
Zimándi István

EMLÉKEZÉS PÉTERFY JENŐRE (1850-1899)

Az idén van százőt esztendeje annak, hogy megszületett, A
.,boldog ferencjózsefi" korban élt, amely nem is volt olyan bol
dog. Nem volt ez derűs kor, a "nagy béke" idilli kora. A való
ságban nyug-talanság- jeHemez,te ezeket az évtizedeket. "Mintha
egész Európa egy rettenetes öldöklő katasztrófához közelednék.
olyan képet öl,töt.t világrészünk" - írja a Pesti Napló 1886. doc.
81-én. Az állandó lázas fegyverkezés, a "fegyveres béke" - aho
gy;an ezeknek az évtizedeknek az, embere megfogalmazta - az időn

kénti háborús félelem fe.szültségben tartotta az embereket. "Euró
pa az idén is nagy kaszárnya maradt." (Pesti Napló 1880. dec.
31.) "A fegyveres béke terhei lidércnyomásként nehezedtek a IlG
pekre-" (P. N. 1881. dec. 31.) A Pesti Napló egy humoros tárcaíró
ja Pálmay Ilkának még azt is megboesájtotta, hogy "ő is azt a
csúnya, kiállhatatlan, unalmas, bosszantó kérdést intézte hozzám:
Iesz-e háború ~" (1887. márc. 13.) A háborús hisetéria az 1875-77-es
és az 1886-88-as években kulminált, A háborútól való félelmet
időnként felváltotta a kolerajárványtól való rettegés, De voltak a
feszültségnek más tényezői is. így a kapitalizmus könnyű és kí
méletlen pénzszerzési lehetőségedvel óriási vagyonokat halmozott
őssze, eg'yesek kezében, szemben a tömegek, a parasztok és munká
sok, kiatisztviselők szűkös viszonvaival, helyenként nyomoráva l.
Például a péklegények 1883 tavaszán azért sztrájkolnak, hogy csak
14 (!) órát kelljen dolgozniok naponta. Vagy ki gondol ma már
arra, hogya vasárnapi munkasziinetet csak 1891-ben vezette be
Baross mániszter rendelete- A vasútépítkeeések és, a folyók szabá
lyozásának befejezése után a kormány nem gondoskodott új köz
munkákról, ,a munkanélküliség vidéken is megnőtt. Hődmezővá

sárhelyen és környékén az 18!:J5-ös kemény télben több mint tíz
ezer magvar földmunkás éhezett és fázott, 1898-han pedig a gazdag
Bácskában a hivatalos nyilvántartás ezerint is 12.000 ember küz
dött a nyomorral. Gyakori a rossz termés, gy,akoriak az árvizek,
az árak évről-évre emelkedtek. A föIidlesnrak tönkrementek, a pa
rasztok meg hiába vágyódtak a földre. A megoldatlan szociál is
kérdés feszítette a társadalom, a megoldatlan nemzetiségi kérdés
pedig az állam kereteit. A könnyein élés vágya és a pénzsóvárgás
felburjánoztatta a sikkasztásokat. Sok a csőd.

És nem is volt ez a kor olyan kűlönösen erkölcsös. Budapesten
az 1874-töl 1894-ig született gyermekeknek átlag 4{)%-.a törvénvte
len. A vérbaj a század második felének divatos betegsége, Erköl
csi vonalon inkább a látszat la fontos, prűd és farizeus világ ez,
melyben IDég a vallási érzés is felszdnes, nem érinti a lelkek mé
Ivét, a vallásosság jobbára az apáktól átvett hag'yományok gépies
és külsőségee továbbvitele a népnél, az értelmiségnél viszont lené
zés tárgya, melv szerintük összeegyeztethetetlen a kor természettu
dományos eredményedvel, haladásával, A haladás viszont egy re
lative kis körnek volt a privilégiuma, hiszen 1890-ben az "egész
magyar birodalom" 17 millió lakosából 10 millió nom tudott írni
és olvasni.
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A vonatok és villamosok révén meggyorsult· a közlekedés. Ez.
továbbá ra telefon, a távíró, az élénk kereskedelmi élet. az erősen
megnövekedett tea- és kávéfogyasztás '(Riedi Frigye,s megállapr
táea ez) megerősítette az emberekei abban a hitükben, ho·gy éle
tük lázas, lüktető. A két ifjú tudomány fejlődésa: a pssíehológíáé
meg az ídeggvógyászaté nemcsak az írók figyeimét irányította lé
lektani problémák felé az újdonság ingeréve!' hanem az "utca
emberé'l-ét is. Sok a megőrülés. az öngyilkosság pedig l87o-töl
kezdve annvira gyakori, hosv a kortársak járványról beszélnek:
"ma már mánia. valóságos pusztító ragály" (Egyetértés 1888. j·an.
24.), "tár.sadalmi életünk kóros állapotának egyik tünete". (Pesti
Napló.) Diákok virtuskodásból ölik meg magukat, Divatba jött a
színesen megírt érzelgős öngyilkossági riport, melynek romanti
kája és álpátosza csak még kedvezett ennek a szomorú ragálynak.
Az öngyilkosság terén Budapest 1885-ben az európai városok .kö
zött harmadik helyen állt (Párizs és Prága előzte meg). Halálozás
terén pedig l875-ben a világ 35 legnevezetesebb városa közül az.
első helyen volt. A kortársak a nagy halandóság {i,gyik okának
a lakásinséget tarrtották. A főváros lakossága a kiegyezés utáni
évtizedekben óriási mértékben felduzzadt. Ennek következtében a
lakásviszonyok rendkívül leromlottak. 1880-ban Budapest lakossá
gának 60 %-a élt a legszűkebb lakásviszonyok között, Így például
a mai Rákóczi-út környékén egy-egy kamrában ötvenen-hatvanan
szoronganak. l886-ban viszont pincében lakik az egész város 20%-a.

Anyagias, kiábrándult, eszmények nélküli, pesszimista világ
volt ez. Péterfy mondja róla: "ah ez az ideál nélküli, ah ! lelkese.
dést nem ismerő idő !"

*

A legnehezebb az l870-tM l88G-ig- terjedő évtized. Ebben az idő
ben írja ,az egyik budapesti ujság-: "a meghasonlott kedélyek és
kétségbeesett elmék számára jó termőtalaj a mai társadalom, melv
nek chaotikus viszonyai még mcssze állanak attól, hogy belőlük

egy jobb állapot jegeeződjék." Ebben az, évtizedben érik a húsz
éves fiatalember PéteTfy harmincéves férfivá. Meghasonloutságia
azonban egés.zen korai keletű, és je,lentős részben apjára vezet
hető vissza, aki életének egyik legnagyobb tehertétele. E kitiinő

gazdasági szakember camilven tehetséges, olyan könnyelmű. Fe
leségét többször hűtlenül elhagyja, míg végül mint a keszthelyi
Georgicon igazgatója sikkaszt, és most már véglegesen elválik
családjától. Péterfy ekkor 16 éves, Az apa később napidíjas a hon
védelmi mínisztériumban. Az elrongvolt életű kopott öregúr gyak
ran várja meg tanárfíát a Ze-rge utcában (Makarenkó utca) az
iskola épülete előtt, hogy pénzt kolduljon tőle. Végül mikor ma
p idíjas állását is elveszei. fíaa szegényházban helyezi ell884-ben.
Ebben az esztendőben Péterfynek egyetlen Bgy írása sem lát nap
világot (Taine-fordítása már 1883 októberében megjelent). Havi li),
forintot kell fize,tnie apja után, a díjat rendetlenül fizeti: állan
dóan pénzzavarai vannak A mólységet, ahová Péterfy apjának
élete a négylovas hintótól aláhanvatiott, elénkvillantja a hagyaté
káról föIv8ibt szegényházi leltár: 1 Ielsőpokróe, 1 alsópokróc. 1
lószőrvánkos, 1 vánkosciha, 3 kabát és 2 kapcá. Az egésznek ér
téke a g ondmole becslése szet-int rn indössze 1 fo,rínt 15 krajcár; De
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az a ,.hagy:aték". ami Péterfy Jenő lelkére szállt apja kisiklott
élete, sorsa és vég6 után, számokban föl nem becsülhető. Első élet
rajzírói, egyben legközelebbi barátai egyhangúlag kiemelik azt
az erős hatást, amelyet Péterfvre apja sorsa tett. Sőt Patthy sze
rint: "ez iR szomorú apai örökség ... még férfikorában is ... nem
egyszer közel viszi a kétségbeeséshez." Haraszti Gyulának írja
Péterfy 1896. márc, 25--én: "Megdöbbenve olvastam beszédét a SiÖ~

tét gyermekkori emlékekről. Hogy meanyire értem azt, be fogja
látni, ha elmondom, hogy illik ez a mese rám i.s. S hogyan l Sze
gény jó anyámon azért csüggtem, mert kárpótolni akartam mind
azért, a mí az ő szép jó lelkét az életen át nyűgözée so kifedtésé
ben megakadályozta. Én meg gyermekkorom óta egy mázsás. kö
vet hordottam a nvakamon.'

*

Ö írja a legszebb magyar es széket, .a századvég egyik legki
tűnöbb. talán a. legjobb kritíkusa, os mégis élete végéig osak fő

városi reáliskolaá tanár. Egyetemi magántanárság'át elveszti, mert
egy félévnél tovább nem tart előadásokat. Ugyanis mindössze né
gyen veszik fel Kazinczyról meghirdetett kollégdumát, egy szű
kebb baráti kör az erdélyi szászok közül. Ez kedvét szegi.

A Révai könyvkiadóvállalat egy regénypályázatának megbírá
lására Beöthv Zsolton és Kazár Emilen kívül Péterlyt kéri fel
harmadikul 1881-ben, egyébként 'azonban nomigen taláí iuk nyomát
annak, hogy értékelték volna, Egy 1886-han me-gjelen't Budapesti
Társaság círnű könyv az irodalmi életről beszámolva nevét meg
sem említi, holott Riedl Fr-igvest és PéJtHrfy többi barátját fHI.SO
rotía, Két évvel halála. előtrt a Pesti Napló beszámol a Kisfaludy
Társaság tagválasztó gvűléséről, amelyen Péterfv Riedl _.jelölése
miatt kivételesen megjelent, A 32 jelenlévő ta.g névsorát az ujság
így fejooi be: "és Péterfy Jenő". Szóval az utolsó helyre teszd.
Ehhez fűzi Péterfy Haraszti Gyulához írt levelében: "Nagyot ne
vettem a Pesti Napló ,.és"-én. Annyira érzem különczségemet, hogy
teljesen igazat, adok annak az ,.és"-nek. Most a Vasárnapi Ujság
ban f()g megjelenni a tagok arcképe. Nagy Miklós (a szerkesztő)

háromszor is sürgetett a pofámért. Dll azt mondtam, hogy magam
sem szereteen, nemhogy másnak mutassam. Ennélfogva jelen nem
létemmel fogok tündökölni." Hogy mégiscsak zavarja ez 'a leki
csinylés, mutatja, hogy ezen a levélen így írja alá magát: "És".
A fénykép a Vasárnapi Újságban még.is megjelenik, mégpedig a
49 "kiSifaludysta" köz,ött az utolsó helyen. Ennyire értékel ték hát
a pályája- végére ért Péterfy Jenőt. Igaz, hogy ő maga - írásain
kívül - semmit sem tett, hogy nevét ismertté tegye. Még- 32>t sem
engedi meg, hogy osszéit még életében ősszegvü.itve kiadják. Visz
szavonultan él. Ismeretségeket - az érvényesülés leggyakoribb
eszközét - nem iparkodik igénybe, venni, az önkénta:d'ódókat is
kiaknázatlanul hagyja. Egy alkalommal. amint társaságával a
Bristol elött üldögél, la Szilágyi Dezsővel arra sétáló Gyulai Pál
elviszi magával, hogy bemutassa a nagyhatalmú mdniszternek.
Péterfy a legrövidebb időn belül otthagyja Gyulaiékat, és vissza
tér barátaihoz, akik szemrehányással fogadjlálk élhetetlenségéért.
.Tellemző, hogy élete végéig egyetlen egy tudományos társaságba
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*

"jem lép be, a Kisfaludy Túrsaságba pedig szinte akarata ellenére
választják be, gyűléseire alig jár. Csoda-e. ha nekrológja az első
életrajza.

Az irodalmi életnek inkább csak a perifériádán él. De ágy él
a valóságban is. Laká&aiaz akkor még külvárosnak számító ut
cákban vannak. Legtöbbször a Soruksári (ma: Ráday) utcáiban
lakik. Az utca képe még' a 80-as években is teljesen külvárosías.
Altalában földszintes házak szerénykednek mindkét oldalon, kö
zűlűk a 18-as számú, a Hárompipa (Erkel) utca és Soroksári utca
sarkára épült kétemeletes, Ú. n. Károlyi-ház palotaként emelkedik
ki. Külsőleg szép, belülről az ismert kaszárnyaszerűpesti bérházak
képét mutatja nyitott vaskorlátos Iolvosóival, Aswmszéd telek
ről - az üllői út felé, a Hárompipa utcában - a Rökk-gyár ud
varáról állandó lárma zavarja a Kjárolyi-ház lakóit Ellenkező
irányban, már benn a Soroksári utcában. a szembenlévő sarkon
nagy épület éktelenkedik. amit még a betyárokat pusztító Ráday
vett meg. a pestmegyei bíróság székhelye. Pincéjének vasrácsos
ablakai közül rabok várják a szabadulás óráját. Az utca elején, a
Kálvin téren két földszintes zugszál'loda áll, tágas kapujával vi
déki vásárosok beálló f'ogadója,

A 18-asszámú ház bejárata a Sorobári utcáról nyílik. Az
Üllői út felé elterülő téglalapalakú épület két négyswg'Ű kis ud
vari zár be. Az első udvarnak a bejárattól jobbra eső részén az
első emeleten van egy saroklakás a második udvar felé, ez'Pé
terfyék lakása 1884-től 1890-ig. Bejárata a második udvarra vezető

zárt folyosóról nyílik az előszobára, Balra konyha és cselédszeba.
A konyaablak az u. n. világító-udvarra néz, ahonnan a szőnyeg

porolasok zaján kívül a Rökk-gvár lármája még közvetlenebbül
hatolhat a lakásba. A cselédszeba ablaka a záet folyosóra szol
gál, Az előszebából jobbra egy kétablakos nagyobb szoba nyíl ik
- itt él Péterfv - meg egy egyablakos kisebb: ez az édesanyjáé.
"~z a három, egészen alacsony Iekvésű nagy ablak a nyirtott Iolvo
sora, a szűk kis udvar felé esik. Előttük folyton járkálnak, a kí
vánesi tekintetek elől sűrű függönyök védik a szobákat, Ez oa ma
gas mennyezet ellenére is börtönszerűséget ad a lakásnak. A kel
lemesebb hónapokban nyitott ablak mellett ,tartózkodni az amúgy
i s zárkózott Péterfy számára képtelenség. Minthogy fölöttük még
egy emelet és még egy folyosó vonul, a kis udvar körül, a lakás
inkább sötét, mint világos. Itt kűzdi át Péterfy f.érfikora első nagy
válságát (1887 körül öngyilkos akar lenni). Itt írja meg Dantét, a
; rug-ikurnról és a tragédiáról szóló tanulmányait, dolgozatait Arany
.Jánossal kapcsolatban. Innen irudul széket foglalni a Kisfaludy
Társaságba. első útjára Olaszországba (1888) és elkisérni édeslap
ját a temetőbe. Az északlas fekvésü ablakokon ha néha be. is szö
kik lU napsugár, egyszerű bútorzatr-, talál. A szemtanúk emlékezé
sei egyöntetűen kiemelik az igen egyszerű, sőt szegényes berendo
zést, Péterfy azobájában például festett nagy faasztal állott. Hiri
taszéke itt a ..Iényűzés't-nek egyetlen képviselője: benne üldögél
ve olvasgat. Az ekkor divatos f'otelek ésdívánvok Íidlejében a hin
taszék a korszak egyetlen kényelmes bútordarabja, azért olyan
elterjedt.
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E házban lakik még ekkortájt a második emeleten Mendlik
Alaáos tanár, akivel a reáliskolában néhány évig együtt tanít,
továbbá iskolája tanári karából még Sacher Gusztáv és Chovan
csák István. A családok azonban nem járnak össze, Péteefv a
házból senkivel sem érintkezik szfvesen, bár Mendlikéket nagyon
szeroti. Sacher Gusztáv leánya, Erzsébet írja: "Én nem tudom.
milyen alkalommal, meglátogattam őket, de a néni (Péterfy édes
anyja) olyan barátságtalanul fogadott, többször nem is voltam
ott ..• Különben igen zárkózott ember volt."

*

"Összevonom belső világom függönyét" rrja már 19 éves
korában. Néha-néha azonban ezéthúzza egy kissé ezt a függönyt.
1897. aug. 30-án este negyed tízkor hazaérkezve németországi út·
jából. ott találja asztalán a Párizsban időző Goldziher Ignác leve
lét. Anyját már eltemette" "nincsen már senkim, "a ki vár" ", és
most barátja üdvözlő sorai annyira megindítják, hogy azonnal.
"úti porral arczomon", leül és válaszol, Berlinről és Drezdáról
szólva így folyt,atja: ;,azon meggyőződéssel vagyok, hogy különb
legény lettem volna, ha a sors ifjúságomtól oda vet. Kőnnte bittre
Thriinen weinen! (Keserű könnyeket sírhatnék n. Budapest a
Kamttschadalok világa! (Kamcsatka déli részének lakói) - Való
di eltíprott életekkel van kikövezve." "Fekete város"-nak hívja
Budapestet és úgy érzi, hogy foltozó szabóvá nyomorodott az it.t·
honi légkörben. "Jean de Nivelle (Delíbes egyik operettjének hőso),

ki mindig késik s soha ezéihoz nem ér" - írja alá egyik levelét,
Nőtlen marad és főleg édesanyja halála után sokat szenved ma
gánya miatt, Többször használt híres kifejezése: "solo solissimo".
Harasztinak panaszolja e.l egyszer: "nagyon gyakr,an meglep az
egyedüliségnek bizonyos eczetes érzése" (1896. ápr. 30.). Itthon ba
ráti köre még el-eloszlatja az egyedüliségnek e,zrt a bizonyos ece
tes érzését, a magányát szintén nehezen tűrő Gyulai Pál is rá-rá
tör, és visai magával sétálni, de külföldön jártában annál erőseb·
ben fek,szi' meg lelkét magányossága, Milven meghatóan kedvesek
e Rügen szigetéről küldött sorok: "Ma sono solo, sol íssimo ! ...
mi tűrés-tagadás - este, mikor az a nagy vörös golyó a tenger
messzeségéből kikel, szeretném valakinek mondani: Istenem! be
szép l" (Harasztinak, 1897. aug. 16.). Drezdából Angy.al Dáviddal,
a legjobb baráttal évődik: "búslakodom magánvalóságomon. A
reggel a Galleríában gyönyörűség; a délután is jó, otthon olvasok.
De. este magam vagyok s jól esnék egy kissé beszélgetni, még
olyan sündisznóval is, mirrt a Dávid." (1897. júl. 10.). .

E nyilt vallomásokon kívül más áruló jelek is tanúskodnak
kiegyensúlvosatlanságáról. Előseör jogász, két év múlva átmegy
a bölcsészetre, Irodalmi műkődését zenekritikákkal kezdi, termé
szettudományi cikkekkel és humoros tárcákkal folytatja, majd
áttér adrámabírálatokra, végül rátalál igazi műf'ajára, az osszére.
Harminckilenc éves korában hirtelen hátat fordít a magyar iro
dalomnak, megtanul görögül és görög irodalomtörténetet ír. Élete
utolsó két esztendeiében háromszor. cseréli lakását. 'Milyen jellem
ző, hogy akik csak kisgyermekkorukban ismerhették, úgyszólván
osak ideges mozgékonyságára, nyugtalanságára emlékeznek vissza
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legélénkebben. Különböző évjáratú tanítványai erősítik, hogy
gyakran előfordult a következő [elenet: Péterfy belép a tanterem
be. eldobja a ssivarcsutkáiát, a katedrához megy, a széket az ab
lak felé fordítja. leül. végighúz,za kezét ,a haj án, vagy a homlo
kára teszi. és fölsóhajt: ..ah l ah l". mintha senki sem lenne ott,
és néz-néz kifelé az ablakon, némán, mozdulatlanul. Az osztály ha
lálos csöndben figyeli . .Aztán fölkel Péterfy, sétálni kezd, nézi a
f iúkat, mínt váróteremben az idegeneket...Nem póz volt ez nála
- tette hozzá egyik tanítványa - csak megf'eledkezés,"

*

A reáliskola egyik osztályában egy alkalommal valahogyan
az öng'yilkosságra terelődött a sző, "Hát tudjátok - mondotts
Péterfv, miközben kezével gesztikulálva imitálta a fejbelövés
mozdulatát - akkor, az elgondolás és a tett pillanatai között
sok minden történik." Ezúttal ne kutassuk, hogy nála addig, amig
az öngyilko,sság gondolatáig és onnan a végrehajtásig jutott. ini
történt. ..Sok minden." 1899 őszén ősszeroppant testileg-lelkileg.
Az éjszakákat vagy átsétálgatta szobájában, borogatással a fején.
mert úgy érezte, megpattant e·gy ér az agyában, vagy görög ír-o
dalomtörténetén dolgozott éjt nappallá téve, lázas hajszában. ver
senyt - már nem az. esztendőkkel, csak a hetekkel, s'őt: napokkal.
Az iskolájában kifelé még tartotta magát, de a fiatal hittanári,
a kitűnő képzettségű Zubríczkv Aladárt több ízben ostromolta:
..'I'isetelendő úr, mentsen meg ! 'I'isztelendö úr, mentsen meg l" Ez
a kétségbeesett lélek vergődése volt már, hiszen Pétorfy férfikorá
ban egyházával már nemigen érzett lelki közösséget. -

Mindenszentek előtt Riedl Frigyesselleutazott pár napra Abbá
ziába, majd nov. 5-én, egy napsugaras, ragyogó őszi vasárnapon
hazafelé jövet a fiumei gvorson véget vetett életének. Nagyon
elszánt lehetett: háromszor lőtt mag-ára,

Dél volt. A vonat Károlyváros és Dugaresa között robogott.
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