
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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azonban megtalálják egy letûnt civi-
lizáció életjeleit. Három épen ma-
radt újság dokumentálja, hogy e
bolygót valaha élet görnyesztette.
Az újságok így 2002 júliusának há-
romnapi krónikáját mesélik el. A kü-
lönbözõ rovatok, sarkok, fórumok
érintik a tudomány, a technika, a
mûvészet világát, a hétköznapokat
és a divatot, tartalmaznak könyv-
ajánlatokat, tudósításokat, riporto-
kat és interjúkat, vagyis abszurd etû-
dök, jelenetek olvashatók az újságok
hasábjain. Találkozhatunk képregé-
nyekkel is – többek közt egy külö-
nös atmoszférájú Winnetou-histó-
riával vagy a rímekkel terrorizáló
Igazságos Izom Tibor retardált törté-
neteivel. Sõt az Egri csillagokat is el-
olvashatjuk egy rövidített és �inter-
pretált� formában. Vannak visszaté-
rõ alakjai is a lapoknak, így Bendõ
Bandi, akinek életét végigkísérhet-
jük sztárrá válásától haláláig, nyilván
a legaktuálisabb mozzanatokra össz-
pontosítva. Az újság szerkesztõje
nem feledkezhetett meg a gyerekek
pallérozásáról sem, ezért mesékkel

kedveskedik a legkisebb korosztály-
nak � A királylány és a büdös paraszt
errõl a nemes szándékról árulkodik.
A Madáretetõ lényegében mindent
tartalmaz, ami csak egy sajtótermék-
be belefér. Azt kell tehát fölhúzott
szemöldökkel megbámulnunk, aki
számára még meglepõ, hogy olvasói
fórum (!) is bizonyítja az egykori
sajtóorgánumba vetett bizalmat.
E szerkesztõségbe érkezett külde-
mények közül talán a Halott vagyok
címet viselõ levél az egyik legjobban
sikerült darab.

Dolák-Saly Róbert és a háttér-
ben fel-felbukkanó ötlettárs, Szászi
Móni szándéka, hogy „mulatság-
technológiaifeladványaikkal� lopja-
nak (el) örömteli pillanatokat a naiv
olvasóközönség számára. Nem is
szükséges bemutatni õket, mivel so-
kaknak ismerõsek a L�art pour l�art
társulat elõadásaiból, vagyis a televí-
zióból és a színházi elõadásokból.

PALYA KRISTÓF

(Európa Kiadó, Budapest, 2002, 164 oldal,
2300Ft)


