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Tanulságos volna egyszer nyomába szegődni annak a kérdésnek, miért áll 
irodalomtörténetírásunk máig tanácstalanul lényegében az egész Ter-
sánszky-jelenség előtt. Az életmű kritikai feldolgozásában ugyanis szinte 
tüntet a hiánya azoknak az elemzésszempontoknak, amelyek híján lehetetlen 
választ adnunk arra, végsősoron milyen epikatörténeti fejleménnyel van itt 
egyáltalán dolga az értelmezésnek. Ám attól, hogy az irodalomtörténet nem 
problematizálta e regényírás eredetének és kontextuális hovatartozásának 
kérdését, még látnunk kell, hogy a poétikai meghatározás dolgában itt sem 
állunk jobban, mint Szentkuthy epikájának - téveszmékkel is tarkított -
újrafelfedezése idején. A Tersánszky-féle regényírás poétikai karakterének 
feltárása látszólag talán könnyebb feladat az előbbinél, hiszen a Kakuk Marci 
esetében - lett légyen az mégoly társtalan alkotása is a modern magyar 
epikának - ismertebb hagyományvonalak rajzolódnak elénk. Ugyanakkor 
nehezebb is, mert napjaink irodalma nem mutat számottevő hajlandóságot 
arra, hogy poétikai dialógust létesítsen a „kópéregény" eme sajátos változa-
tával. (Persze, hogy a hetvenes évek regénye olyan termékenyen nyúlt volna 
vissza Szentkuthyig, mint azt akkor gondolni lehetett, szintúgy több óvatos-
sággal ajánlatos ma már megítélni.) Kétségtelen azonban, hogy Szentkuthy 
(vagy legalábbis a Prae) kritikai újraértelmezését, helyének meghatározását 
olyan kortárs irodalmi részfolyamatok is támogatták, amelyeknek a felhaj-
tóerejére a Tersánszky-epika nemigen támaszkodhat. A mai magyar iroda-
lomban ugyanis még csak jelzései sincsenek olyan poétikai fejleményeknek, 
amelyek a regénytradíció szerkezetét a Tersánszky-modell javára tudnák 
módosítani. 

Közelebbről vizsgálva ráadásul ama nézeteknek a többsége is revízióra 
szorul, amelyeket - több-kevesebb hangsúlyelmozdítással ugyan, de - lénye-

1 



18 KULCSÁR SZABÓ ERNŐ 

gében ellenvetés nélkül méltányol a Tersánszky-irodalom. Közülük két 
problémakört azért is szükséges kiemelnünk, mert megoldatlanságukkal a 
gyér, s termékeny kérdésekben meg igazán nem bővelkedő szakirodalomnak 
éppen ama kritikus pontjait képezik, amelyeken talán a leggyakrabban nyilvá-
nul meg az értelmezés rövidzárlata. Mert ha szemügyre vesszük ennek a 
transzparensen fabulatív, az élőbeszédi előadásmódot a Spielhagen~féle 
„szereplői beszédelsőbbségnél" is hangsúlyosabban kitüntető, affektív stilisz-
tikájú prózának a közvetlen és legátfogóbb előképeit, nyilvánvalóan Jókai, 
majd Mikszáth hangnemébe, s végül a románcos századvégi epikába ütkö-
zünk, de inkább az eltérések, mintsem az azonosságok értelmében. A 
Tersánszky-féle Lust zum Fabulieren nem a romantikus mesélés és tablókép-
zés eszköze, ahogyan a mindig történetszerűséghez kötött élőbeszéd sem a 
kitérni igykevő, derűs-békés feloldást célzó anekdotikusság megnyilvánításá-
nak alkalma. De hasonlóképpen igaz az is, hogy bár az (állat)mesétől a 
szentimentalizmus levélregény-formáján át a kalandregényig a világirodalom 
számos műfaji mintája dereng át az ő regényein, ezek a kapcsolódások 
sohasem metadiszkurz-jellegűek. Azaz, nem az intertextuális jelentésalakítás 
funkcióját töltik be (nem Ulysses-Odüsszeia-típusú kapcsolatot létesítenek a 
hagyománnyal), hanem a fabuláló történetmondás prevalens poétikai értel-
mezésére utalnak. A Tersánszky-regény ezért nemcsak a hagyomány-, nem-
csak a Kosztolányi-Krúdy-Móricz formálta ábrázoláselvek felől nézve, de a 
világirodalmi kontextuálhatóság értelmében is meglehetősen rokontalan 
képződménye az első fészázad epikájának. Híresebb társaitól, mint Pilon 
(Steinbeck: Tortilla Fiat), vagy Osztap Bender, Kakuk Marcit az epikai 
intenciók olyan eltérései választják el, amelyek itt legfeljebb az említett 
kópéregény-forma műfaji rokonítását engedik meg. 

Hogy Tersánszky helyét még viszonylagos pontossággal sem tudjuk meg-
határozni a 20. századi epikai tradícióban, az nyilvánvalóan összefügg iroda-
lomtörténetírásunk másik nagy mulasztásával. Azzal nevezetesen, hogy e 
próza jellegmeghatározásakor még ma is többségükben a Móricz és főleg 
Schöpflin forgalomba hozta kategóriákhoz ragaszkodik. Ezek a jellegzetesen 
mimézis- és élményesztétikai fogalmak („bájos, őszinte könyv", „ömlő lírai 
muzsika", „az életizzás teljessége",1 illetve: „emberlátó képesség", „lélekbelá-
tás", „élet-eleven ábrázolás", „változatosan ábrázolt alakok"2) társulnak 
azután Németh László ítéletének3 továbbörökített logikájával, mely szerint 
Tersánszky regényeit egyfajta „értékes, de valóban nem különösebben bo-
nyolult világszemlélet"4 egyértelműsége formálná. Azt ugyan többen is felfe-
dezték, hogy az elbeszélést nyitni, zárni nem igazán tudó Tersánszky művei 
nem az esztétikai közleményegész utólag felismert teljességével hatnak, de az 
alakítás eszköztelenségének puszta tudomásulvétele nem engedte kilépni ezt 
a regényírást a „realizmus" sivár építésű ketrecéből. Tersánszky írói helyét 
Vargha Kálmán így Móricz és Krúdy5, Pomogáts Béla pedig inkább Tamási6 

közelségében próbálta meg kijelölni. 
Nem gondoljuk persze, hogy Tersánszky műveinek bármi köze volna is a 

modern fragmentaritáshoz, a nyitott lezárású epikai formákhoz - azt azon-
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ban igen, hogy a művek értelmezésében szemernyit sem jutunk előbbre, 
amíg felül nem vizsgáljuk a regényt leképezés- és visszatükrözéselvű alaku-
latként értelmező eljárásainkat, s nem fordítjuk figyelmünket Tersánszky 
nyelvművészete felé. Igaz, az epikai nyelv eszköztelensége olyannyira elszok-
tatta az értelmezőt a műbeli világábrázolás következmény mivoltának poéti-
kai evidenciájától, hogy olykor az európai esztétikumfelfogás alapszempont-
jairól is hajlamos megfeledkezni. így azután nem arra keresi a választ, mi 
idézi elő az ún. befogadói „megszólítottságot", a verweile doch állapotát, -
amely nem egykönnyen szabadul a Kakuk Marci előadásmódjának „nyíltszíni 
varázslatától"7 - , hanem az ábrázolás valamiféle normatív „hitelességére", 
„fiktív teljességére", vagy annak „társadalomkritikai következetességére" szö-
gezi a tekintetét. Először alighanem Bodnár György Tersánszky-tanulmánya 
nyitott utat e próza belső értékei felé, de a magyar regénykritika - valljuk 
be - máig nem került birtokába olyan poétikai eszköztárnak, amely alkalmas 
volna az epikai mű nyelvi közleményként való leírására és értékelésére. Ha 
tehát azt állítjuk, hogy Tersánszky méltányos recepciójának maga az a 
kritika és irodalomtörténetírás áll az útjában, amelynek éppen e recepció 
elősegítése volna a feladata, akkor ez az állítás értelemszerűen tartalmazza 
azt a feltételezést is, hogy van a Tersánszky-regénynek (s elsősorban is a 
Kakuk Marcinak) valami olyan titka, amely - másfajta kritikai megközelítés-
móddal - mint a nem-ábrázoló esztétikai hatás egyik formája válhat hozzá-
férhetővé. 

ÉLŐBESZÉD, HATÁS, IRODALMISÁG 

Ha nem felekezünk meg arról, hogy az epikai mű is nyelvművészeti, 
beszédművészeti alkotás, akkor azt is tudnunk kell, hogy a művek nyelvi 
megformáltsága, e megformáltság mikéntje (modalitása) elvontabb világér-
telmezést rejt magában, mint a nyelvi közlemény szemantikai jelentése. 
Ebben az absztrakt világszemléletben a nyelvszemantikai jel-jelentett vi-
szony elvi deformálhatóságán túl, tehát a legtisztább alakban nyilatkozik 
meg minden műalkotás jellegadó, a jelentés összes rétegeit átfogó és megha-
tározó üzenete: mégpedig a műben önmagát így inszcenírozó szubjektumnak 
a léthez való viszonya. Minthogy ez az üzenet nem feltétlenül tudatos 
megformáltságú, a benne kifejeződő világviszonyt az alkotó gyakran nem is 
reflektálja, sőt nem is képes mindig reflektálni. Ezért ez - a léthez való 
legelvontabb viszonyt kifejező - üzenet a jelrendszeren keresztül többet is, 
mást is közvetíthet, mint amit az alkotó mondani szándékozott, vagy monda-
ni tudott volna. Ebben a képletben oldódik fel egyébként az ez ellentmondás 
is, amelyet éppen a világkép összetettségét elsődleges esztétikai kritériummá 
emelő ítélkezés nem képes áthidalni (ld. Tarján Tamás fentebb idézett, 
önellentmondó érvelésmódját). 

Mármost, ha nem vitatjuk is Riffaterre ismert tetelét, mely szerint 
esztétikai jelentést csak poétikai kódoltságú nyelv hozhat létre, illetve, hogy 
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az irotíalomi szöveg épp ezáltal mindig önmaga teremti meg a saját jelöltjét; 
ez a tétel önmagában nem alkalmas arra, hogy egyértelművé tehetné a 
művészi nyelv (a poétikai kódoltságú szöveg) és a mindennapi nyelv, az 
élőbeszédi formák közötti határokat. Az irodalomtudomány Mukafovsky óta 
- szintaktikai, szóhasználati s egyéb stílusi eltéréseket elemezve - különféle 
kontrasztív eljárásokkal próbálja e kétféle nyelvhasználat különbségeit meg-
világítani. Az e tekintetben legmesszebb jutott strukturális stílusanalízissel8 

szemben újjabban - hatásesztétikai indíttatással - Stanley Fish képviseli azt 
a nézetet, hogy az esztétikai befogadás időben lezajló („kinetikus") folyama-
tában az olvasó tulajdonképpen nem hajt végre ilyen kontrasztív-elválasztó 
értelmezésműveleteket, nem különbözteti meg egymástól az irodalmi-művé-
szi, illetve a köznyelvi hatásimpulzusokat. A műben minden nyelvi tény 
egyformán hat, így azután nincs értelme Riffaterre módjára elvi hatáskü-
lönbségek után nyomozni, hiszen a szövegben mindig történik valami elem-
zésre méltó. A művészi szövegnek nincs nem-szignifikáns összetevője, a 
műalkotásban tehát minden hatáselem művészi hatáselem. Köznyelvi és 
művészi szöveg (s ez utóbbi nyilvánvalóan éppúgy lehet eszköztelen élőbe-
szédi megformáltságú, mint a köznyelvi közlés) különbségeinek megállapítá-
sára Stanley Fish szerint nincs egyéb eszközünk, mint az olvasói reakció 
maga (Reader-Response) éspedig abban a talán globalizáló, ám mélyen 
funkcionális értelemben, hogy minden stilisztikai tény ennek a reakciónak a 
ténye, azaz, bármely szöveg irodalmi-stilisztikai mivolta felől csak az olvasó-
ban kiváltott hatás minősége dönthet. Egyedül ez az instancia mondja meg, 
stilisztikai vagy pusztán nyelvi közleménnyel van-e dolgunk. Ilyen összefüg-
gések rendszerében állítja végül Fish, hogy amit egy kijelentés, egy közle-
mény (a befogadóban) előidéz, az maga a közlemény jelentése9. 

Innen nézve érthetővé válik az is, hogy miért maradt éppen a regény-
nyelv literaritásának kérdése az egyik legelhanyagoltabb, egyszersmind a 
legmegoldatlanabb fejezete a regényelméleteknek. Tárgyunkban Rónay 
László monográfiája10 lehetne iskolapéldája annak, hogyan kerül át a hang-
súly a Tersánszky-regények társadalomkritikai komponensére annak követ-
keztében, hogy a szerző kimondatlanul is a nyelv látható stilisztikai megfor-
máltságát tekinti az esztétikai kód kritériumának, s az élőbeszédi narráció-
nak csak az életvalóságra vonatkoztatva tulajdonít „esztétikai" funkciót. A 
devianciaelméletek ilyenfajta érvényesülése azután eltorzítja magát a mű-
vekről adott értelmezést is: a Tersánszky-regények többségének szemantikai 
jelentésszerkezete ugyanis nem a társadalomra vonatkoztatva formálódik 
meg. A képmutatásra épülő társadalom romlottsága eleve tételezett mozza-
nata a regény értékszerkezetének, amolyan axiomatikus adottság, mely in-
kább kiindulópontja, mintsem bizonyításra-bemutatásra szoruló elve a je-
lentésképzésnek. Az esztétikai intenciók nem az e képmutatást leleplező 
(kritikai) magatartásokhoz sugallnak identifikációs mintákat: a társadalom 
romlottsága Tesrsánszkynál nem problematizált jelensége a műbeli életvaló-
ságnak. Ezért tehát azt mondhatjuk, a Tersánszky-regények epikai megfor-
máltsága maga tartalmaz olyan poétikai útmutatásokat, amelyek az esztéti-
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kai kommunikáció fenntarthatósága érdekében határokat szabnak az értel-
mezés tetszőlegességének. Ezek legfontosabbika éppen az, hogy a műbeli 
jelhasználat rendre felfüggeszti a világszerű realitást a regényalakok tapasz-
talat- és cselekvéstereként megjelenítő, s az e viszonyt nem tematizáló 
epikai ábrázolás - illetve az élőbeszédhez közel álló, „eszköztelen" előadás-
mód természetszerűnek érzett kapcsolatát. Más szóval: ezt az automatikus-
nak tartott kapcsolatot magát mutatja problematikusnak. Ami azt is jelenti, 
hogy az élőbeszédi előadásmód nem válik minden további nélkül közve-
títőjévé annak az erkölcsi-létfílozófiai szemléletnek, amely a világot szerves 
egészként, minden részmozzanatot meghatározó szerkezetként értelmezi. A 
Vadregény utószava explikált alakban is utal erre a felfüggesztett evidenciára: 
„A véletlenek zűrzavarát figyelni lehet, de szabályt kiépíteni belőle szintén 
ezeret lehet kinek-kinek lelkülete, sejtelme, rémledezései, álmai, sővárgásai, 
szeszélyei szerint." Ez - a Tersánszky-irodalomban egyébként széltében 
citált kijelentés - minden nyilvánvaló sugallata ellenére sem tudta arra 
késztetni a kutatókat, hogy legalább egyszer szembesítsék az író epikai 
alkotásmódjával. Ha ugyanis a realisztikusnak tartott közlésmód nem társul 
tisztán realisztikus regényvilágokkal, akkor nyilvánvalóan arról van szó, hogy 
a (kauzális világábrázolású) klasszikus epika szemléletmódja és a konkrét 
műben érvényesülő elbeszélői világkép között is hiányoznak a megfelelések. 
Nem véletlen ezért, hogy - az angolszász poétikában szokásos megkülönböz-
tetéssel élve11 - Tersánszky epikáját olyan művek alkotják, amelyek nem 
tisztán növel-, de nem is igazán romance-szerűek. Ami elsősorban arra 
vezethető vissza, hogy a növel poétikája lényegénél fogva alkalmatlan az 
elbeszélői világképben ilymódon kitüntetett - az egészelvű rendszereket 
destabilizáló - véletlen integrálására. Tersánszky azonban ábrázoiáselvi 
okokból nem utasította e! a klasszikus polgári epika alapmodelljét: „...ne-
kem nem módszerem - írja éppen a Kalaik Marciról - a vakmerő kiagyalás. 
A képzeletem nagyon is a realitásba ragad. Hát csodálkoztam rajta, hogy úgy 
teremtek meg egy embert, hogy nem tudom urát adni magamnak sem, hogy 
hol csíptem föl."12 Azaz, mivel így a hősök tapasztalat- és cselekvéstere nála 
is a világszerű realitás maradt, s mert fabuláló hajlama - Jókaival ellentétben 
-sokkal inkább a talált, mint a kitalált anyaghoz13 kötötte, a románcoshoz 
közelebb álló szemléletmóddal mégis növel-szerű regények alkotására töre-
kedett. E képleten belül a hangsúlyok aszerint változnak, hogy a véletlen 
sorsmeghatározó jelleggel szól-e bele a hősök életébe, vagy pedig csak a 
...-bonyolítás technikai szintjén kap szerepet. A margarétás dal az egyik 
póluson így a románcosságot, míg a Viszontlátásra, drága vagy Rossz szom-
szédok a másikon a novel-szerűséget teszi jobban láthatóvá. A Kalaik Marcit 
az közelíti a románcosság felé, hogy ez a mű a véletlen elvét értelmezési 
kódként eleve magában foglaló kópéregény műfajmintájával dolgozik. 

Mindezek tudatában ajánlatos tehát fenntartásokkal kezelnünk a Ter-
sánszky-regény jelrendszerének ún. valóságábrázoló funkcióját. Mert persze 
nem arról van szó, mintha az irodalmi szövegjelentés komplex renszeréből 
hiányoznának ezek a tényezők, hanem inkább arról, hogy szerepük túlhang-
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súlyozásával éppen Tersánszky epikájának jellegadó sajátosságait téveszthet-
jük szem elől. 

Valamely összefüggésben az írónak szinte minden kritikusa kiemeli a 
történetmondó mesélés, a tiszta epikaiság nyomatékos jelenlétét: „Ő a szó 
eredeti értelmében elbeszél, mesél - írja Bodnár György. - S hogy még 
jobban megszabaduljon az irodalom művészi eszközeitől, a közvetítő szere-
pet is csak rövid ideig vállalja: mihelyt lehet, átadja a szót hősének, s ettől 
kezdve az előadás egyes szám első személyű - tehát a lehető legegysze-
rűbb."14 És valóban, Tersánszky alkotói világképében kitüntetett helye van a 
világ történetszerű értelmezésének. Bármely tény, esemény, tulajdonság stb. 
csak akkor válik hozzáférhetővé, illetve ezek jelentése akkor válik közöl-
hetővé - jól mutatják ezt még a Nagy árnyakról bizalmasan portréi is! - , ha 
történetszerűen elmesélhetőnek bizonyulnak. Annak példája ez, amikor a 
mesélő epikaiság Tersánszkynál nemcsak azonosítódik az irodalmisággal, de 
egyáltalán, a nyelvi közölhetőség gyakorlati kritériumává lép elő. Úgy is 
mondhatnánk, Tersánszky poétikájában (s tágabb értelemben: jelszemléleté-
ben) a történés és a történet/elbeszélés között nem csupán hemeneutikai 
viszony áll fönn (az elbeszélés a történetet, a történet pedig a történést 
értelmezi), hanem ontológiai is, éspedig a Stierle adta Fundierungsrelation-
nal15 ellentétes értelemben: nem a történés (esemény) alapozza meg a 
történetet, hanem fordítva, a történés léte a „történetesíthetőségnek", azaz, 
az elbeszélhetőségnek lesz a függvénye. Csak az a történés, tény és esemény 
létezik, amelyik elbeszélhető. Es persze ellenkezőleg is, ami nem elbeszél-
hető, annak nincs (epikai) léte, vagyis: a műben megjelenülő tény csak az 
elbeszélés által van. S minthogy az elbeszélés nem irányulhat annak ábrázo-
lására, ami csak az elbeszélésben nyeri el létét, így maga az elbeszélés válik 
az ábrázolás „tárgyává". Ha lehetne ilyet mondanunk, az olvasónak elsősor-
ban a mesélést, a mesélés módját és aspektusát kell értelmeznie, s csak 
ennek részeként az epikai világ így láthatóvá váló tényeit. így válik itt a 
Stanley Fish-féle hatás a mű jelentésévé. 

A mesélésnek ez az omnipotenciája Tersánszkynál tehát értelemszerűen 
nem a neki alárendelt világok le- és utánképzésére, „megrajzolására" vagy 
"ábrázolására" vontakozik. Közvetve inkább azt az aspektust tárgyiasítja 
amely a mesélés módját, modalitását ilymódon poétikailag indokolja meg. 
Egyik legjellegzetesebb példája ennek az eljárásnak a Legenda a nyúlpapri-
kásról kizárólag fatális véletlenek összjátékával elbeszélt csúcsepiződja: 

,fiiért hiszen Paprikás nyomában ott rohant a vizsla, ciholva, havat túrva. 
És pont arra a pontra, ahol a kutyának az országutat keresztezni kellett, a hintó 
is egyidőben ért oda. 

Nohát, egy hivatalos vadászkutya, hajtás közben, pláne, a fenét is törődik 
egy urasági hintóval. A vizsla iramodtában vett egy kis kanyart, hogy éppen neki 
ne menjen a hintó lovainak. De bizony okvetlenül előttük akart átjutni az 
országúton. Es sikerült is neki\ Azaz hogy\... 

Hajszálnyira a két nemes, toporzékoló paripa előtt rontott el a vizsla. 
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A két paripa nagyot horkant, nagyot vetett csojtáros fején. De ezzel kész is 
lett volna az incidens. Hanem az a ronda póráz, a vizsla nyakában, ahogy 
ide-oda csapkodott, hát mikor már a vizsla túl lett volna a balszélső lovon is, a 
póráz, csappl Rácsapott és rátekeredett a ló mellső lábára. Csak egy szempil-
lantásfelére. Már ki is tekeredett. 

De ez elég volt a szörnyű balesetre! 
A vizsla a rántástól rögtön a lovak alá, a hintó alá került. A két ló rögtön 

égnek ágaskodott. A balsó balra ugrott meg, a másik előre rontott 
A kocsis hiába volt már elkészülve a bakon erre a kutyakomédiára! Keze 

zsibbadt volt már a gyeplő állandó szorításáról És a ló mindig csak látszólag 
enged erő pelyva csak neki! 

A hintó megvadult lovai, szólal, akkorát rántottak a gyeplőn, hogy a kocsis 
azon nyomban fejjel előre zuhant a bakróL Szerencse, hogy nem a lovak közé. 
Balról, oldalt zuhant a fagyos országútra fejjel A keze merevgörcsben tartotta 
még mindig a gyeplőt. Hát a gyeplőn a két nekibokrosodott paripa ott hurcolta 
még a kocsist az üvegszilánk felületű országúton, vérében fröcskölödve egy 
darabig... Ó, iszonyat! 

O! Iszonyat! Ott maradt a kocsis vérében aztán. És ott maradt az ország-
úton a sérüléseit nyaldosó, panaszosan vonító vizsla is. 

A hintó ezalatt rémes vágtában rohant tovább az orszgúton, megháborodott 
táltosaival És benne az idegbeteg grófkisasszony! 

A, rémület dermedtsége! 
A grófkisasszony tágra nylít szemgolyója lencséjére még lefényképeződtek az 

ágaskodó, előrerontó lovak és a zuhanó kocsis... Dee aztán már a fékevesztve 
tovaszáguldó hintóban egy szegény, ájult nő feküdt." 

A kisregényben gondosan előkészített jelenet (a babonás kocsis előre 
sejti a bajt, a nyúl varjakat lát, ami „rossz ómen, nyúlbabona szerint", a 
kutya szintén komikus hiba következtében kerül szabadjára) klasszikus esete 
az egymástól független véletlenek láncreakcója nyomán bekövetkező törté-
nésnek: a baleset pillanatában három cselekményszál találkozik össze. Úgy 
azonban, hogy találkozásuknak nincs immanens jelentése: ez az esemény 
nem megjelenít valamit, hanem egyfajta nyelvileg realizált látásmód követ-
kezménye. Következmény, hiszen jelentéssel való „elláthatósága" a várható-
ság és a véletlenszerűség összjátékát irányító elbeszélés összetett hangszere-
lésétől függ. (A baleset itt „kutyatomátój", a „paripa", „táltos" a komikus 
túlzás mesei formáját idézik, az „Ó, iszonyat" ilyen szövegösszefüggésben a 
komikus ismétlődésnek minősül.) A befogadó ezért itt elsősorban nem a 
jelenet „realitását" biztosító világszerű fikció jelzéseire, arányaira („a balsó 
balra ugrott meg, a másik előre rontott.", ,,..£lőre zuhant a bakról. Szerencse, 
hogy nem a lovak közé. Balról, oldalt zuhantt..." stb.) figyel, nem az ábrázolt 
világra kíváncsi, hanem az előadásnak azokra a modális impulzusaira, ame-
lyek az értelmezési útmutatást tartalmazzák. S ha ez a modális összhatás a 
nevetés fölényét hívja életre, akkor arról van szó, hogy a mű az ilyen 
tragikomikus véletleneket a világ rendjének groteszk tökéletlenségére, fatá-
lis kiszámíthatatlanságára vezeti vissza. Jelentésintenciója ezért olyan identi-
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fikációs mintái sugall, amely az emberi kontroll alá nem vonható erőkkel 
szemben csak az azoktól valamilyen módon (itt: komikus-ironikus eszkö-
zökkel) függetlenedni képes magatartást tekinti értelmesnek. 

Mindez az élőbeszédi előadás eszköztelenségével megy végbe - pontosab-
ban úgy, hogy a szöveg alakítottsága a köznylevi alakítottság közelében 
marad. Azaz, a „látott" jelenet annak ellenére is esztétikailag értelmezett 
alakban zajlik le előttünk, hogy az esztétikai hatást a szöveg devianciaelmé-
leti értelemben vett irodaimiságának (képszerűség, metaforikusság stb.) 
tulajdonítanánk. Ami végeredményben annak közvetett bizonyítéka, hogy az 
eszköztelen-élőbeszédi elbeszélés Tersánszkynál nem kötődik az „objektí-
ven" láttató, realisztikus-denotatív ábrázoláshoz, illetve, hogy a magát nyel-
vileg inszcenírozó látásmód a fabulálás formai tökélyében realizálódva eszté-
tikai hatást tud kelteni. Azaz, a nyelvileg „eszköztelen" szöveget e komplex 
hatása következtében irodalmi érvényességűnek ismerjük el. Vagyis a jelenet 
hatását jelentésként értelmezve, ilyen szemléletmódot közvetítő szövegnek, 
amely szerint a világtapasztalat ilyen konkretizációjával szemközt a szöveg 
modalitásában megfogalmazott szemléleti-világviszonybeli pozíciót kell el-
foglalnunk. 

A SZABÁLYTALAN ÉLET MINT IDENTITÁSFORMA 

Ha nem értjük szándékosan félre Tersánszky sokszor hangoztatott „iro-
dalomellenességét" - mely (ha részben bizonyára az olvasottsághiány rekom-
penzációjának tudható is be) inkább a Nyugat környékén tenyésző modoros-
ságnak szólt - , akkor már az eddigiekből is levonhatjuk a következtetést: 
Tersánszky elbeszélői eszköztelensége egészében a közlésmód egyszerűsíté-
sének literarizált formáját jelenti. A tiszta mesélés, a románcosság és a 
preformált műfaji modellek alkalmazása szól elsősorban emellett. Van 
ugyanis a magyar epikának egy hasonló, némileg később jelentkező hulláma, 
amely az egyszerűsített közlésnek éppen ellentétes formáihoz nyúlt, és a 
deliterarizáció útjára lépve a szociográfia műfajának felvirágoztatására töre-
kedett. Nem állítjuk, hogy az irodalmi szociográfia, vagy a szociografikus 
irodalmi módszer nem teremtett volna emlékezetes hősöket - sőt, Illyés 
kezén a személyes epikai vallomástételre is alkalmasnak bizonyult. Az 
azonban a regényes/fikciós alakítás természetéből adódóan könnyen belátha-
tó, hogy a keresetlenség, a közvetlenség írói stratégiájának literarizációs 
változata a személyiségábrázolás jóval nagyobb szabadságát képes biztosí-
tani, mint a denotáció elvét követő szociografizmus. (A szociografikus mű -
minthogy kijelentései mindig a valóság valamely körülhatárolható szeletére 
vonatkoznak - szükségszerűnek korlátozza, szűkíti a személyiségteremtésnek 
a műfajban megvalósítható irodalmi eljárásait.) 

Tersánszky hősei általában nem bonyolódnak nagy ügyekbe, nem kerül-
nek igazán mély konfliktusba a környezetükkel. Valahogy persze nincs is 
módjuk ilyen konfrontációkra. Nemcsak azért, mert a környezet, a társada-
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lom értékhiányos berendezkedését igazából nem is explikálja ez az epika, 
hanem mert Tersánszky hősei szituáltságukból következően sem válhatnak 
szociális konfliktusok részeseivé. Inkább az elbeszélés mesei struktúrájában 
elfoglalt helyük (nemegyszer epikai őshelyzetek) az alakjukhoz kapcsolt 
jelentésképzés kiindulópontja. És ez a primer irodalmi szituáltság - az 
egyszerűsítő, a csak fabulálásra hagyatkozó epikai világépítés következtében 
- nem könnyen egyeztethető össze a nem-szukcesszív felépítettségű életva-
lóság poétikai „létrehozásával". Mert Tersánszky regénylakjai egy kicsit 
mindig produktumai is a realizmus korszakáig Európa-szerte közkedvelt 
irodaimi alaphelyzeteknek. A levelezési szituáció tipikusan szentimentalista 
vallomásképlet kifejezője (Viszontlátásra, drága...), Natasa Gajdarova helyze-
te (A margarétás dal) éppúgy ismert romantikus irodalmi pattern, mint A 
céda a szűz morálparadoxont célzó, kontrasztív alakformálása. De Buzikán 
Mátyás vagy Kakuk Marci portréjában hasonlóképpen tetemes részük van 
nemcsak az elbeszélőműfaj, de a hősábrázolás bizonyos őstípusainak is, míg 
a Legenda a nyúlpapiikásról Gazsija egyenes leszármazottja a népmesék 
szegényemberének. Ezért is nevezi őket a kritika előszeretettel határhelyzet-
ben élő figuráknak - már inkább egy olyan esztétikai normarendszer képvi-
seletében, amely az elbeszélés románcos-irodalmi alakítottsága helyett a 
szociális diszkurzformák kialakította életvalóságot tekinti az epika adekvát 
világának. 

Itt mégis ama kettősség ismétlődik meg, amelyre a Tersánszky-regény 
kevert típusú jelhasználata kapcsán utaltunk. Minthogy Tersánszky hősalko-
tása félreismerhetetlenül a realizmus előtti elbeszéléstradíció műfajimma-
nens mintáira támaszkodik (faun, nimfa, szatír, kópé, pikaró, szegényember, 
sőt, állatmesék hősei), regényalakjai az epikai struktúra hangsúlyosan irodal-
mi komponensének tekinthetők. A másik szubsztanciális regényalkotó té-
nyező, a tér, a világmetszet azonban jellegzetesen realisztikus (novel-szerű) 
alkotóeleme ennek az epikának. S mivel Tersánszky időkezelése voltakép-
pen semleges a jelentésképzés szempontjából, hős és világa között nem csak 
a kívül- és szembenállás következtében, hanem gyakran poétikai értelemben 
is feszültség keletkezik. Ahol ezt a feszültséget a mű fabuláló alapszerkezete 
a románcos jelleg javára oldani tudja, értelemszerűen ott tűnnek fel Ter-
sánszky emlékezetesebb regényalakjai (Kakuk Marci, Soma, Natasa Gajda-
rova, Buzikán Mátyás, Gazsi, Mike Pál). 

Tersánszky túlontúl összetettnek nem mondható gondolatvilágából rá-
adásul teljes mértékben hiányzott az individuálkrízisnek az a létszemléleti 
dilemmája, amellyel kora európai, s részint magyar irodalma is szemben 
találta magát. Vagyis éppen azok a krízisimpulzusok, amelyek Joyce, Musil 
vagy Thomas Mann módjára a polgári identitásválságra választ keresve 
tudták volna újraértelmezni és új jelentéssel ellátni az olyan műfajimmanens 
(irodalmi) alaktípusokat, mint amelyenekért az Ulysses, A tulajdonságok 
nélküli ember, a Doktor Faustus, vagy a Krull is a tradícióhoz folyamodott. 
Tersánszky figurái is identitásukat őrzik, védik, vagy teremtik meg az 
osztályrészükül jutott világ ellenében, de oly messze távolodva az európai 
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individuumszemlélet újjáalakulásának centrumától, hogy az ő regényeit még 
e válságtudat regionális megjelenésmódjára adott válaszokként sem olvas-
hatnánk, mint Kosztolányit, s talán Krúdyt vagy Németh Lászlót. Ilyen 
kérdésekre egyszerűen nem nyílik fel e művek világa, hiszen nem is rájuk 
adott feleletekként íródtak. E regények hősei nem is szembesülnek azzal a 
kérdéssel, hogy vajon van-e még kontinuitás a múltszázadi és a századfordu-
ló értékválságát átélt személyiség lehetséges önmegalkotásformái között, 
aminthogy írójukat sem igen gyötörhette a kétely a nem-reflektált mesélés 
hagyományából vett figurák poétikai újraszituálása dolgában. 

Mivel a történetszerű elbeszélés Tersánszky poétikájában olyan kitünte-
tett helyet foglal el, hogy műveinek többsége a meseszerűen realizált 
történeten keresztül férhető hozzá, érthető, hogy regényei világát is törté-
netszerűen megjeleníthető hősök népesítik be. Ez nemcsak abból követke-
zik, hogy hősmodelljeit ösztönösen is a műfajhagyomány cselekményes 
alakzataiból választja (kópéregény, románcos történet stb.), hanem abból is, 
hogy a hős kilétéről mindenekelőtt annak élettörténete, vagy a személyéhez 
kötődő kalandok, epizódok közölnek minden éredemlegeset. Azaz, a mű 
epikai világképe az önmegvalósítás és identitásképzés történetszerű formáját 
ismeri el esődlegesnek. Ami jellegzetesen 19. századi eredete szerint pedig 
fejlődésregényi értelmezésű individuumfelfogásra vallana, ha az időbeliség-
nek a valakiből valakivé válás értelmében volna szerepe Tersánszky regény-
írásában. De erről nincser. szó: nem az idő folyása, hanem a történések 
egymásutánja alakítja az emberek életét. 

Natasának például a von Thallódyval való találkozás pillanatától kezdve 
egy történet nyitó- és végpontjai között nyílik esélye olyan identitás megszer-
zésére, amelynek a létét a környező világ nem valószínűsíthette: ,JLgyszerre 
tisztán éreztem, hogy ő az egyetlen ember életemben, aki mellett nézni sem 
tudok más férfira. Aki olyan, mint amilyennel egyszer találkozunk az életünk-
ben, mint ahogy azt regényekben olvastam." (A margarétás dal) Az identitásszer-
zés jellegzetesen véletlen kínálta lehetőség azután hasonlóképp, egy véletlen 
történés alakjában tűnik el az életéből. Amikor végre a háború minden 
viszontagsága ellenére újra megtalálhatnák egymást, Pesten már csak a 
hadnagy halálhíre várja Natasát. Az önmegvalósítás ezért nem elsősorban a 
jellem elmozdulásával megy végbe, noha ilyen változások több hősénél is 
megfigyelhetők (Nela, Natasa, Buzikán Mátyás). Sokkal inkább egy főbb 
vonásaiban már előre bemutatott figura kalandjai, az epizódokban megjele-
nített viselkedése rajzolja elénk az immár teljesebb - de nem temporálisan 
kiteljesített - jellemképet. A nem változó, csak „viselkedő" hősök - mint 
amilyen Kakuk Marci is - a környezettel szemben a maguk nehezen 
meghatározható identitását védelmezik. Kakuk Marci talán a legkevésbé 
kötött helyzetű valamennyi közül, egyszersmind a Tersánszky-hősök közös 
tulajdonságát is megtestesítő figura, akiben nemcsak társai prototípusát 
figyelhetjük meg16, hanem legtisztább alakban azt is, hogy az identitás 
kérdése, mint e művek fő világértelmező paradigmája, milyen rendkívüli 
mértékben összpontosul az erkölcsi dimenzióra, a világhoz való viszony 
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morális összetevőire. Azt is mondhatjuk, ennek az alapviszonynak Ter-
sánszkynál mindenekelőtt (vagy csaknem kizárólag) erkölcsi jelentése van. 

Megfigyelhettük ugyan már Natasa tragikumában is a sorsalakító törté-
nés múltszázadias értelmezését: a véletlen végül is attól a lehetőségtől 
fosztja meg a hősnőt, hogy megfordítsa a látszatot, vagyis, hogy helyreállítva 
a céda-lét elfedte valóságos értékrendet, reális jelentést adhasson az életé-
nek. Ez a nagy pályát befutott, romantikus eredetű Se/'/i/Sc/iei/i-problemati-
ka tulajdonképpen minden Tersánszky-regényben erkölcsi alakot ölt, és 
azért válhat az identitáskérdés elsődleges hordozójává, mert a Sein/Schein 
ügyében való döntés többnyire nem áll hőseik hatalmában. Vagy, mert 
tragikus véletlenek veszik ki kezükből a szabad döntés, s vele a tiszta 
identitás lehetőségét - vagy pedig, mert tudatosan is másképp értelmezik az 
erkölcsi értékeknek azt a rendszerét, melynek a „rendesen tisztálkodó 
társadalom" az instanciája. A látszat/való-paradoxon Tersánszkynál azonban 
mindig úgy oldódik fel, hogy végül mégis ezek a szabálytalan életek rendel-
keznek az identitásteremtés lehetőségével. Téved itt még az érzékeny tollú 
Illés Endre is, amikor azt írja, „Kakuk Marci s a többiek, társai és társnői, az 
elnyomorodás elől menekülve valami fontosat megmenteltek: az élet szere-
tetét, önmaguk szeretetét. De nagy árat fizettek érte. Minden tagjuk és 
minden szervük annyira csak a menekülés és az élvezet törvényeit ismeri 
már, hogy végleg kiestek minden igazibb rendből." 17 

Pusztán, mert a látszat és való ellentmondásának feloldására a társada-
lom közegében nem kerülhet sor, még nem minden Tersánszky-hős hull ki 
az „igazibb rendből". Kakuk Marci, az „édeni csirkefogó" - Somával ellentét-
ben - nem igazi kópéregény-figura, akit azért ne lehetne erkölcsi mércékkel 
megítélni, mert létfenntartása érdekében kényszerül áthágni a morális tör-
vényeket. Kalandjai éppenséggel nem az erkölcsi értékek viszonylagosítását 
szemléltetik, hanem az erkölcsi értékrend társadalmi rögzítettségének képte-
lenségét. Az ő életformája egyenes tagadása az erkölcs társadalmi szekulari-
zációjának. Mivel a társadalom mindig korrupt, képmutató és amorális, vele 
szemben csak a „szabálytalan" életforma őrizheti meg a maga erkölcsi 
integritását. Kakuk Marci kalandjai sokkal inkább azt sugallják, hogy ha az 
erkölcsi értékek szerkezete az amorális társadalomhoz rögzített alakjában 
működőképes marad, akkor az identitás csak úgy tartható fenn, ha annak a 
társadalmon kívül keressük a kritériumait. Ezért merészkedik (nem csak 
kényszerül) - a földrajzi helyváltoztatáson túl - erkölcsszemléleti értelemben 
is a kaland szabálytalan, amorf, bizonytalan világába. Mert ott "fel vannak 
függesztve azok a feltételezettségek és kötöttségek, amelyek uralma alatt a 
megszokott élet áll." 18 Azaz, a társadalom kínálta teljesség nem azor.os az 
élet teljességével. 

A „hipokrízis társadalmában" működő erkölcsi értékrend viszonylagossá-
gát Tersánszky közvetve azzal teszi láthatóvá, hogy hősének egész habitusá-
ban a természetinek a jelentését erősíti fel. (Még komikus értelemben is, 
hiszen a szoknyákat előszeretettel emelgető Marcit mindig a férfi-nő viszony 
természetességének érve védi.) Mert azok az életmozzanatok, amelyeket 
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Kakuk Marci felértékel - igazából a természeti létszükségletek körébe 
tartoznak. (Ide értve Marci kamaszos-naiv vágyait, igényeit is.) Ezen a 
szinten túl már minden inkább járulékos értéknek minősül : ,Jií't is kezdjek 
már egyebet? Egy grófnak sincs jobb dolga, mint nekem volt azontúl ottan. 
Csak Jánoskára volt a dolgom vigyázni. Más semmit. Legfeljebb unalomból 
segítettem ezt-azt a Kasos-családnak." 

Ha tehát az adott körülmények között az életteljesség valamely formája, 
mint az emberi identitás feltétele - részben .vagy egészben, de - csak a 
társadalmon kívül valósítható meg, akkor érthető az is, hogy a Kakuk Marci 
mögött megformálódó létszemlélet a társadalmi erkölcsre vonatkoztatva 
relativisztikus lesz. S minthogy Tersánszky világképében a világ erkölcsi 
kategóriákon keresztül közelíthető meg, az író a társadalmon kívüli önmeg-
valósítás „színhelyét" - jó szemmel veszi észre ezt a jelenséget Rónay 
László 19 - emberi/erkölcsi mértékkel látja el. S amennyiben ez az elbeszélői 
létértelmezés csak azokat az erkölcsi értékeket ismeri el abszolútnak, ame-
lyeket a természetből tart levezethetőnek, belátható, hogy a „naturális ember" 
és természet kapcsolata feltétlenül morális értékmozzanatot nyer. Azaz, 
Tersánszky hősei nem menekülnek a természetbe, és nem is mitizálják azt, 
hanem erkölcsi integritásuk fenntarthatóságának szféráját ismerik fel benne. 

Utaltunk már rá, hogy a Tersánszky-regények befogadását alapvetően 
meghatározó fabuláló történetszerűség szemléletmódja az epikai elbeszélés 
realizmus előtti hagyományából származik. Illetve, hogy a hősök műbeli 
megjelenésének poétikai szabályai - a mese epikai világképének megfe-
lelően - az emberi élet jelentése elmondhatóságának elvéből vezethetők le, s 
mint ilyenek, szintén múltszázadi tradíció részét képezik. Tersánszky azon-
ban nem tartozott azok közé az alkotók közé, akik a klasszikus epikai 
világképek válsága idején az innovatív átértelmezés szándékával nyúltak 
volna a műfaj hagyományos eszköztárához. Az ő esztétikai nézetei nem 
tételeztek szoros összefüggést a műbeli üzenet korszerűsége és a mindenkori 
jelrendszer megújításának követelménye között. A világszemléletében ta-
pasztalható relativizmus ugyanis nem a világegész újraértelmezését kikény-
szerítő századfordulós értékválság terméke, amely - az individuum 
„transzcendentális hajléktalanságának" élményével szemközt - kérdésessé 
tette a sors régi módon való elbeszélhetőségét. Mivel a viszonylagosság elve 
Tersánszkynál elsősorban az amorális berendezkedésű társadalomra, illetve 
az (erkölcsi) identitás megvalósítására vonatkoztatva artikulálódott, ennek 
az élménynek a közölhetősége nem követelte meg a hagyományos (metoni-
mikus) elbeszélésképletek dekonstrukcióját. A meseszerű elbeszélés világké-
pe nála így csak olyan személyiségek megjelenítésére volt alkalmas, akik 
sorsuk dilemmáit a Sein/Schein jegyében alapvatően erkölcsi kérdésként 
élték át. Az ilyen elbeszélésmód a világgal (a társadalommal) még olyan 
centrált, hagyományos integritásukat órző személyiségeket állít szembe, 
akiknek - jól mutatja ezt az analitikus lélekábrázolás - a metafizikai 
pozícióját nem rendítette meg a 20. századi világtapasztalat. A fabuláló 
történetmondás artisztikuma így - a denotatív-ábrázoló közegtől eltávolod-
va - szabadon érvényesül ugyan, ám létszemléleti járulékai egyúttal korlátoz-
zák is a századvég olvasójával való dialógus teremtés lehetőségét. 
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