáról. Verekedései
nek tüzetes és szakszerű leírá
sa valamennyi kockázatos ka
landjának kétszer-három szor 
új rázott kiskatarzisát garan
tálja.

Á csúcsform ában fellépő 
rendőrtiszt hatásos aktivitása 
a szexbajnokságon, meg a ko- 
reografált bunyópartikon kívül 
az örökös szövegelésben nyil
vánul meg. Első személyű fo
lyamatos monologizálásában a 
többi -  segítő vagy támadó -  
személyek főként akkor jutnak 
szóhoz, ha ékelődő párbeszé
dekbe elegyedik velük. Ilyen
kor a dialógusokba beleviheti 
erősen reflexív, egyszersmind 
nyers humorának emlékezetes 
közhely-toposzait. Egyébként 
nem rejti véka alá, hogy kerüli

az irodalmiasságot: „az irodal
mi nyelv -  mondja -  nem gaz
dag, de én m ár nem beszélem 
azt.” (A Scotland Yard vendé
ge voltam.) Helyette bátran  
merít abból a nyelvkincsből, 
amelynek hasonlatai, fordula
tai, rögzült idiómái -  úgy te t
szik -  a rendőr-bűnöző, illetve 
a zsaru -zsaru , valam int a 
rendőr-civil kommunikáció je
lenkori alappillérei. Nem riad 
vissza a friss szlengszavaktól 
sem, ugyanakkor gondoskodik 
arról, hogy jelentésük kiderül
jön a szövegösszefüggésekből, 
nehogy m ár az olvasó a pontos 
megértéséért például rendsze
resen a Boross József-Szüts 
László-féle A mai magyar argó 
kisszótárához, netán M atije- 
vics Lajos A z utca nyelve című 
összeállításához kényszerüljön 
hozzányúlni...

Detektív-világirodalmi ere
detét illetően Valley-Garam- 
völgyi mintafőnyomozója alig
hanem a Chandler-életmű ké
sei átértékelésében gyökere
dzik. Azzal a lényeges különb
séggel, hogy Tüske-Thorn nem 
korosodó és nem is magánzó, 
hanem bizonyos fokig közössé
gi játékos, m ár amennyiben en
gedik érvényesülni hangsúlyo
zottan domináns m agatartását 
a többiek. Pimaszkodón am bi
valens tiszteletet egyedül köz
vetlen feljebbvalója irán t ta 
núsít, bár vele szemben sem bír 
poénkodó szájára lakatot ten
ni. Ha kitalálója venné a fárad
ságot, és jobban kidolgozná a 
szintén műről műre visszatérő 
rendőrtábornok jellemét, még 
érdekesebb „nyom inger”-p á
rost fabrikálhatna két generá
ció ügykezelésének és világfel
fogásának különbségéből vagy 
egyezéseiből.

A szerző első kisregényéből, 
az 1978-ban (!) megjelent, ha
tárőrélm ényeket földolgozó 
Ajaxból még az látszik, hogy 
kifejezetten törekedett a több- 
szempontú alakterem tés m i
kéntjének elsajátítására. A ta 
karosán kikerekített elbeszélés 
némelyik részlete majdhogy

nem lírai eszközökkel érzékel
tette a viszontagságok köze
pette egymásra találó barátok 
kölcsönös kapcsolatát.

Nyomozati területre átván
dorolhatott) főhőse m ár elvon- 
tabb, magányosabb jelenség. 
Szakadatlan  vidorkodása és 
fensőbbséges m odora ellen
szenvessé is tehetné. Mivel 
azonban öntudatosan -  és al
kalm anként ön ironikusan -  
vállalja magát, a nagyvárosi 
cowboy-fazonok csodálói kö
rében számos m egértőre és 
szurkolóra találhatnak szeren
csés megúszásokkal végződő 
viselt dolgai.

Földrajzilag  szerteágazó, 
kissé nehezen követhető nem
zetközi bűnfelderítéseinek ra 
dikális megoldásához kétségte
lenül hozzájárul, hogy mint 
rend íthe te tlenü l m agabiztos 
mai magyar felügyelő, magas 
fokon műveli a haj dánkor vég
vári vitézeinek és lovagjainak 
kard ki kard gyakorlatát; ki
egészítve a divatos távol-keleti 
küzdősportok alkalmazásával 
meg a bivalyerős fegyverek 
modern dram aturgiai szabá
lyokat igénylő profi bevetésé
vel.

Testi épségéért tehát esetleg 
tovább folytatódó, jövendő 
vállalkozásainak újabb közhír
ré tételekor sem kell majd tú l
zottan aggódnunk. Kivéve, ha 
harcosabb fem inisták fülébe 
jutnak -  mondjuk -  a Halálra 
várva című alkotásból Tüske 
b a rá tu n k  és példaképünk 
olyan enyhén lovagiatlan jópo- 
faságai, miszerint „mihez kez
denének a magunkfajta férfi
ak, ha nem lennének nők a vi
lágon? -  M egtanítanának egy 
másik állatfajt beszélni.” Az 
efféle sportosan laza nyelvkö
szörülésekért szokták az ama- 
zonibb lelkületű szépneműek a 
szóbeli elkövetőt, a még vicce
sebb regényekben minimum 
sodrófával kiosztani. (BM Ha
tárőrség, Hungária Sport, In- 
Kal Hungary kiadásai.)

Iszlai Zoltán

í  N
Komlósi Oktatási Stúdió

Szeretne szerkesztő, 
riporter, újságíró lenni?

#  Kétszer négy hónapos, egyetemi jellegű újságíróképzés, érettsé
gizett jelentkezők számára

#  Műfajelmélet, stílustan, műhelytitkok
#  Saját tv-stúdió, szerkesztőségi gyakorlat
#  Félévkor a legjobbaknak ösztöndíj, munkalehetőség
#  Tanáraink, előadóink (többek között) : Bárdos András, Érdi Sándor, 

Fiala János, Fodor János, Geszti Péter, Gréczy Zsolt, Gyárfás 
Tamás, Harle Tamás, Hámori Tibor, Horvát János, Kapuvári 
Gábor, Knézy Jenő, Kovácsi László, Kövesdi Péter, Lakat T. 
Károly, Lukáts György, Rónai Egon, Sándor István, Szilágyi 
János, Tardos Júlia, Vámos Miklós, Vitray Tamás

#  Eddigi tizenegy évfolyamunkon végzett hallgatók közül 259-en 
már műsort vezetnek és szerkesztenek, riportokat készítenek a 
Magyar Televízióban, kábeltelevízióknál, rádióknál, rendszere
sen jelentkeznek írásaikkal az országos és helyi lapokban

#  Szakosodási lehetőség: bel-, kül- és gazdaságpolitika, kultúra, 
hírszerkesztés, rádiós zenei- és szórakoztatóműsor-vezető, tv- és 
rádióbemondó szak, bűnügyi rovat, reklám- és hirdetésszervezés

#  Sportriportereknek külön tanfolyam
#  Munkanélkülieknek átképzési támogatás lehetősége.

Média Stúdió
#  Felvételi vizsga szeptember 14-én, szombaton 11 órakor az 

ELTE TTK Nagyelőadójában: Budapest XI., Pázmány sétány 2. 
(a Petőfi-híd budai hídfőjénél)
Felvételi díj: 1000 forint.

•  Felvilágosítás:
Komlósi Oktatási Stúdió, tel.: 214-1686, 214-1502, 325-6009. 

Támogatóink:

Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége

Magyar Televízió 
TeleSport Alapítvány

Magyar
Olimpiai Bizottság
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Betagolják a színházakat
Mokos Attila a szlovákiai kulturális szerkezet átalakításáról

A  szlovák kulturális -  és benne 
a színházi -  életen végigsöprő 
szakm inisztérium i rendcsiná
lás elérte a két magyar nyelvű  
társulatot is. Előbb a kassai 
Thália, utóbb a révkomáromi 
Jókai Színház „tagoltatott be” 
egy-egy regionális szervezetbe, 
amely átvette pénzügyeik inté
zését, gyakorlatilag megszün
tetve jogalanyiságukat. A szín
házi emberek Szlovákia-szerte 
háborognak, a pozsonyiak tü n 
tetni készülnek. Hogyan reagált 
a történtekre a Duna-parti vá
ros szülöttének, Jókainak nevét 
viselő társulat, és főleg: hogyan 
tovább? Erről beszélgettünk a 
színház megbízott igazgatójá
val, Mokos Attilával.

-  Néhai igazgatónk, Holocsy 
István -  aki nyáron tragikus 
hirtelenséggel hagyott itt ben
nünket -  már júniusban jelezte, 
hogy Pozsonyban komoly vál
toztatásokra készülnek. Ennek 
hulláma valóban el is indult, és 
sorra érte el a kulturális intéz
ményeket, a magyar színházak 
közül előbb a kassaiakat, au
gusztus 23-án pedig mi is meg
kaptuk az értesítést. Különösen 
váratlanul ért bennünket, hogy 
Duna Menti Kulturális Központ 
elnevezés alatt egymástól telje
sen eltérő jellegű intézmények 
kerültek egy kalapba: a Duna 
Menti Múzeum, a könyvtár, a 
Népművelési Központ, a Zenei 
Kabinet és -  utolsóként feltün
tetve -  a Jókai Színház. Ráadá
sul a Zenei Kabinet mégcsak 
most alakul, de ott szerepel a 
listán.

-  Ugyanakkor a magyar nemzeti
ségi kultúra múzeuma -  amelyet a 
tárca tavasszal a Duna Menti Múze
um kettéválasztásával elvileg létre
hozott -, nem is szerepel a lajstrom
ban...

-  Valóban nem!
-  Ezzel együtt nem hiszem, hogy 

kizárólagos és kifejezett magyarel
lenes éle volna az intézkedésnek, hi
szen hasonló kulturális központokat 
hoztak létre például Kelet- és Kö- 
zép-Szlovákiában, sőt Pozsonyban 
is összevonták a színházak többsé
gét...

-  Ez igaz, de a fővárosiak 
mégis jóval előnyösebb helyzet
ben vanriöl?, miután ott csak 
színtársulatok kerültek közös 
irányítás alá, és feltételezem, 
hogy az intendáns is színházis
merő szakember. Nálunk vi
szont egy orvost bíztak meg az 
intendatúra vezetésével.

Két szlovák darab
-  Az  önök színházának eredeti, 

négy évtizeddel ezelőtt kelt jogosít
ványa egész Szlovákia területére 
irányozta elő működésűket, most vi
szont egy regionális szervezetbe szo
rultak.

-  Nos, ez az egyik alapvető 
ok, ami m iatt a döntést nehez
ményezzük. Ráadásul az új fel
állásban egyáltalán nem hatá
rozták meg a társulat működési 
elveit és feltételeit, a miniszté
riumi döntés csupán olyan álta
lánosságban mozgó megállapí
tást tartalmaz, hogy az új regio
nális központ „sokoldalúan tá 
mogatja a térség zenei és szín
házi életének fejlődését”. Hát 
ebben nehéz fogódzót találni!

-  Játszanak szlovák darabokat 
is?

-  Igen, b ár term észetesen 
magyarul. Ugyanakkor a város
ban és a környéken élő szlová
kok (de e nyelv magyar ismerői 
is) gyakran élvezhetik nálunk 
vendégszereplésre m eghívott 
szlovák társulatok előadásait. 
Igen jók a kapcsolataink a nyit- 
rai Andrej Bagar és a pozsonyi 
Hviezdoslav Színházzal, mi is 
fellépünk az ő épületükben, és 
bemutatjuk az ottani közönség
nek legjobbnak ítélt produkció
inkat.

-  Ezzel együtt nem képzelhető el, 
hogy egyesek kevesellték az önök 
szlovák nyelvű előadásainak szá
mát, és ezt szóvá is tették a minisz
tériumban?

-  Természetesen ezt sem le
het kizárni, de bennünket sem 
lehet felelőssé tenni a helyze
tért. Mi magunk többször folya
modtunk a tárcához és a Pro 
Slovakia Alaphoz, hogy ilyen 
jellegű erőfeszítéseinket anya
gilag támogassák. Visszajelzést 
vagy nem kaptunk, vagy eluta
sították a kérést, pénzt egyálta
lán nem adtak. Az új évadra 
egyébként két szlovák szerző 
darabját is műsorra tűztük: Ru
dolf Sloboda szatirikus játékát, 
az Armageddont és Július Barc- 
Ivan ifjúságnak szánt színpadi 
művét, a Kettent. Tekintettel

arra, hogy összesen kilenc be
m utatót tervezünk, szerintünk 
ezen belül két szlovák produk
ció tisztességes aránynak szá
mít. Hozzátenném, hogy nem 
kötelező házi feladatot hajtunk 
végre velük, ezek valóban kitű
nő alkotások. Emellett két da
rabbal vendégszerepeinek ná
lunk a kassaiak, egy vígjáték -  a 
Dundo Maroje -  pedig közös 
munka a székesfehérvári Vörös
marty Színházzal.

Nincs konkrétum
-  Térjünk még vissza a miniszté

riumi döntésre. Van-e arról tudomá
sa, hogy az összevonásokat a kultu
rális kormányzat valahol, valakik
kel előzetesen egyeztette, netán kon
zultált az érintettekkel arról, hogy 
milyen lépéseket, átalakításokat 
tervez?

-  Nincs ilyen értesülésem, 
azt pedig egyértelműen leszö
gezhetem, hogy minket senki 
meg nem kérdezett. Nyilván 
másokkal is hasonlóan léptek 
fel, ezzel magyarázható, hogy 
az érin tettek  országszerte 
elutasítással reagálnak a tö r
téntekre, etikátlannak, sőt anti- 
demokratikusnak minősítve a 
kulturális minisztérium eljárá
sát.

-  S önöknél mi volt a reakció?
-  Társulatunk nyilatkozat

ban fejezte ki, hogy a miniszté
riumi határozat mindaddig el
fogadhatatlan m arad a szá
munkra, amíg a színház külde
tését és működését minket is 
megnyugtató módon nem defi
niálja. Jelenleg ugyanis „csak” 
olyan konkrétumok hiányoz
nak, mint a jogi hatáskörök 
tisztázása vagy a költségvetés 
összegének és elosztási módjá
nak meghatározása.

-  A kultuszminisztérium azzal 
érvel, hogy az intendatúra leveszi 
az általa irányított intézmények 
válláról az anyagi problémákkal 
történő bíbelődést, így az érintettek 
minden energiájukat a művészi te 
vékenységre tudják összpontosíta
ni.

-  E szép gondolat megvaló
sításával viszont várhatóan az

következik, hogy amíg ezelőtt 
legalább tudtuk, mennyi az a 
kevés, amellyel gazdálkodha
tunk, a jövőben minden konk
rét kiadásért ahhoz kell folya
modnunk, akinél a pénztárca 
található. Ráadásul esetünk
ben a négy másik intézmény is 
az új központhoz fordul, így a 
súrlódások eleve be vannak 
programozva a rendszerbe. De 
tovább megyek: a színház a je
gyek, bérletek árából bevétel
hez is jut, ami a jövőben beke
rülhet a közös kalapba. Mind
ez, gondolom, jelzi, hogy gaz
dasági tevékenységünk egysze
rűsödését naivitás lenne remél
ni. A pénzhiány viszont nagyon 
is konkrétan k ihathat a műkö
désünkre, a művészi színvonal
ra.

Nő az érdeklődés
-  Mindez valóban nem sok jót 

ígér...
-  Én mégis bizakodom. Egy

részt remélem, hogy a tárca és 
az érintettek, a szakma között 
még sor kerülhet párbeszédre, 
egyeztetésekre, az álláspontok 
némi közelítésére. Mi minden
esetre kidolgozunk egyfajta, az 
új feltételeket is szem előtt ta r
tó működési tervezetet, és ezt 
eljuttatjuk a minisztériumhoz. 
Optimizmusom igazi alapja 
azonban a közönségünk, amely 
-  a fejlemények hallatán és fel
hívásunkról értesülve -  máris 
jóval nagyobb érdeklődést ta 
núsít bérleteink iránt, mint egy 
szezonnal ezelőtt. Itt említem 
meg, hogy -  Komáromtól Esz
tergomig és Tatáig -  nagyon sok 
törzsnézőnk jár át hozzánk Ma
gyarországról is, szívesen és 
rendszeresen látogatják előadá
sainkat. Ez nagy segítség volt 
eddig, és még inkább az lesz a 
jövőben. Gazdasági gondok, 
egyéb megszorítások közepette 
nehéz jól játszani, de foghíjas 
vagy üres nézőtér előtt hosszú 
távon lehetetlen.
Révkomárom, 1996. szeptember

Farkas József György

BVpKjSJRpH ízelítő a szeptemberi
számból

A munkahelyeken, intézményekben, lakóhelyeken belüli egészségká
rosítás nagyobb részben összefüggést mutat a települések méretével, 
szerkezetével és más ismérveivel. (Bartke István) -  Úgy látszik, hogy a 
technika területén jelentkező gyors fejlődéssel, mai viszonyaink kö
zött, nem tud lépést tartani az oktatás. (Pásztor Emil) -  Kevéssé ismert, 
hogy az üzleti szféra kutatási és fejlesztési kiadásai az átlagosnál is 
gyorsabban korábbi reálértékük egyharmadára zuhantak. (Farkas Pé
ter) -  Az állam szétesését megkérdőjelezte az új nacionalizmus, amely 
70 év szovjet gyakorlatának mondott ellent. (Köpeczi Béla) -  A filozó
fiának, éppen úgy, mint a mítosznak, megvannak a maga őstörténetei, 
melyekhez a későbbi korok filozófusai mindig újra visszatérnek, hogy 
motívumait variálják, megújítsák, leküzdjék vagy újrarendezzék. (Hel- 
ler Ágnes) -  Az embereket igyekeztem embernek nézni, nem párttagok
nak és pártonkívülieknek. (Szőkefalvi-Nagy Béla).

Továbbá Nyíri Lajos, Verő Balázs, Lőricz Judit, Grétsy László, Toró 
Tibor, Hamza Gábor tanulmányai.

Műsorterv a homlokzaton f e jé r  Gá b o r  f e l v é t e l e


