
GYÕRY ATTILA: 

KKeerréékkkkuuttyyaa

Kerékkutyává válni nem túlzottan
nehéz dolog, annak maradni már
sokkal inkább, mert az útszélen kó-
dorgó rühes állatot bármelyik pilla-
natban elütheti egy szélvész gyorsa-
ságú autó. A beatirodalom szellemi
vonulatába illeszkedõ és annak legál-
talánosabb ismertetõjegyeit felmuta-
tó kései kultregény egy pozsonyi író
útszélre kerülését és elkerülhetetlen
halálát mondja el. A harmincas évei-
ben járó Simon egy kis marihuáná-
val és alkohollal, továbbá a megun-
hatatlan élvezeti cikkel, a nõvel fû-
szerezi csõdközeli hétköznapjait. S ha
már amúgy is pusztulnia kell ennek
a világnak, legalább vegyüljön vala-
mi romlatag kéj a napi rutinba: az
önsajnálattól és életuntságtól elgyen-
gült fõhõs szégyentelen módon vizs-
latja a fiatal lánykákat, és szédeleg át
egyik párkapcsolatból a másikba.

Gyõry Attila nem mozgat túl
sok szereplõt: a szerelmi három-
szögben vergõdõk mellett a kívülál-
lóként szemlélõdõ Mirkónál, a kávé-
zóban lehet megállni és egy újabb
szálat besodorni. Az olvasónak ilyen
megállót jelenthet Simonnak egy
cetlire firkált, rögtönzött drámajele-
nete vagy az a számos vízió, amely-
ben részeltetik magukat a kövér csal-
lóközi fû élvezõi. Gyõry hirtelen és
sokszor töri meg szövegét, egymást
érik a különbözõ világot felnyitó

szövegegységek. Ilyen felfûtöttebb
pillanatok Simon és Rehák gasztro-
nómiai különcködése és a testi bujál-
kodás nyers esztétikai öröme, illetve
a reggeli forgalmi dugóban eltûnt
autó és a rendõrök pszichedelikus
felhõvilágból való leereszkedése. Ezt
sokszor még nyelvi kódváltás is kísé-
ri: a szlovákul, szerbül, németül és
magyarul folytatott párbeszédek Po-
zsony mai nyelvi közegére villantanak
fényt. Ezek a legtöbbször remekül el-
talált szövegszakadások legtöbbször a
kábítószer hatásmechanizmusát és
képi világépítését vannak hivatva
szolgálni.

A szerzõnek mindez mégsem
elég: a szöveg köré pakol egy � rajz
formájában is megjelenõ � tarotkár-
tyákból kialakuló szekvenciát, amely-
nek legvégén a vastagon szedett
nagybetûs Halál várja az amúgy is
oda igyekvõ Simont. Ezek a szöveg-
vázat támogató markáns elemek né-
ha kissé erõltetettek, és a kelleténél
lomhábban taszigálják elõre a törté-
netet. A Gyõry Attila prózai énje-
ként is felfogható Simon egy kerék-
kutyának vezeti neki autóját, és ez az
ütközés-ütköztetés olyan nagy ere-
jû, hogy nemcsak a kutya hal hirte-
len halált, hanem az éppen szimbó-
lummá váló kerékkutyaság is. Az
örökké önértelmezésbe bonyolódó
Simon ugyanis hosszas elemzésbe
kezd a saját és a kutya közös sorsát
igazolandó. Ezek a sebnyalogató
monológok és hisztérikus kitörések
jellemzik Simont, ami nem túl hízel-
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gõ egy kábítószer-élvezõ mûvészre
nézve, viszont Gyõry nem is nagyon
akar mást, mint megsemmisíteni
hõsét a történet végén. A végzetesen
felbomló, a halálban feloldódó ön-
azonosságot a szöveg játékosságá-
ban is végigkísérhetjük, mert fel-fel-
tör benne az entrópia, fenyeget a
széthullás, ám ennek ellenére mind-
végig könnyedén követhetjük a szám-
kivetett hõsök vergõdését.

KUTHI ÁRON

(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2002, 1600 Ft)

DOLÁK-SALY RÓBERT: 

MMaaddáárreetteettõõ

Avagy: mindenki nem csinál vala-
mit.

Kezdjük mindjárt egy érdekes-
séggel. A kockázatot távolról sem is-
merõ Európa Könyvkiadó rendha-
gyó vállalkozásba fogott. Vélhetõleg
hosszadalmas, presztízskérdéseket is
érintõ viták során kivívta Arany Já-
nos, Csokonai, Schiller, Baudelaire
és Edgar Allan Poe ajánlását egy bi-
zonyos kiadványa megjelentetésé-
hez. Nem vitás, hogy a kötet ko-
molyságát és jelentõségét bizonyít-
ja, miért mozgatott meg minden
követ a kiadó. De vajon a szerzõ
méltó-e az áldozatokra? Köszönet-
nyilvánításából rögtön kiderül: „Ez-
útonmondok köszönetet nekem, aki

mindvégig tartottam bennem a lel-
ket.� A kiadó fáradozásai egyértel-
mûen arányban állnak e kiegyensú-
lyozott, józan állítással. A szerzõ atti-
tûdje pedig azonnal kiderül, mihelyst
kezünkbe vesszük a kiadványt – für
alle fälle jegyezzük meg: ironikus.

A Madáretetõ – ahogy a fülszö-
veg találóan jegyzi meg – újságírói
stílusparódia. Napilapok és képes
magazinok rovatainak eredeti hang-
vételû paródiája – ilyen értelemben
pedig társadalmi szatíra. A könyv
viccgyûjtemény. Olvashatjuk tehát
ide-oda, lapozgathatunk benne, akár
egy újságban. Egyetlen rendezõ elve
az állandó rovatok visszatérése. Ám
ezt inkább fokozza az egyes poénok
utáni derültsége (a mosolytól a
vinnyogásig). A szerzõ ötleteit nyel-
vi fordulatokból (szóviccekbõl), ké-
pi poénokból és egymásra vetítésük-
bõl állítja össze. Az egyperces poénok
fõként a bulvármagazinok szellemte-
len zsurnalizmusát veszik célba: a
�semmirõl semmit írni� vezérlõ el-
vét. Mindehhez a dadaizmus nyúj-
totta szabadság és az abszurdban rej-
lõ paradox mondanivaló eszköze si-
et segítségére. Illetve elsõsorban a
szerzõ sajátjának nevezhetõ speciális
kreativitáselmélet...

Annak ellenére, hogy a könyv-
nek gyûjteményes kötet jellege van,
egy kerettörténetbe ágyazódik.

Hol volt, hol nem volt, volt egy-
szer az Agyatlantisz. Ez a világ, mint
minden Atlantisz, elsüllyedt. A tá-
voli jövõ régészei, az „ûrrégészek”,
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