
lággal, beszélgetéseket és látogatókat
jelenít meg a képzelete, majd néhány
hét elteltével ilyen állapotban érkezik
meg a Zónába. Ezen a ponton kap-
csolódik össze a regény elejével a szö-
veg, így újraalkothatjuk a személyisé-
get az identitás pusztulása után.

A regény szerkezete könnyen re-
konstruálható, bár bizonyos ok-
okozati összefüggések magyarázata
indokolatlanul elmarad. A külön-
bözõ részek kidolgozottsága nem
egyenletes: a középsõ rész a többinél
feltûnõen rövidebb, ráadásul hatás-
vadász leírásokkal tûzdelte tele a
szerzõ (lásd duplabda). A harmadik
részben viszont a tudat megbomlá-
sának ábrázolása árnyaltabb, poéti-
kailag is összetettebb � a szöveg és
Mahler zenéje együtt lüktet benne.
Annak ellenére, hogy a szereplõk né-
melyikének jelleme kidolgozatlan és
sokszor aránytévesztés figyelhetõ
meg az események sorozatában, az
Eklipszis összességében mégis érde-
kes élményt nyújt az olvasónak.

VALUSKA LÁSZLÓ

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2004, 
179 oldal, 1600 Ft) 

PÉTERFY GERGELY:

BBáánnyyaattóó

A kortárs irodalom lassan megtelik
�zóna-regényekkel�, melyek úgy kez-

dõdnek, hogy van egy különleges te-
rület, ahol nem így és így történnek a
dolgok, hanem emígy és amúgy, az
emberek pedig nem�, hanem� Ta-
lán azért annyira vonzó ez a képlet,
mert hiszen minden irodalom úgy
kezdõdik: �tegyük fel, hogy��
Péterfy Gergely zónája � új regényé-
ben � a bányató, ahová az emberek
meghalni sietnek. �Ide jönnek, hogy
megfulladjanak � mondja az õr. � Azt
hiszik, hogy fürödni jönnek, mert
nem tudják, hogy megfulladni.�

Nem hiszem, hogy a fulladásos
halál szép halál. Lehet, hogy abszur-
ditása izgató, ezért kapaszkodik belé
a fuldokló foggal-körömmel. Nem
tudja, �merre van fent és lent�, �mé-
lyebbre küzdi magát, és ott megka-
paszkodik�. �A bányató tele van
ilyen kapaszkodó halottakkal. Kör-
beguggolják a sparherdet, és körbe-
fekszik a lavórt.�

Péterfy hõsei: az õr, aki kék filccel
a mellényére írta, hogy �õr�, mert a
zöld elfogyott neki, és azóta nem érzi
magát biztonságban; Ragyás Anti,
aki a bányatavat övezõ szakadékba
zuhant állatok csontját gyûjti és for-
galmazza ruházati kiegészítõként,
mert �a lényeg a csontokban van�; a
presszós Irma, aki aranygyûrût talál a
bugyijában, amikor a hajnali fényben
szellõzködik; Kálmán, aki özvegy Va-
dász Katalint szeretné meglátogatni,
de leragad az ivóban, ahol elõadja az
�udvarló táncát�, hogy legyen mit
emlegetni hónapokig; vagy Száraz-
kezû János, akit ekcéma kínoz. Meg-
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hökkentõ és izgalmas figurák lepik el
Péterfy fiktív világát, ahol minden il-
legális: a bányató olyan tó, melynek
nem kellene lennie (hiszen nem a tó
az érdekes, hanem a bánya), s amelyet
engedély nélkül épített üdülõkalyibák
vesznek körül egy olyan területen,
ahol nem szabadna üdülni (hiszen
életveszélyes).

Ez az a tér, ahol a létezés tör-
vénytelen. Otthontalansága � mert
talán ebben a tulajdonságban osz-
toznak az említett hõsök � az ottho-
nosság hiányára világít rá. Mert hi-
szen lehetne olyasmi, hogy otthon,
de az talán még kevésbé lenne el-
viselhetõ. Az õrt többször is meg-
próbálják hazacsalogatni családja és
barátai, de õ az otthon kapcsán a
nyúltenyésztõ Kõvári történetét idé-
zi fel.

Kõvári nem létezik máshol, csak
otthon: ha ki kell mennie a kertbe a
nyulakhoz, vagy szállít valahová,
mielõbb menekül haza. Otthon, a
konyhában ülve boldog. Ha kilép,
zavarja a kintlét szaga. Otthonbûz
veszi körül. Egy éjszaka a nyulak el-
szabadultak, amikor pedig megpró-
bálta befogni õket, kiharapták a zsá-
kot, megint szertefutottak, és �Kõ-
váritól végül már csak annyi tellett,
hogy amelyik nyulat még utolérte,
azt felrúgta a magasba: az élettelen
dögök visszahullása adta a geszte-
nyeszerû hangot�.

Nemcsak a nyulakat éri röpté-
ben a halál; mintha mindannyian
így lennénk ezzel, ami nem túlságo-

san megnyugtató. De hát a halál,
pontosabban a halott szép, nem?
Hiszen rendezett. �Az úszó meg
van halva � állítja az õr. � A gyerek,
aki úszni tanul, a megfulladás mû-
vészetét, egy nagyon bonyolult és
késleltetett fulladást tanul, ezt egye-
sek egészen magas fokon ûzik, ver-
senyeznek abban, ki gyorsabb a kés-
leltetett fulladásban. [�] Az õr sze-
rint ez szánalmas. Az ember már
akkor is furcsán néz ki, amikor jár, a
kalimpáló kezek, imbolygó fej, len-
dülõ és földre csapódó lábak, ez
nem szép, a járó ember, az ülõ és ül-
tében matató ember azonban még
így is szebb, mint az úszó, végsõ so-
ron azonban az ember szinte egye-
dül akkor szép, amikor nem mozog,
amikor fekszik, amikor nem léleg-
zik.�

E tömény dekadencia ellenére
Péterfy Gergely könyve szép és szel-
lemes könyv. Szép tud maradni, nya-
kig a zónában is. Talán az benne a
szép, hogy mégis szellemes � nem
egészében és koncepciójában, ha-
nem részleteiben az. És ebben még a
halottakkal is egyezik � a halott sem
a halál tényében, hanem életútjának
testrészletekké merevülõ állóképé-
ben szép, vagy nem?

PRÁGAI TAMÁS

(Árkád�Palatinus, Budapest, 2004, 
126 oldal, 1690 Ft) 
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