
HUNG. KÖZL. 22. ÉVF. 1 - 2 (82-83).SZ.31 -38.L. NOVI SAD - ÚJVIDÉK 
1990. MÁRC.-JÚN. 

CONFERENCE PAPER ETO: 894.511-4 

ELBESZÉLŐI ELJÁRÁSOK TERSÁNSZKY REGÉNYEIBEN 

Harkai Vass Éva 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. március 17. 

1916-ban jelenik meg a Nyugatban az Ignotus biztatására megírt mű, a 
Viszontlátásra, drága... című Tersánszky-regény, amelyet még ugyanebben az 
évben Ady kritikája köszönt, mondván: „hogy a háború mégis el tud férni e 
regényben - ez a legnagyobb virtus, ezt csinálta meg Tersánszky úgy hogy: a 
Háború nem fontos." S valóban, a Viszontlátásra, drága... épp a háborús 
regény újfajta, eredeti műfajmegfogalmazásával hívja fel magára a figyelmet. 
Nem csupán arra az írói önvallomásra gondolunk itt, mely szerint Ter-
sánszky életben, irodalomban igyekezett kibúvót keresni minden kalodából 
(1.: Igaz regény) - így a köztudatban élő háborús regényéből is - , s nem is 
csupán arra, hogy tudatos írói eljárásról van szó, olyanról, amely biztosítja a 
szerzőnek, hogy ha közvetlenül nem, közvetetten mondhassa el benyomásait, 
érzéseit a személyesen is átélt kálváriáról. Mindenekelőtt az az írói merész-
ség a szembetűnő, hogy Tersánszky háborús regényt írván egy érzékeny 
lelkületű polgárlány köré feszíti elbeszélői hálóját, szinte észrevétlenül 
eltérítve így az olvasói figyelmet. A háborút passzív módon átélő hősnő 
szerepeltetése („nem háborús", „nem háborúzó" hős választása) automatiku-
san átrendezi a regény cselekményét is, világképét is. A háttér kerül előtérbe 
és fordítva: Nela életének egy időben idevágó szakaszán lesz a hangsúly, s a 
háború csupán háttérként jelenik meg. Kettős, de nem egyenrangú cselek-
ményszál fut végig a regényen, s épp ez az előtér-háttércsere robbantja ki 
Adyból is az olvasó örömét, láttat vele „szimbólumot, allegóriát" s olyan írói 
eljárást, mely tagadva őrzi meg e regényműfaj jellegzetességeit. „A kortárs 
kritika e kettősség miatt kissé bizonytalanná válik, mondván, az írót valószí-
nűleg nem is érdekelte más, mint hősnője, s bizonyos fokig szándékától 
függetlenül válik a könyv háborús regénnyé. Pedig a Viszontlátásra, drága... 
tudatosan háborús regény" - írja Tersánszky monográfusa, Kerékgyártó 
István, s toldja meg vizsgálódását egy értékes észrevétellel: „A regényben 
nincsenek csatajelentek, lövészárkok, sebesültek. Csak annyit mutat meg a 
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háborúból, amennyit a frontvonal mellett fekvő városka úrilánya érzékel, 
amennyit az ablakból lehet látni, és a pincéből hallani: elvonuló katonákat, 
fegyverropogást, lódobogást..." Tersánszky azon kívül, hogy Nelát, a valójá-
ban háttérben élőt választja hőséül, s állítja előtérbe, egy elbeszélői eljárás-
sal tovább fokozza személyének hangsúlyos voltát: levélregényformát 
alkalmaz, melynek keretében hősnője veszi át az elbeszélő szerepét. A 
hős-elbeszélő felléptetése következtében persze lehetetlenné válik miden 
mindentudó írói beavatkozás. Emiatt lesz a regényben az egyedüli kamera 
Nela látása/hallása, s csak az kerülhet a regény anyagába, amit a háborús 
ügyekben meglehetősen naiv és ártatina úrilány szemével, fülével felfog. 
Akár Cholnoky Viktor Trivulziójának kameraként kihelyzett szemére is 
gondolhatunk, azzal, hogy itt szó sincs csodás elemről. A történések sze-
replőn való átszűrését, a szemlélés közvetettségét ugyanakkor a hős-elbe-
szélő hangjának meleg közvetlensége ellensúlyozza, megteremtve ezzel a 
Tersánszkyra oly jellemző „testmeleg" elbeszélést. 

A regénynek azonban egyéb „kameramozgásai" is vannak. Rónay László 
mutat rá tanulmányában a Viszontlátásra, drága... és A margarétás dal 
kapcsán arra, hogy Tersánszky „késlelteti hőseinek a valósággal való taláko-
zását. A front előbb csak személytelenül, mint távoli ,hír* jelenik meg, az 
események peremén, hogy aztán szinte belerobbanjon a hősök életébe a 
maga keserű valóságában." 

Az ábrázolás közvetettsége - az elbeszélői hang közvetlensége és az 
érzelmek spontán feltörésének lehetősége; az előtér-háttérréteg funkciójá-
nak felcserélése; a háborús hangulat fokozatos benyomulása az elbeszélő 
előadásába, majd ennek következtében ez utóbbi felszaggatása, drámaivá 
feszítése: ezek azok a mozzanatok, amelyek a Viszontlátásra, drága... belső 
hullámzását, ritmusát hozzák létre, s telítik esztétikai többlettel, frissesség-
gel az egyébként elavultnak, túlhaladottnak tűnő levélregényműfajt. S bár a 
művet harsogó örömmel fogadó Ady „keresett formáját" nem tartja meg-
ejtőnek, ritmusára, belső rángásaira ráérez: „Különös, hogy háborússá iga-
zán csak az teteti a regényt, hogy valami ideges, kapkodó elóremenésfajta 
érzik rajta." 

Külső és belső cselekmény párhuzamosan fut végig a regényen, azzal, 
hogy a külső hangsúlyban alulmarad, a belsőt pedig Nela hol dialogizáló, hol 
monologizáló elbeszélése görgeti. Bár a későbbi, érettebb, rokon jellegű 
Tersánszky-regény, A margarétás dal hasonló írói eljárásokat mutat fel 
(Natasa központi alakja), ott a közbeiktatott fültanú, Nagy Ferenc újságíró 
elbeszélőként való szerepeltetése némiképp módosít az elbeszélés jellegén. 

Míg Tersánszky a Viszontlátásra, drága című regényét közvetlenül, in 
medias res levélműfajjal indítja. A margarétás dalt (1929) keretbe helyezi: a 
szerző-elbeszélő vázolja a kiindulópontokat, azt, amiről ez a történet szól, 
majd Nagy Ferencnek, a közbeiktatott elbeszélőnek adja át a szót, aki hol 
én-elbeszélőként „adja közre" a történetet kommentárjaival is megtűzdelve, 
hol Natasának adja át a szót. „Kiegyeztem tehát ötven százalékra - mondja 
Nagy Ferenc. - Mindenütt Natasa bájos szájába adom a szót, ahol lehet, és 
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én csupán mélyreható és szellemes megjegyzéseimmel kísérem elbeszélését, 
vagy a folyamatosságot kívánó részleteknél beszélek itt magam." 

A kétféle elbeszélés - a közvetett és a közvetlen - á t - meg átszövi 
egymást a regény folyamán. Nagy Ferenc elbeszélése szenvtelenebb, kom-
mentárjai összegező, tudatosító és értékelő funkciót töltenek be, mintegy 
helyettesítve a mindentudó elbeszélőt, Natasa elbeszélése viszont érzelmileg 
átfűtöttebb, szenvedélyes. A „képzelje", „ne mondjak egyebet magának" s 
ehhez hasonló metakommunikációs mozzanatok egyrészt a dialógus valós 
voltát, másrészt a kétféle elbeszélés kapcsolódási pontjait jelzik. 

A mű mélyszerkezetében adott a lineáris cselekménysor, a felszíni szer-
kezetben pedig a kétféle elbeszélő révén ennek felszaggatása - hol átforró-
sodott előadásmódja, hol pedig higgadt interpretálása, kommentálása. 

Egyszerre kétféle áttételesség szemtanúi vagyunk: egyrészt a keret a 
távolságtartás, az áttételesség eszköze, mely felmenti a szerzőt a tanulságok, 
konzekvenciák levonásának kötelezettsége alól, másrészt a közbeiktatott 
elbeszélő, a másodkézből mesélő újságíró az. E két szűrőn belül alakul Sa 
elbeszélése. 

Ez az elbeszélésmód azon kívül, hogy a mű hősnőjének és sorsának több 
oldalról való megvilágítását s az események spontán megtörténésének elbe-
szélésén kívül azok rendszerezését, minősítését - s az elbeszélés módjának 
minősítését! - is lehetővé teszik, egy álladnó belső vibrálást hoz létre a 
regényben. 

Tersánszky A céda és a szűz (1924) című regényében is hős-elbeszélőt 
állít művének középpontjába. Ez is keretelbeszélés: a történetet lejegyző 
én-elbeszélő szinte mesei fordulattal kezd bele vadászélményének, majd 
eltévedésének elbeszélésébe, hogy később szállásadónőjének adja át a szót.. 
„így jutottam ehhez a történethez" - zárja le Tersánszky a keretregény 
elején levő részét, hogy utána valóban „csak afféle jegyző" (Lengyel Balázs) 
szerepét töltse be. 

A bevezető keret tele van pontosításokkal: a véletlen esemény (az 
eltévedés) körülményeinek részletezése (időpont, hely), a később „céda"-
ként szereplő Csinos Veronikával való találkozás részletes leírása, végül 
kitűnik: nem ez a valódi történet, ez csak a regény kerete. A tényleges 
regényt képező monologikus én-elbeszélés viszont tele van előrejelzésekkel, 
sejtetéssel, szándékos ködösítésekkel („Ebből lesz majd annyi bajom" stb.), 
hogy mire a történet a mese végéhez ér, minden „köd" felszívódjon. 

Spontán elbeszélés a Viszontlátásra, drága... is és A céda és a szűz is: a 
„jegyző" szerepét felvevő szerző igyekszik eltüntetni az írói beavatkozás 
legkisebb nyomát is. Ugyanakkor nagyon is „korrigált", szándékosan kanyarí-
tott elbeszélés, hiszen Tersánszky előbbi s utóbbi regényében is példázatot 
ír. S példázatként olvasható a Legenda a nyúlpaprikásról is, melynek népme-
seihez hasonló világa mást is eredményez (pl. a csoda történetbe iktatását). 

A népmesei fogantatású Tersánszky-regények között azonban A havasi 
selyemfiú (1925) időben megelőzi a Legendát. A havasi selyemfiú számos 
mozzanatában nem nehéz ráismernünk az Igaz regényben felsorakoztatott 

3 



34 HARKAI VASS ÉVA 

életrajzi megfelelésekre: az Ünőkő havasi legelőire, ahol az apa kocsisokkal 
tanyázik, a Román nevű féloláh bányamunkás egyik fiának interpretálásában 
elhangzott mesére a veres papról, amellyel majd a havasi fiú arat sikert, a 
„bércalja falu" lakosainak összetételére, a tájra stb. A havasi selyemfiú máig 
is érvényes esztétikai értékét mégsem a mesei fogantatás s az elbeszélés 
szépsége nyújtja, nem is a Babits Halálfiai című regényéhez hasonló család-
regény- jellege (a család lezüllésének, ellangyosulásának rajza), hanem a 
külső cselekménnyel párhuzamosan futó belső, drámai-pszichológiai vonu-
lat, mely Krizsánné lelkében realizálódik. Krizsánné álmával indul ez a belső 
ív, amikor felfedi a pakulár és a 12-13 éves kori régi szerelme közötti 
hasonlóságot. Az akkor elnyomott hevületek azonban most, az életének 
alkonyán járó Krizsánnéban elemi erővel törnek fel, különféle „szenvedel-
meket" eredményeznek, hogy a regény végén mindez a forróság a felismerés 
következtében lehűljön, lenyugodjon - a „késő boldogság gyászindulójává" 
alakuljon egy erőteljes, naturalisztikus hasonlatban: „Itt végére járt valami-
nek, amit nem jó bolygatni, mint a szemfedő fehér ékét, mert csúnya, idétlen 
hulla bámul elő alóla." S ha A havasi selymefiúban a felismerés, a ráébredés 
mozdít sorsszerűen a történeten, a Legenda a nyúlpaprikásról (1936) című 
regényben éppen ennek hiánya, Gazsi, a főhős gyermeki naivsága határozza 
meg az események menetét. Méginkább mesei ez a Tersánszky-regény, mint 
az előbb említett, s ily módon a csoda és a véletlen is jelentős cselekménya-
lakító szerepet kap benne. 

A szándékosan naivra formált hőst itt a hangsúlyozott mindentudó írói 
közbeszólások ellensúlyozzák. Ezek tudatosítják a történteket (persze gyak-
ran a humor eszközével), vonják le a következtetéseket, megteremtve egyút-
tal a mesélő és az olvasó közötti közvetlen kapcsolatot, s nem utolsósorban 
a mesélő hőse iránti együttérzését is. Adva van Gazsi életének egy epizódja, 
két téli hajtás eseménysora, s ennek vérbeli elbeszélői leírásán túl (várakoz-
tatással, sejtetéssel tűzdelt elbeszélés, ízes beszéd, mesélői felkiáltások) az a 
cselekvésfolymat érdemel figyelmet, melynek során Gazsi története találko-
zik Paprikás, a nyúl történetével. A vadászatot követő események elbeszélé-
sébe ugyanis a véletlenek hosszú sora, az „éppen akkor"-ok következtében 
beépül a nyúl kálváriája is, míg végül találkozik Gazsiéval, s válik kettejük 
közös kálváriájává, amit majd a mese happy end-je fog feloldani. A nyúl 
tehát valóságosan is, képletesen is egész kört ír le - s vele a történet is. 
Helyszíneket, állomásokat érint, s e helyszínek, állomások lesznek a cselek-
mény sűrűsödési pontjai. Körülbelül ily módon mozog, vándorol Kakuk 
Marci is városokon, falvakon át, s éleszt fel, tesz mozgalmassá egy-egy 
helyszínt: várost, falut, piacot stb. 

Közben a Legendába foglalt vágy-kép, a gőzölgő nyúlpaprikás élő alakot 
öltött, az álomból a valóság síkjára, az égiekből nagyon is földi talajra 
került. A meseforma az, amely majd újra visszalebbenti egy nemesebb 
közegbe, az "És boldogan élt, míg meg nem halt" régiójába. 

Tersánszky humora is tombol ebben a regényében. Ehhez Gazsi jellemén 
kívül a legjobb alkalmat a nyúlcsalád és ennek „paprikásjelölt" nyula nyújtja, 
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mely utóbbi esetében Tersánszky teljesen a nyúlcsalád és Paprikás nézőpont-
ját veszi át. A filmben ismeretes vágáshoz hasonlóan beékelődő nyúlstory új 
lendületet és új aspektusokat hoz be az elbeszélt történetbe, s kiváló 
lehetőség arra, hogy Tersánszky a nyúl gondolatvilágába helyezkedő elbe-
szélő útján megcsillogtathassa humorát. 

A Forradalom a jég között (1935) című regény viszont már egészében 
állatfigurákkal dolgozik, megnyitva egy olyan írói eljárást, amelyet majd az 
író több állatregényében is kamatoztatni fog. A "merőben különös törté-
ne t iben Merész Mazurek Márton, az egyedüli emberszereplő és háttérben 
maradó anyja csak mellékfigura, s az elbeszélő indoklásokkal, közbeszólá-
sokkal nyugtatgatja olvasóját, hogy e bukókacsa-regénybe iktatta, mondván: 
"sokkal szervesebben fog belekapcsolódni ebbe a történetbe ő végül, mint 
amennyit egyelőre a látszat árul el ebből." Látszólag Merész Mazurek 
Márton kalapja az ürügy, ám meggyőzőbbnek látszik az az írói fogás, amikor 
Tersánszky egyazon bölcseleti szöveget mondat el szinte szó szerint a 
modern kollektivizmusról ember- illetve bukókacsa-szereplőjével. Ez az 
„elmélet" bukókacsa csőréből önmagában is humort keltő, emberi szereplő 
monológjával ütköztetve pedig méginkább az. 

E Tersánszky-regény is allegória, de Tersánszky magát az allegóriát, 
illetve az általa jelölt minőségeket is kifigurázza egy újabb ütköztetéssel, 
mondván, hogy ő is újítással kíván élni, akár a bukókacsák ifjú vezérgácsérja, 
s kissé erőltetettre sikerítve regényének befejezését, felsorolja regényanyagá-
nak megbízható forrásait. 

Ami e regényben figyelemre méltó, akár a nála sikerültebb Legendában, 
az a Tersánszky monográfusa által is megfigyelt funkciósor, amely az író 
állathőseit jellemzi: egyrészt szócsövek ürügyek a kritikai észrevételek el-
mondására, másrészt valóságos állatok. E két funkció egymásra csúsztatása 
(s tegyük hozzá: Tersánszky kitűnő állatismerete) hozza létre a mű jelen-
téstöbbletét. Sáppika példás „honleány", az „első női szónok", aki a Kacsák 
Népéért áldozatot hoz, a többiek a „kacsaistenkém" emlegetésével imádkoz-
nak, nem félnek az „ostoba történelmi babonáktól" stb. - ugyanakkor 
valóban: valódi állatok, szinte természettudományos könyvek leírásából 
léptek elő. s az sem mellékes - legalábbis a humor szempontjából nem - , 
hogy e nem épp eszes állatok csőréből (amelynek jellemzői a köztudatban 
nagyon is ismeretesek!) olykor ma is visszhangzó jelszavaink felhangjait 
halljuk ki. Egy „antropomorf korkép" ez - Schöpflin Aladár nevezte így 
Tersánszky állatregényeit. 

Ahelyett, hogy tovább folytatnánk ezt az ívet, s az állatszereplők után 
szólnánk a Tersánszky-regények tárgyszereplőiről (ceruza, kézikocsi stb.), 
jegyezzük meg, hogy az utóbb vizsgált írói eljárások között a Tersánszky-
próza sarkalatos pontját képezi maga a nyelv is. Nemcsak a Legenda... 
hangulatos tájszavaira és egyéb nyelvi rétegeire gondolunk itt, hanem arra is, 
hogy az állatszereplők szájába-csőrébe adott nyelv mint emberi gondolatok 
kifejezője eleve a humor, a helyenként pedig az irónia forrása. A nyúl- és 
bukókacsacsalád hiteles leírásán túl tehát e nyelv sajátos funkcionálása, 
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frázisszerű fordulatainak állat-ember közötti cikázása Tersánszky egyik lé-
nyeges és frappáns elbeszélői eljárása. 

A nyelvnek mint nézőpont-kifejező és -ütköztető elemnek egy-egy 
szereplő nyelvhasználatában azonban nemcsak jellemet, hanem ezzel össze-
függésben világképet feltáró szerepe is van. Tulajdonképpen erre az írói 
eljárásra, mozzanatra épül A félbolond (1974) című regény is. A nyelv 
„természetesre való stilizálása" (Lengyel Balázs meghatározása) teremti meg 
A céda és a szűz, a Viszontlátásra, drága... de A havasi sefyemfiú és a 
Legenda... belső akusztikáját, hangulathálóját is (s ismételjük: nem kizárólag 
a Tersánszkynál oly gyakori tájszavak hangulatteremtő erejére gondolunk, 
hanem az egy-egy szereplő jelleméhez vagy természetéhez "idomított", símí-
tott nyelvre is). A félbolond című regényben ezen felül a főhős jellegzetesre 
tipizált nyelvhasználata nemcsak a főhős, Bim szabályokat, normákat felrúgó 
jellemére vet éles fényt, hanem a regényben fellelhető világképek rendezőel-
veként, vízválasztójaként is funkcionál. Bimnek, a festőnek Ernőre, a hős-el-
beszélőre irányuló megszólításaiban („Pulya úr, édes", „maga szerencsétlen 
főispánjelölt", „maga édes úrigyerek, mama kedvence, kis Pulyám") tulajdon-
képpen a polgári, „jó fésült" társadalom és a normákat felrúgó, szabad 
művészi társadalom elvárásai ütköznek finoman, ironikusan. A polgári 
életmódban nevelkedett, Nagybányára látogató hős A befejezetlen mondat 
című Déry-regény Parcen-Nagy Lőrinceként vándorol osztályából e művész-
társadalom felé, s fedi fel maga és családja előtt festőbarátainak nemcsak 
nyomorát, hanem a látszólag szertelen viselkedésmód mögött meghúzódó 
erkölcsi tartását is. A világképek "összebékítésének" egyik jelentős szöveghe-
lye az a (egyébként "polgári" hangnemben írt) levél, amelyet Ernő ír szintén 
polgári életmódban élő, s eszerint is gondolkodó szüleinek, mondván: „A 
művész, akit félkegyeiműnek tartanak, de minden erélye a munkájának 
fejlesztésére irányzódik és egyáltalán minden olyan egyén, aki elsősorban azt 
tartja szem előtt, hogy az alkotásban és nem érdemtelen boldogulásban lássa 
élete hivatását, bizony mérhetetlen erkölcsi magassában áll jó fésült 
előkelőségek fölött, akik léhaságukat nevezik ki fölényes életelvnek, csalha-
tatlan élettapasztalatnak és ésszerűségnek." A hős-elbeszélő, a festőiskola 
polgár diákja tehát ebbe a világba tart, s vetkezi le sorra „úri" szokásait. 
Legerőteljesebben Bim, a főhős képezi ezt a másik világot, aki látványos 
gesztusokkal, „kukkraállásokkal", „nézőkézéssel" végzi ugyan dolgát, s ha 
hozzájut, nagyokat eszik, de világképe zilált viselkedése ellenére is homogén. 
Bim a szabad gondolkodású művészi élet hirdetője, akár társai - például a 
rembrandti sorsot élő Csuszkó, akit a társadalom „spenóton és teperőn" 
hagy tengődni. Bim jelleme persze nem mentes ellentmondásoktól. Talán 
Jukesz Ildikó, az egyik szereplő fogalmazza meg leghitelesebben alakját: 
„Egyik felében csupa otrombaság, műveletlenség, nevetséges tudákosság, és 
egyszerre tündökletes szelleművé válik!" Alakjában fogalmazódik meg a 
„kísérleti ember, a félbolond", aki a „kiszámíthatatlanság lénye", s „pótolha-
tatlan veszteség lehet". 
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A regényben tehát a Bim és Ernő közötti párbeszédek lesznek azok a 
mozzanatok, ahol a kél világ közeledik egymáshoz. Ez a közeledés persze 
egyoldalú. Ernő, a hős-elbeszélő az, aki igyekszik e művészvilágba belépni, s 
ha haza írt levelére gondolunk, mely valóban Ernő „nevelődésének bizo-
nyítéka", akkor elfogadhatjuk Vargha Balázs megállapítását is, mely szerint 
A félbolond „egy sajátos irányú fejlődésregény funkcióját is betölti." 

Bár Tersánszky memoárregényként indítja művét, megjegyezvén, hogy 
ötvenes korú festőhőse „becses" dolgot művel azzal, hogy visszaemlékezik, s 
a népek harcának idején a békeidőbeli Nagybányát állítja regényének közép-
pontjába, mégis művészregénynek kell tekintenünk, amelyben Tersánszky, az 
„elvetélt" festő is megcsillogtatja festői kvalitásait, látását. Gondoljunk csak 
a görénynyúzás naturalisztikus képére vagy a regény két legplasztikusabb, 
„plein air"-es képvillanására: az egyik a Ferenczyeket megfestő, a másik 
pedig egy impresszionista kép a szerelmi „hevületeket" átélt Nyunyika pírral 
befutott arcáról: „Nyunyika arcán határozottan föl lehetett fedezni a nemrég 
átélt hevületek nyomati. Mélyenülő két szép szeme fátyolosan, álmatagon 
csillogott. A két erős arccsontja pedig vörösen lángolt, akárcsak festéket 
kent volna rájuk." 

Nem térünk most ki az elbeszélő különféle fogásaira, beavatkozásaira, a 
fiktív és nem fiktív regényrészek s a szereplők körüli kérdésekre stb., csupán 
hangsúlyozni szeretnénk: A félbolond főhősének nyelvezete, .ez a „teremtett", 
kreált nyelv a regényben érzékeny membránként funkcionális jelzi a főhős 
és a hős-elbeszélő, a két világ közötti közeledéseket-távolodásökat. 

Végül még egy írói eljárásról kell szólnunk: Élményekkel teli, nyüzsgő, 
élénk életet fest meg Tersánszky Nagybánya-regényben, ezzel szemben a 
befejezés szándékoltan szürke, vértelen: „Attilát soha többé nem láttam. Egy 
levelet váltottunk meg egy képeslapot... Aztán mindenképp megszakadt 
érintkezésünk. Én külföldre vetődtem..." A Sámsonok című Tersánszky-re-
gény kapcsán mondja Kerékgyártó István az alábbiakat, s ez A félbolond 
lezárására is teljes mértékben érvényes: „Az író ezzel a prózai adatközléssel 
bravúrosan jelzi, hogy a figura története véget ért, ami ezután jön, az már 
jelentéktelen, az élet eseménytelenül folydogál tovább. (...) A záróakkord itt 
is, és még egy sor más művében is refrénszerűen az, hogy azóta nem történt 
velem semmi, ami említésre méltó lenne." 

A fentiekben vázoltak alapján joggal állapítható ^meg, hogy Tersánszky 
prózaművészetében az elbeszélői eljárások, a narráció sok változatával él, a 
nyelvhez való kreatív hozzáállásáról tesz tanúságot, ezért szinte minden 
művével más-más írói képletet állít fel, újszerűséget, frisseséget visz pl. az 
egyébként nem új keret-elbeszélésbe. S ha csoportosíthatók is a Tersánszky-
művek, mindegyik darabjuk más-más írói negvalósítás, más-más, mindig új 
írói ötletre épül. 

Az elemzett regények egy része az egyes szám harmadik személyű 
elbeszélés jegyében íródott, többségük pedig egyes szám első személyű 
elbeszélés - vagy legalábbis ez áll a mű középpontjában. „Az átéltség erős 
szuggesztiója fokozza fel egész a megdöbbenésig írásainak erejét - írta még 
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1928-ban Szegi Pál. - Minden mintha az író egyéni sorsából formálódna ki 
előttünk, a közvetlenség igazságával és tüzével. Mintha önvallomás lenne 
minden sora. S még az egészen külsőségesnek látszó formalitás is, hogy 
hőseit legtöbbször első személyben beszélteti, mélyen jellemző momentum. 
Az író nem lép a szereplő és az olvasó közé. Hősei nincsenek az irodalmiság 
atmoszférájába állítva. Mintha az olvasó maga nyitna be közéjük. A mesének és 
az életnek síkja egy. Ezért nem szabadulhat senki írásainak füllesztő valóságától, 
ezért kimerítő, eltikkasztó olvasmány minden, amit Tersánszky ír." 

A magyar próza Tersánszky óta nagy mértékben módosult, s már a Nyugat 
írói is egészen más csapásokon haladtak, mint a Kakuk Marci írója. Ter-
sánszky humora, a nyelvvel való mesteri bánása, jellemfestése, naiv író bája 
azonban még ha distanciákkal is a ma olvasójával is képes bensőséges 
dialógust teremteni. 
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