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Péterfy Gergely új regénye, a Halál Budán, több síkon is játszódik. Az elsődleges és leginkább látható sík
a történelemé. Az 1680-as évek közepén vagyunk, amikor is a keresztény seregek visszaverik a Bécset
ostromló törököket, majd 1686-ban kiűzik a törököket a budai várból. A regény kapcsán azt írni, hogy az
olvasó is ott van, nem túlzás. Péterfy utána nézett a hadtudományi és hadművészeti részleteknek, az
elbeszélők (belőlük több is van) a korabeli térképek alapján tájékozódnak és vesznek el, a legapróbb
tagokból, (nem egyszer végtagokból) rekonstruálódik egy-egy csata menete. Primer források tucatjait
építette szövegébe az író. Ugyanakkor Péterfy teremt is: félig emberi és félig állati torzszülötteket, több
létező figurából egy harmadik, csak e lapokon élő (és leginkább meghaló) embert alkot. Ez a regény
másik, kevésbé látható, ám, annál intenzívebben érzékelhető dimenziója. A történelem időtapasztalatát,
a káosz örökkévalóságát, és a pillanatok végtelenségét érzékelteti ez által. Azt, hogy adott esetben a
világtörténelmi lépték hogyan gázol át egy barikádon, vagy egy ember feje fölött. Hogy az, amit utólag
történelemként konstruálunk, mennyire széttartó eseménysorok esetleges és utólagos kombinációja. A
történelmet nem annyira a győztesek, mint inkább a túlélők írják. A túlélők a holtakról. És itt, a halál
vidékén található a regény legáttételesebb síkja. Ebben a világban, ahol "a szerelmes nő és a halál
angyala" harcol a férfiért, a halál síkja, mintha nem annyira merőleges, mint inkább párhuzamos lenne
az élet síkjával. Abból következik, vagy talán végig jelen is van az élet mellett. A halál evidencia a
regényben, és ezt éppen az élet bizonyítja. Péterfy műve az elmúlt évtizedben divatba jött történelmi
regény műfajának kivételes variánsa. Itt a történelem nem szöveg, hanem szövet. Hús. És ezt a matériát
valóságos halálköltészettel, balladai lendülettel teszi poézissé. A bomló test és a szárnyaló lélek
allegóriájává.
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