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jellegzetes realizációja? Mi az a rejtélyes 
„egyéb”, amelyet követelek és keresek rajta? 
Hiszen az általam felhozott érvek egyike sem 
ellensúlyozhatja azt, ha valaki csupán annyit 
mond, hogy ő bizony „szereti” ezt a könyvet. 
„Tulajdonképpen minden jó”, mondta Hegel, 
szerintem a gúny leghalványabb árnyalata 
nélkül. Milyen szerepet képzel magának az, 
aki azt merészeli mondani bármilyen „Werk”- 
ről, hogy rossz? Hogy nem Werk, hanem leg
feljebb csak Werkli? Szükséges-e ehhez az ob
jektív szellem funkciójába lépnünk? Vagy ép
pen saját személyiségünk, saját individualitá
sunk újrateremtése követeli meg, hogy olyan 
értékítéleteket tegyünk, amelyeket nem va
gyunk képesek sziklaszilárdan megalapozni? 
ítélnünk kell, hogy magunk is megítélhetővé 
válhassunk? Gyarlóságunk és esetlegességünk 
teljes tudatában? Nem tudom, Hegel ponto
san mit is mondana erre; én viszont hadd vá
laszoljak (gyarlóságom és esetlegességem tel
jes tudatában): IGEN.

Angyalosi Gergely
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I

SZEMKÖZT A SZIGETTEL

A hely, ahonnan Péterfy Gergely történetei 
elindulnak, a lehető legpontosabban megha
tározható. A szentgyörgypusztai révnél, szem
közt Kisoroszival, van egy kocsma, akkora 
kerthelyiséggel, amekkorában éppen három 
asztal fér el. Olykor azonban, amikor a káni
kula miatt nagy a forgalom, egy negyedik 
asztalt is kitesznek, csak úgy a kavicsra, amit 
némi jó- (rossz-?) indulattal már közterület
nek lehetne nevezni. Talán arra gondolva, 
hogy az éber hatóságok egy napon majd raj
taütnek a szabályszegőkön, és elkobozzák a 
köztérsértő kisipari tárgyat, ezt az asztalt rit

kábban mázolják, és napernyő sem mindig 
ju t rá. A festéke pedig nagy hólyagokban pat
tog, úgyhogy ha az ember nem figyel oda, 
csontig bevághatja a kezét. Nem egy vonzó 
asztal ez, könnyű belátni; csak akkor ül mellé 
valaki, ha másutt már nincs hely, és az sem 
marad sokáig. Egyszer, nem sokkal a halála 
előtt, megállt mellette Ronyecz Mária, rátette 
a cekkerét, és merev mosollyal nézett az Ap- 
rily-völgy felé. Ez volt az asztal történetének 
legszebb pillanata. A komp szinte észrevétle
nül simult a kikötőhöz, tele kosaras asszo
nyokkal, akik megérezték odaát a friss ke
nyér illatát, és átugrottak egy-egy vekniért; 
nem sajnálták a kompra a kétszer három fo
rintot. Legyen vasárnapra.

A kérdés már csak az, hogy segít-e nekünk 
a könyvről szóló beszédben, ha pontosan 
tudjuk, hogy Péterfy Gergely novellásköteté- 
nek első története ettől a bádogasztaltól indul 
útjára, ha ugyanakkor azt is látnunk kell, 
hogy a történetek tere és ideje a valóságostól 
eltérő sajátosságokat mutat; hogy a HÉV éj
féltől délutánig az időben visszafelé haladva 
ju t el Szentendrétől Budapestig, másutt pe
dig olyan bonyolult órát kapnak a hősök, 
hogy nem találják rajta a helyi időt? Ha 
ugyanezen asztal mellől azt látjuk, hogy a ká
nikulai forróságban gladiátorokkal megra
kott gálya ütődik a partnak, és megcsörren- 
nek rajta a fegyverek, míg a recsegő jég kör
be nem fogja? Nevezhetjük-e ezt a bizonyos 
bádogasztalt mégis afféle Rosetti-kőnek, 
amely egyidejűleg található a valóságos világ
ban és Péterfy Gergely fiktív világában, s így 
segítségével módszeresen megkereshetjük-e 
a könyv történeteinek valóságos megfelelőit: 
a makettet és a minta gyanánt szolgáló ter
mészeti objektumcsaládot?

Ha így teszünk, azt mondhatjuk, hogy Pé- 
terfy Gergely asztala absztrakt, némiképp lé
gies, elmosódott, olyasféle tárgy, mint amilyet 
Szindbád idéz az emlékezetébe, nem is 
annyira a Krúdy-történetekben, mint inkább 
Huszárik mozijában. Nem tárgy, hanem 
tárgy és még valami; „Ott van előtted a bádog
asztal, kopottan, öregen, megszokottan, ott van raj
ta a sör, a tömény, a bor, a kicsavart, kék fürdőga
tya, ott kuporog és térdel négy lábán a bádogasztal, 
mint Oidipusz előtt a Szfinx.

Rejtvényét meg kell fejteni.”
Péterfy tehát meg van győződve arról,
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hogy a leírt tárgy több önmagánál, mint 
tárgynál, és önmagánál, mint a leírás tárgyá
nál is több: eszköz az ismeretlen szövegbe 
emeléséhez és vizsgálatához. Azok a korábbi 
írók, akik vonzódtak a tárgyakhoz, másként 
bántak velük. A francia új regény alkotói 
részletekbe menően leírták, Mándy antropo- 
morfizálta őket, Nemes Nagy Ágnes a termé
szetfeletti fényeit villantotta meg rajtuk. És 
mit csinál Péterfy? Nem könnyű meghatároz
ni, minthogy ő maga sem tudja pontosan. 
Fontosnak tartja az aprólékos leírást, de tar
tózkodik a végletes naturalizmustól. Leírja a 
kishajó kapitányát, aki az asztalnál szokott ül
dögélni (ő tud olyan simán kikötni, hogy ész
re sem veszi az ember), de csak annyit mond 
róla, hogy a poharát az asztal helyett a földre 
teszi; az asztal egyéb „emberi kapcsolatairól” 
nem beszél. Mikor nem boldogul vele, filozo
fálni kezd róla: „A bádogasztal nagyon egyszerű 
tárgy. Egyszerűbbet még elképzelni is nehéz. Ezért 
zöld.” Ez a legrosszabb, ami egy szfinxi titkot 
rejtő bádogasztallal történhet. Körüljárják, 
mondanak róla ezt-azt, aztán kijelentik: „Kö
rülbelül ennyi az, amit a bádogasztalokról tudni ér
demes. ”

Zavarban vagyok, hogy termékeny tétová
zást vagy igen színvonalas anyagismereti gya
korlatok sorát lássam-e ennek a kötetnek a 
szövegeiben. Hiszen sok remek részlet és né
hány önmagáért felelő történet akad a kötet 
anyagában. Ugyanakkor szinte minden hiba
típust is megtalálunk benne. Vannak nyelv
tani figyelmetlenségek („...a nagy test mind
annyiszor megbillent, ha Teca...” stb.), a pon- 
toskodó leírás idétlenségei („ Hajnalban aludt 
el, hason guggolva, karjait összefonva a homloka 
alatt, mint egy macska”), helytelen szóhasználat 
(„...révvel megyünk át a szigetre” -  valójában a 
komp az, ami révbe ér, a rév szó helytelen 
használatából tájnyelvivé rögzült kifejezés al
kalmazása csak tájnyelviként jelzett beszéd
helyzetben indokolt). írói hibának tartom az 
említett HÉV-történetben annak jelzését, 
hogy az idő visszafelé folyik, anélkül hogy en
nek bármiféle logikai vagy dramaturgiai 
funkciója lenne. Ez a mozzanat nem más, 
mint pótlék: az író ezzel a zavarbaejtő fordu
lattal kavar még egyet a kissé kusza cselek
ményvezetésű, mégsem eléggé érdekes törté
neten. Az irodalmi hatások feldolgozottsági 
fokát sem látom megnyugtatónak. A Borges-

re, Ecóra, Calvinóra emlékeztető fordulatok 
elég gyengén fércelődnek saját világa alap
szövetéhez (A VÁROS AZONOSÍTÁSA, A HAJNAL
RÓL), bár olykor persze afféle „tisztelgésként” 
is felfoghatók (ÚTMUTATÓ EGYSZARVÚVADÁ
SZOKNAK). A Szelungból Maorkába egyik 
mondata azt a frappánsnak szánt, valójában 
sematikus jellemzést juttatta eszembe, amit 
Déry süt el a FELELET-ben; ott a sofőr azzal 
érvel a háromgyerekes asszonnyal kötendő 
házasság ellen, hogy nem veheti el „három pót
kocsival”. Ugyanilyen csikorgó logika diktálja 
Péterfynek ezt: (István apósából) „nem árad az 
a megnyugtató és kérlelhetetlen egyszerűség, mint 
egy felhasogatott rönkfából”. Egy egyszerű em
ber egyszerűségét ilyen bonyolultan maníros 
képpel ábrázolni fontoskodó stílustalanság. A 
végre lakáshoz jutó munkás házaspár bol
dogságát így jellemzi: „Esténként leültek a do
hányzóasztalhoz, fogták egymás kezét és nézték a 
szobát.” Ennyire modoros kép csak Fejes pro
lirapszódiáiban tud meghatni (már ameny- 
nyire). Itt semmi keresnivalója.

Az ellenvetéseket ellensúlyozandó fel kéne 
sorolnom azokat az éles megfigyeléseket, vá
ratlan ismereteket, amelyeknek megörültem 
a könyv olvasása közben. Ez persze lehetet
len. Fontos tanulság azonban, hogy Péterfy 
Gergely sokat tud arról a világról, amit írásba 
foglal, remek ritmusérzéke van, a külvilág
ban és önmagában való jártassága imponáló, 
és kitűnően mesél. Éppen ezért fontos oda
figyelnie ezekre a fogyatékosságokra. Fennáll 
ugyanis a veszély, hogy úgy átmeséli a folyót, 
hogy elfelejt átkelni rajta.

A szóban forgó kompot egyébként mosta
nában fürdőgatyás fiatalemberek vezetik, ki
kötéskor úgy mennek neki a stégnek, hogy 
az a kóbor kutya, amelyik az utasokat szokta 
üdvözölni a kikötőbak mellett, kiköltözött a 
partra. A viteldíj ötven forint, és senkit sem 
érdekel a kikötés harmóniája. És persze már 
nem ugranak át a partra, ha a szél meghozza 
a friss kenyér illatát. A szigeten három bolt 
nyílt, mindegyikben állandóan van friss ke
nyér. Fóliába csomagolva, szagtalanul.

Ez téteti fel velem az utolsó kérdést: ha 
ennyi minden megváltozott, gondolhatunk-e 
ketten ugyanarra a bádogasztalra? És ha 
mindnyájan vízre írunk, beszélhetünk-e bár
milyen Rosetti-kőről?

Bodor Béla
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II

LÁTÁS VAGY ÍRÁS?

Péterfy Gergely első prózakötete látszólag (és 
tényszerűen is) sokrétű anyagot tartalmaz, 
amit én most -  nem megfosztva ékes irodal- 
miságától -  megpróbálok lefaragni két „szö
veggeneráló elvre”: a látás és az írás képessé
geire. A kurta vizsgálódásom folyamán óha
tatlanul is feszültségbe kerülő komponensek, 
durván leegyszerűsítve, kétféle novellafor
málás irányába mutatnak, de csak az első cso
portba tartozó néhány darabnál érzem úgy, 
hogy Péterfy művészetének „valódi”, „egzisz
tenciális kényszerből” fakadó rétegét érinte
ném meg, míg az összes többi formavariáns, 
amit én nagyvonalúan egy kalap alá vettem 
-  noha ugyanazon forrásvidékről ered, és 
ugyanazon mesterségbeli tudásról árulko
dik -, számos ellentmondás, visszásság és 
szándékolt komplikáció előidézőjévé s így 
voltaképpen az irodalmi kritika tárgyává, 
megszólítható, élő alkotássá válik. Ez utóbbi 
csoport kissé lakonikusan és szigorúan jel
lemzett tulajdonságai azonban, félreértés ne 
essék, a novellák és elbeszélések szerves ré
szei, egy írói pálya nyitányának érvényes le
nyomatai. Ennek ellenére én éppen hogy 
nem ezekben az elbeszélésekben tudtam ki
tapintani Péterfy írásainak mozgatórugóit, a 
szerző pillanatnyiságokon, éppen-úgy-ságo- 
kon és technikán túli indítékát arra, hogy tol
lat ragadjon -  és írjon.

De hogy ne csak a levegőbe beszéljek, rá
térek kétirányú észrevételem példáira, amit 
az utóbbi, látszólag elítélően bekonferált és 
meglehetősen vegyes összetételű novellacso
port rövid ismertetésével kezdek. Péterfy 
ezen műveiben valamely kusza tradícióhoz 
való kötődést tapasztalhatunk, és eme novel
lák talán még nem kellőképpen (át)értelme- 
zett jelentésszerkezetei bizonyos elegáns és 
rokonszenves könnyedségről, a mindenkori 
visszatáncolás lehetőségéről, sőt olykor zava
ró ellentmondásokról is árulkodnak. Lásd 
például A HAJNALRÓL című, öt egységből álló 
„bölcseleti” kompozíció talán frappáns, talán 
kissé henye lecsapását, a befejező részt záró 
mondatot: „Hajnalban mardos legmetszőbben a 
lelkiismeret. Margit hajnalban választja Faust he
lyett: a halált. [...] Rarissima templa per orbem -

mondja Ovidius. Éosznak van a legkevesebb temp
loma. / / Ritkán áldozz neki, és ne légy korán kelő.” 
A remekül megkomponált és hangsúlyos kö
tetnyitó írás, A BÁDOGASZTAL DICSÉRETE pe
dig Bohumil Hrabal „realizmusát” és Ham
vas Béla magabiztos dörgedelmeit idézi meg 
valamely frivolan-játékosan sokatmondó vi
lágértelmezés fúziójában, mondjuk az ilyes
féle imperativusokban: „Ilyenkor tavasszal, 
nyár közeledtén nem lehet tovább odázni a dolgot: 
egy rövid eszmefuttatás erejéig el kell töprengeni a 
bádogasztalokról. [...] Ha egy forró nyári napon 
kiülsz a bádogasztalhoz, iszol mellette, aztán anél
kül állsz fel, hogy nyomot hagytál volna rajta: jobb 
lett volna bele se kezdened. Ittál volna műanyag 
asztal mellett limonádét: a maga módján az is be
csületes dolog.” -  Péterfy ezekben az írásaiban 
olykor meglehetősen „felülről” és magabizto
san beszél, mintha egy-egy pillanatra megfe
ledkezne pozíciója ideiglenes és esetleges ter
mészetéről, az íróság folyamatszerűségéből 
(önnevelésjellegéből) következő állandó ké
telyről, ami pedig, tudjuk jól, nem épp meg
nyugtató, ám szerfölött termékenyítő is lehet. 
Érzésem szerint Péterfy még a tudatlanság és 
a bölcsesség közötti úton baktat, mégpedig 
igen messze a végállomástól (hasonlóan 
egyébként e sorok írójához). És ha valaki 
ezen a közbülső ponton részismereteit túl 
magabízóan fogalmazza, hát könnyen feléb
resztheti a jó szimatú olvasó gyanúját. Amit 
a szerző a bádogasztalról mond, noha vitat
hatatlanul erős és igaz állításokról van szó, neki 
így mégsem tudom egészen elhinni. (Miként 
Hamvas Béláról, A BOR FILOZÓFIÁJA című re
mek könyv szerzőjéről sem tudom eldönteni, 
hogy valóban úgy szerette- és itta-e a bort, 
ahogyan beszélt róla.) Egyszóval én Péterfy 
helyében -  már ha mondhatok egyáltalán 
ilyet -  nem mernék így (ennyire kételymentes 
stílusban) beszélni a bádogasztalról, bár
mennyit ültem is mellette. Lehet, hogy ez 
csupán alkati különbség, de azt hiszem, a ké
sőbbiekben Péterfy jobban meggondolja 
majd, hogy miről és hogyan mer írni. A „kis- 
esszé” egyetlen mentsége a humora, ami ta
lán érvényteleníti a fenti aggályaimat. Nem 
tudom. Azt viszont tudom, sőt éppen hogy 
Péterfytől tudom, hogy „a bizonytalanság a bá
dogasztalról: egyszerűen visszapattan”. Furcsa, 
időnként zavaró geometriájú „szöveghori
zont” a Kard ÉS POHÁR című írás is, hason
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lóképpen A HAJNALRÓL és az ÚTMUTATÓ EGY
SZARVÚVADÁSZOKNAK című „értekezésekhez”. 
A magyar história és Dante túlvilági utazásá
nak késő középkora ködlik fel A költő És a 
GYILKOS és A VÁROS AZONOSÍTÁSA című dara
bokban, míg a Continental, 1912 Mészöly 
Miklós újabb prózájának lírai atmoszféráját 
idézi. Továbbá -  a kötet gazdagságának ecse
telése érdekében -  megemlítendő A TOTÓ
BAN című írás grammatikai-asszociatív szer
kesztése, valamint A RÉGI SZEBÓ című dialó
gus. Ezenkívül persze találunk hagyományo
san mesélő novellákat is, például a kötet cím
adó írását. Ám a látványos gazdagságot né
miképp egyneműsíti a beszélő sajátos viszo
nyulása a használt formákhoz, ami olykor a 
szándékos vagy véletlen parafrázisok, kiszó
lások, zavaró anomáliák -  egyfajta henye 
alaktalanság köntösében jelentkezik, például: 
„A gaszkavir nyelvben az egyszarvú a felsőfok kép
zője és minden hasonlatok legmagasabb foka. [...] 
Ha valaki megkérdez egy gaszkavirt..., hogy hol az 
egyszarvú, a gaszkavir csodálkozva körülnéz, az
tán vállvonogatva azt válaszolja, hogy a fene se 
tudja, az előbb még itt legelészett a függőágya mel
lett.” „A hajnal nem ugyanaz, mint a reggel, ez 
nyilvánvaló. [...] A békák, ha jól tudom, ilyenkor 
elhallgatnak. Nyilván a baglyokkal is történik va
lami, róluk azonban nem mernék semmi biztosat ál
lítani.” Péterfy olykor, ahelyett hogy saját té
tova témáit írná meg, valamely veretes tradí
cióhoz vagy formához nyúl, mondjuk az 
örökkévalóság megénekléséhez -  de ez talán 
némi „szélhámosságot” takar, a gyanútlan ol
vasó félrevezetését, annak elhitetését, hogy 
ittlétünk nagy és közös kérdéseiről lenne szó. 
Ám Péterfynél a „világóra” -  egyik novellá
jának címszereplő tárgya -  csupán egy szé
pen zenélő, trükkös szerkezet. A kötet írása
iban eszerint némelykor apró zavarok észlel
hetők -  egyrészt a választott forma és a meg- 
születő-kikényszerített(?) szerzői eljárásmód 
együttesében (lásd például A BÁDOGASZTAL 
DICSÉRETE magabízó hangfekvését), másrészt 
az előző viszonyból adódó új-ság, érdekes-ség 
és az olvasó ezek iránti gyanakvása, saját be- 
rögzülései között (lásd az említett írással kap
csolatos dilemmáimat). Ez idáig az utóbbi 
csoporthoz tartozó észrevételeimet, aggályai
mat próbáltam röviden szóvá tenni, csak 
hogy utána hosszabban beszélhessek az előb
bi problémacsoport (irodalmi tradíció és

egyéni látásmód összebékítésének nehézsé
gei) feloldhatóságáról, Péterfy könyvének szí
vemhez és ízlésemhez közelebb álló darabjai
ról, a látás és az írás együttlétének esélyeiről a 
szerző művészetében.

A kötet néhány novellájában -  így például 
a Tél a San Marco utcában, a Mese a gö
rögről, A SIRÁLYOKRÓL ÉS A FUVAROS LOVÁ
RÓL, a Feketemise, A déli hídnál, az Uszá
lyok, NOVEMBER és a FÉLELEM AZ EGÉRTŐL 
címűekben -  figyelmesek lehetünk Péterfy 
írásmódjának olyan karakterére, amelyet az 
iménti érintőleges eszmefuttatásban idézett 
darabokban talán nehezebben mutathatnánk 
ki. Leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy 
Péterfy ezen írásain majd’ mindig átsejlik va
lamiféle (élet)korhoz és személyiséghez köt
hető, mozgásban lévő és részleges ismeret, 
egyfajta odafigyelés, nyitottság és érdekelt
ség, ami leginkább a látás képességével ma
gyarázható, így például az USZÁLYOK, NO
VEMBER és a Tél a San Marco utcában cí
mű novellák érzéki leírásaiban, amelyek sze
rencsésen tartózkodnak a szerző egyéb mű
veiben rendre felbukkanó közbeszólásoktól, 
szándékolt zökkenőktől, stíluskodástól vagy 
talán stílustalankodástól, netán az elmeél 
frappáns, ám bántó konkretizációitól. Néz
zük meg például a Tél a San Marco utcá
BAN részletét, amelyben az egyedi állapothoz 
kötött tapasztalásfolyamat egy városrész tör
ténetét is felgöngyölíti, megszemélyesíti: „Éj
szakánként »épp csak leugrunk« az éjjel-nappaliba, 
mert éjszakára mindig elfogy a cigink, nem tudjuk 
felmérni az arányokat (amikortól fel tudjuk mérni, 
onnan kezdődik a boldogtalanság -  mondja a 
lány), aztán lent ragadunk az utcán... mert szag
gatják, bontják Óbudát, a kedvenc városnegyedün
ket... és kiűzik a lakókat, akik szintén nem illettek 
ide falusias öltözködési szokásaikkal, régi lovagló
csizmáikkal, behúzott csipkefüggönyeikkel, nyúlket- 
receikkel, meg mert gyümölcsfát metszettek, szőlőt 
kapáltak, kutyát tartottak hosszú láncon, és hajnal
ban jókedvűen fütyörésztek.” (Szép és illő tiszte
letadás ez, többek között, a néhai Krúdynak.) 
-  E novella erénye a -  számomra kivételesen 
maradandó élményt adó -  atmoszfératerem
tés, aminek talán legremekebb példája az 
Uszályok, november című írás. (A látás ké
pességét tematizálja egyébként az ÚTMUTATÓ 
EGYSZARVÚVADÁSZOKNAK című novellában 
kissé elstilizálva megemlített Lecsukhatatlan
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Szem ünnepe.) Péterfy sikerültebb munkáit 
véleményem szerint inkább a látás, semmint 
a szövegszerkesztői találékonyság és elmeél, 
az irodalmi formakincs és tradíció eruditív 
áthangszerelése, önkényes variálása irányítja. 
Kérdésünk csupán az, vajon hogyan lesz eb
ből az (alkati, magánszemélyi) adottságból 
irodalmiság egy oly korban, amely nem a lá
tás kegyeltjének, hanem a variatív újraírások 
barkácsmestereinek kedvez, valamint nem 
akármilyen csábításnak teszi ki az ügyes kezű 
literátorokat. Ez a kihívás pedig könnyen a 
textus természetszerű bicsaklásait, a tapasztaló 
(privát) én és a leíró (irodalmi) én kényes viszo
nyának problémáit eredményezheti. De az is 
bizonyos, hogy ezekkel a nehézségekkel 
együtt a lehetőség is adva van. Nem véletle
nül választotta az író Péterfy a törté
netmondást (esetleg „értekezést”), hiszen ez 
a forma közvetítheti leginkább a privát Pé- 
terfy élményanyagát, a látás képességét, a ta
pasztaló s e tapasztalás során folyton változó 
én közlésre méltó tulajdonságait. De mikép
pen bújtatható mindez helytálló irodalmi for
mába, hogyan változtatható leírássá a szerző 
magánjellegű tapasztalata? Tudván tudva, 
hogy irodalmat művelni, a nyelvvel bíbelődni 
is legalább olyan fontos (autonóm) tevékeny
ség, mint előre élni, előre tapasztalni a meg
írásra méltó „anyagot”. Hiszen az életet ta
pasztaló és a mondatokat leíró személy -  saj
nos ugyanaz. De azt is mondhatom, hogy a 
nyelvet ugyanaz a „szerző” szenvedi el, aki 
egyébként a hétköznapok igáját vonja. És ez 
olykor „szövegszerűen” is kimutatható. Vél
hetően Péterfy éppen a tapasztaló-privát és 
az irodalmi-közérdekű énjeit közvetítő for
mákat próbálgatja (egyébként nem kis siker
rel), ám ezek a próbálkozások nem mentesek 
a textus „bűnbeesésétől”, az írás elkerülhetet
len (mondhatni nagyképűen: ontologikus) 
velejáróitól sem, ami jelen esetben a látás 
„eredeti” képességének olykori „visszavoná
sa”, „szétírása”, „elkenése”, ahogyan azt a 
már idézett szövegbéli lazaságoknál is tapasz
talhattuk. De azt végképp nem sejthetjük, 
hogy e „bűnbeesés” gyökere hol keresendő: 
a „látó én” időnként vaksi útkereséseiben (az 
„életvezetésben”) vagy a „látó én” és az „író 
én” viszonyának komplikációiban (a stílusjá
tékokban). Miként azt sem tudhatjuk, hogy 
az alábbi novellarészlet durva képei honnan

erednek: a „tiszta” látást deformáló tapasz
talásból vagy a leírás funkcionális bonyolítá
sából: „Aztán újra ott van az emberem, megint üt
nöm kell rajta, főleg a szemén és az orrán, és sa
rokkal a heréire kell taposnom -  tehetetlen voltam 
a gondolataimmal szemben, nem volt más lehetősé
gem, mint újra és újra végiggondolni.”

A Félelem az egértől című kötet egye
lőre nyitva hagyja Péterfy most induló pályá
jának dilemmáit, hiszen nem válik egyértel
művé, hogy a látás adományát bíró magán
személy milyen kifejező formát fog választani 
(vagy a meglévőkből megtartani) a további
akban. E kötet alapján csak azt mondhatjuk, 
hogy talán annak kevesebb formai furfang- 
gal, az irodalmi szövegszerűsítés szelídebb át
tételeivel dolgozó, az „intertextuális” hagyo- 
mányköteggel óvatosabban bánó novellái a 
sikerültebbek. Azok, amelyeken érezni az in
dulás (tapasztalás) és a rögzítés (leírás) feszült 
és izgalmas egymásrautaltságát, és amelyek
ben viszonylag tisztán fellelhető Péterfy (így 
tehát egyszerre magánszemélyi és írói) ka
raktere, elbeszéléseinek miértje. Legalábbis 
számomra egyelőre fontosabbnak tűnik Pé- 
terfy ezen műveinek miértje, mint hogyanja 
(e kötet „referencialitása”, mint „immanenci- 
ája”). Persze miközben a FÉLELEM AZ EGÉR
TŐL című könyv „egzisztenciális gyökereiről” 
beszélek, nem tagadom a benne található 
művek irodalmiságát sem, csupán azt mon
dom, hogy számomra e kötet legfőbb érde
mének a látás képessége bizonyult, miszerint 
Péterfy alkata/művészete ezt igényli: ezt (a 
látni tudást) így kifejezni, és csak utána lépni 
magabiztosan abba az irányba, ahol immár 
végérvényesen kiderülhet, vajon mit is kezd
het a szerző a látás képességével, miképpen 
stilizálhatja azt tovább. Gondolatmenetem 
folyamán tehát tapasztalás és irodalmi for
ma, látás és írás nem elváló, hanem éppen
séggel egy irányba tartó kategóriáknak bizo
nyultak, ami a Péterfy művészetét érintő kér
dést: látás vagy írás?, így módosítja -  megelő
legezvén e pálya további alakulásának irányát 
és esélyét -: látás és írás.

Befejezésül talán fontos még egyszer 
hangsúlyoznom, hogy a tapasztaló én termé
szetére tett észrevételeimet csakis az irodalmi 
én azon tulajdonságaiból következtettem 
vissza, amelyek e kötet igazán fontos írásai
ban, mondjuk az USZÁLYOK, NOVEMBER cí
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műben váltak irodalmiságukban kitapintha- 
tóvá, például az alábbi szövegrészletben: 
„Reggelenként, mikor ébredezni kezdtem, mindig 
eszembe jutott, milyen jó volna lemenni lángosért. 
Hétkor-fél nyolckor kéne lemenni, álmosan, püffedt 
arccal... Olyankor kora reggel még csak az alagsori 
karbantartók kávéznak a pultnál, vastag kötött 
sapkában és meggörnyedve, mert örökké a fejük fö
lött sejtik a forró termálvíztől zümmögő vascsöve
ket... Nem is igazán értem, min is buktak el ezek a 
szerény tervek, de tény, hogy még órákig hevertem 
félálomban az ágyon, és a fokhagymás lángosról 
meg a Lukács fürdő kertjéről képzelődtem.” -  És 
ha balga módon nem vennék tudomást a 
közember, a szerző és a narrátor különböző
ségeiről, hát lelkesen ezt javallanám Péterfy- 
nek: „Kelj fel ágyadból, és nézz szét, »szemed- 
ben éles fény legyen a részvéte [Kosztolányi]! S 
meglásd, mindez élted s művészeted haszná
ra válik.” De mivel tisztában vagyok a fent 
említett differenciákkal, hát nem mondok 
semmit. Mindazonáltal e kritikában kiemelt 
„egzisztenciális” mozzanatok fontos kompo
nensei a leíró én alkotásainak, s így nem el
hanyagolható, sőt igenis hangsúlyozandó a 
látás adományának szerepe, noha ez ugyan
úgy veszélye is lehet -  mind értelmezésem
nek, mind Péterfy további pályájának. Am 
egyelőre talán az utóbbi kiaknázható, számos 
formavariánst is mozgósító lehetősége, a látás 
(tapasztalat) és az írás (irodalom) összebékí- 
tésének kezdőállomása.

Bazsányi Sándor

BENEDEK ISTVÁN GÁBOR:
A KOMLÓSI TÓRA

Dan Könyvkiadó, 1994. 123 oldal, 400 Ft

Hogy kerül Chagall KERESZTREFESZÍTÉS SÁR
GÁBAN című képe egy olyan novelláskötet 
címlapjára, melyet egy alföldi szlovák falu 
huszadik századi történelme ihletett? A festő, 
aki gyermekkorát egy ukrán falucskában töl
tötte, egész életében otthoni élményeit dol
gozta fel képein, kézenfekvő tehát a képzet
társítás: a novelláskötet szerzője hasonlókép

pen viszonyul a gyermekként Tótkomlóson 
szerzett élményeihez.

Ami azonban talán ennél is fontosabb a 
borítón lévő kép és a kötet novellái közti 
összefüggésben: előrevetíti az olvasó számá
ra, hogy újabb adalékot kap majd a vidéki 
zsidóság életéhez. Benedek rokonai, ismerő
sei, barátai elbeszéléseinek segítségével törté
neteket rekonstruál az elmúlt évtizedek vagy 
az előző század komlósi eseményeiből. Mun
kája hitelességének esélyeit csak növeli, hogy 
„adatközlői” -  szlovákok, magyarok, zsidók 
egyaránt -  egyszerű, hétköznapi szereplői 
annak a korszaknak, melyet huszadik századi 
történelemnek neveznek az oly gyakran átírt 
tankönyvek.

Gyűjtései nyomán Benedek úgy írt novel
láiban a szlovákok és zsidók együttéléséről, 
mintha az természetes, olvasmányos kiegészí
tése volna az olykor sarkosan fogalmazó tör
ténelemkönyveknek. Hasonló módon értel
mezi és ábrázolja a faluban hajdan megtör
ténteket, mint ahogy Chagall festette meg a 
kürtöt fújó angyalt, a kék, idomtalan nyakú 
lovat vagy a sárga mezőben lebegő embere
ket. Az írónak a nyelv eszközeivel kell elérnie 
ezt a különös hatást. A novellák szereplői a 
világjáró rokonok, és a képzelet segítségével 
pillanatok alatt kirepülnek a cselekmény ki
indulópontjául szolgáló komlósi környezet
ből, hogy visszatérjenek oda, ahol igazán biz
tonságban érzik magukat. A haszid törté
netek, a vallási bölcsességek, valamint a nép
mesék fantáziavilága oly arányosan kevered
nek a történelmi tényekkel, hogy magunk is 
elhisszük, századunk első felében még létez
tek az együttélésnek ilyen „tündérszigetei”.

Vizsgáljuk meg ezeket az alkotóelemeket 
külön-külön is. A történelmi tények röviden 
a következők: a XVII. század közepén szlo
vák telepesek népesítették be Tótkomlóst, 
ahová a következő század végétől folyamato
san zsidó családok is költöztek, főleg Kárpát
aljáról és a Délvidékről. Az askenázi és sze
fárd zsidók némi védettséget élveztek a ki
sebbségi sorsban velük osztozó szlovákok kö
zött, s rövidesen a falu polgárságának gerin
cét alkották. Benedek a ZSIDÓ TÖRTÉNET cí
mű novellájában a következőképpen magya
rázza ezt: „Az ok önmagában keresendő: a szlo
vákok is kisebbségi sorban éltek, tehát fel sem me
rült körükben, hogy lenézzék, hátrányosan megkü


