Görgey Gábor

(1929)

MŰVEK
. Vadászszőnyeg
. Volt egyszer egy Felvidék
. 21 vers

ÉLETRAJZ

BIBLIOGRÁFIA
1956 Füst és fény (versek)
1963 Délkör (versek)
1966 Hektor, a hőscincér (meseregény)
1969 Komámasszony, hol a stukker? (öt dráma)
1970 Köszönöm, jól
1971 Alacsony az Ararát (két dráma)
1976 Lilla, cápák, nyugalom (három dráma)
1977 Légifolyosó (versek)
1980 Találkozás egy fél kutyával (tárcák, cikkek)
1981 Egy vacsora anatómiája (válogatott versek és
drámák)
1982 Fejek Ferdinándnak (öt dráma)
1983 A fél kutya másik fele (tárcák, cikkek)
1984 Munkavilágítás (esszék, kritikák)
1987 Gyilkosság a villában (bűnűgyi történetek)
1987 Galopp a Vérmezőn (drámák és hangjátékok)
1988 A díva bosszúja (elbeszélések)
1988 Vadászszőnyeg (regény)
1989 Volt egyszer egy Felvidék (regény)
1989 Meteoropata nemzet (publicisztikai írások)
1990 Kísértések könyve (regény)
1990 Nők szigete (versek)
1991 Mindig újabb kutyák jönnek (publicisztikai
írások)
1992 A homár páncélja (regény)
1993 Eszkimó nyár (válogatott és új versek)
1994 Waterloo kellős közepén (publicisztikai írások)
1994 21 vers
1996 Örömállam (komédia)
1999 Megírhatatlan történet (elbeszélések)

1999 Adria szirénje (regény)
2000 Utolsó jelentés Atlantiszról (regény)
2003 Tiszta ország (tárcák)

.

Vadászszőnyeg

A regény keretét egy szeretkezésjelent adja: a főhős, Toporczy Ádám egy furcsa keleti szőnyegen
szenvedélyes szerelemi kalandba bonyolódik a nála harminc évvel fiatalabb Ágnessel. A lány mezítelen
teste kellemes emlékeket idéz, és Toporczynak eszébe jut két korábbi nagy szerelme, akiknek története
összefonódott híres, történelmi családja és a szőnyeg történetével. Az emlékezés képet ad az ötvenes
évek elejének Magyarországáról, a második világháborúról, a kulákok kitelepítéséről a kommunista
hatalom idején, valamint az 1956-os forradalom eseményeiről. Ádám édesapja Horthy idején tábornok
volt, így a háborút követően a családot kitelepítették egy szegény alföldi tanyára, ahol megalázó
körülmények között kellett dolgozniuk. Amikor Ádámnak végül sikerül visszakerülnie Budpaestre,
belekeveredik a forradalom eseményeibe, és véletlenül megmenti egy ÁVÓ-s életét, akiről kiderül, hogy
keleti szőnyegekkel foglalkozik. Így a regény vége felé a szőnyeg rendkívüli történetére is fény derül.

.

Volt egyszer egy Felvidék

A Vadászszőnyeg regénytrilógiává terebélyesedett, melynek ez a második darabja. Folytatódik Toporczy
Ádám története, aki egy költő barátja és annak felesége kérésére a ma Szlovákiához tartozó Felvidékre
kíséri őket. Megmutatja nekik az ősi családi kastélyt, és elmeséli nagyapja különös és izgalmas
történetét. Az olvasó térben és időben is útnak indul: az emlékeket követve a második világháború és a
szocializmus korába jutunk vissza, és megérthetjük, mit jelentett a magyar kisebbségi sors az új
államokban. A regényre jellemző az irónia és a nyílt beszéd a szexualitásról, de a stílus könnyedsége
szándékosan nem leplezi a téma komolyságát és súlyát.
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