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Két regénye van Tersánszky Józsi Jenőnek, amelynek címében szerepel a 
legenda szó. Közülük most az elsővel, az 1936-ban megjelent Legenda a 
nyúlpaprikásról cíművel kívánok foglalkozni. A másik Uj legenda címmel 
jelent meg, 1944-ben, és sokkal kevésbé ismert, mint az előbbi, amely a 
Viszontlátásra, drága..., A margarétás dal, A céda és a szűz, az Egy ceruza 
története, A szerelmes csóka, az Egy vezérbika emlékiratai vagy a Kakuk 
Míí/r/'-ciklus egy-két darabja - zömmel kisregénynek nevezhe'ő munkák 
ezek - mellett gerincvonulatát képezi huszadik századi irodalmunk egyik 
jelentős, ám semmiképpen sem rangja-súlya szerint értékelt, számon tartott 
elbeszélői opusának, Tersánszky Józsi Jenő prózaírásának. 

Mit jelent a többektől is nyíltan vagy burkoltan remekműnek mondott 
kisregény esetében már a címbeemeléssel hangsúlyossá tett műfaji megjelö-
lés: érvényesül-e ez, ha igen, mi módon, s közrejátszik-e a mű esztétikai 
értékének megteremtésében? 

A kisregénynek a legendával mint irodalmi formával, prózai műfajjal 
való rokonságát rendre kiemelik mind a kritikák, mind pedig az összefoglaló 
jellegű munkák (tanulmányok, monográfiák) írói. A kötetet a Nyugatben 
méltató Schöpflin Aladár írja: „Legenda ez valóban, bár csak Gazsiról, az 
ágról szakadtról és Paprikásról, a nyúlról szól. Megvan benne a legenda 
naivitása, nemcsak a történetben magában, hanem abban a módban is, ahogy 
Tersánszky a mozzanatait keveri, s a hangban, ahogyan elmondja." Tehát 
naivitás, mind a történetben, mind az artikulációban, az előadási módban. A 
mű legendaszerűségére vonatkoztatható Thurzó Gábor megjegyzése is mi-
szerint „Gazsi élete csak megadás és beletörődés volt sorsába." Szentkuthy 
Miklós, aki az opust azzal a szándékkal pásztázza végig, hogy kilesse a 
„legnagyobb írói dicsőség", a „teremtsünk embert" titkát Tersánszkynál, úgy 
látja, hogy Gazsi „szerénysége és alázata" az, ami „több evangéliumba elég -
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lenne - morális bélésnek". Jósága ennek a „kicsit ütődött, kicsit bolondos" 
öregembernek azonban „nem olyan, mint az oltári szenteké", írja, majd 
önmagához híven Szentkuthy két gyors irodalmi ellenpéldával is érzékelteti 
véleményét, hogy Gazsi „emberszabású" szent: „A Jézuska (a régi iroda-
lomban) néha túl fennkölt és túl glóriás, a Dosztojevszkij-féle hercegi 
'Idióták' - viszont - térdig süppednek a lélekkórtan egzaltált mocsaraiba." A 
nyolcvan éves Tersánszkyt köszöntő Féja Géza Gazsit a „profán szentek 
sorába helyezi", mert az írót idézve „az erdei vadból is kiszelídíti az ártó 
lelket". A monográfus Rónay László, aki a méltatásul választott forma 
lehetőségei szerint leginkább részletezően foglalkozik a kisregény iegenda-
szerűségével, a fogalomnak a „szentek életrajzait" nyújtó olvasmányt jelentő 
értelmezéséből indul ki. Gazsit, „a falu legelesettebb, legszerencsétlenebb 
Qótásá"-t azért tekinti a „földi igénytelenség és a szegénység szentjé"-nek, 
mert „lelkében birtokolja az evangéliumi nyolc boldogság némelyikét". 
Ugyanakkor kiemeli, hogy „Gazsi nagyon is különbözik a kanonizált szen-
tektől". Mert őt „nem fényes ünnepségek közepette sorolják az égi boldogok 
közé, hanem az író szolgáltat neki igazságot, ő osztja számára a földi 
boldogságot". Ahogy a legenda forma alkalmas közeg Gazsi sajátos története 
számára, ugyanúgy az író számára is lehetőség, hogy „mindenfajta fogalmi 
elvontság nélkül elmélkedjék (...) az emberi élet fontos kérdéseiről", melyek-
re a „választ is - Gazsi példáját felhasználva - úgy ad(hat)ja meg, ahogy azt 
vagy az állatok, vagy az egyszerű emberek tehetik." Gazsiban „valóban érezni 
a teljes egyszerűséget, s ugyanakkor benne mégis az emberi érzések ősréte-
géig, egy az idők folyamán, a társadalom által megrontott lelki őstípusig nyúl 
vissza Tersánszky, mikor újra fölfedezi a teljesen természeti embert, aki nem 
igyekszik rendet tenni magában és maga körül, hanem olyannak fogadja az 
életet, amilyen." 

S hogy a kisregény méltatói kivétel nélkül foglalkoztak a mű legendasze-
rűségével, abban a cím mellett a történetet pontként záró, mintegy magyará-
zó jellegű írói epilógusnak is meghatározó szerepe lehet. Mégha szinte a 
maga mentségére, igazolására, hogy Gazsiról, ki „Egy olyan megrugdalt, 
utolsó toprongyos nyomorult (...), se rokona, se komája, és tanyája se 
babája" merészelt ő legendát formálni, kér is Tersánszky - Gazsijára emlé-
keztető szerénységgel - felmentést: „Tudom én, hogy egy ilyen Gazsit 
sohasem tartanak méltónak arra, hogy ott szerepeljen a lélek nemességének, 
béketűrésnek, vértanúságnak, igazságnak, vidámságnak hivatalosan számon-
tartott nagyjai között!... Bár ha én nyomatékkal kérdem, hogy: minek nem, 
ha egyszer minden érdeme megvan hozzá?... Azért adtam, demonstrációkép-
pen a 'Legenda' címet a Gazsi történetének..." 

Miben is hasonlít tehát Tersánszky Gazsija azokhoz, akikről legendák 
születtek, kiknek cselekedeteit, magatartását, életét évszázadok során példa-
képül mutatták fel? Az epilógus a lélek nemességét, béketűrést, vértanúsá-
got és igazság érzetet említ a „számontartott" nagyok jellemző erényeiként. 
Gazsiját az író valóban ezen tulajdonságok koordinátarendszerébe helyezi, a 
segédkondás szenvedésének és felmagasztosulásának a történetét kapjuk 
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„szeretetteljes részletező-kedvvel ábrázolt ciklus"-ban, ez utóbbit, mármint 
a ciklust a kisregény esetében a szerkezet töredékes, szabályos fejezetek 
helyett jelentsort idéző szerekezeti formaként kell érteni. 

Annak ellenére, hogy a nyúlpaprikásra vágyó, de hozzá soha nem jutó 
segédkondás szenvedéstörténete hosszmetszetének minden pontja jelzi, hogy 
Gazsi a megpróbáltatások, a kínok sorozatát éli át, Tersánszky nem túlozza 
el a legendába emelést, nem akar főszereplőjéből mindenáron szentet 
csinálni. Ellenkezőleg, csak ott hangsúlyozza, ahol erre föltétlenül szükség 
van. Mindenekelőtt a kisregény elején, amikor Gazsit akarja olvasóival 
megismertetni és elfogadtatni. Miután Gazsi már idézett magányosságára 
utal, ügyesen, visszafogottan, nem kinyilatkoztatva, hanem kérdések soroza-
tával hozakodik elő hőse legendába illő tulajdonságaival: „Miből tengődik? 
Hogyan is nem veszejti el a kegyetlen inség? Honnan a türelme, jókedve, 
alázata? Honnan tudja, hogy a Világ Üdvözítője a magafajta egyszerű 
lelkeket nevezte meg a Mennyek Országa főnemeseinek? Miben bízik, 
mihez ragaszkodik az ilyen Gazsi, hogy a szakadatlan testi és lelki megpró-
báltatások elől nem ugrik bele az első kútba, amit talál?" Ezek után magától 
értődő az írói megjegyzés, miszerint „csakis merész és képtelen álmok 
tarthatják a lelkét egy ilyen Gazsinak a testi burokjában". Míg Gazsi „szent 
és ártatlan" voltát a falu „eszelősségnek nevezte", ő a kiszolgáltatottak 
bölcsességével „lázongás nélkül, boldogan, mosolyra mindig készen csakis 
Isten kegyelméből lehető béketűréssel" fogadta az iránta való viszonyulást, 
úgy, ahogy segédkondási beosztásában „engedelmeskedett minden gazdájá-
nak". S hogy megértését szemléltesse, Tersánszky elbeszéli Gazsinak azt a 
megpróbáltatását, amikor egész nap egyetlen betevő falat nélkül, elcsigázva 
a mezőőr arra kéri, hogy menjen le a havas Nyulas Dűlőbe, s hozza neki el 
az egyik tőkébe belecsapott kését. Egyszerre eltűnt Gazsi arcáról a „minden 
szolgálatra kész vértanúmosolygás"; erejét meghaladó feladat teljesítését 
kívánták tőle. Még a felajánlott „öt pénz" sem adott erőt, pedig amiatt nem 
evett egész nap, mert hiába próbált alkalmi munkához - pénzhez - jutni. 
Annyira azonban nem tagadhatta meg önmagát, hogy, hogy szinte ne 
röstelkedett volna, „micsoda háládatlan fickó" ő „ezzel a derék emberrel 
szemben". És amikor a mezőőr Gazsinak az öt pénznél - amit már kétszer 
ötre fellicitált - is többet igér, azt, hogy ezért a tettéért megáldja az Isten, 
akkor, mégha „lábai tökéletesen összegémberedve remegtek (is) alatta", 
nekiindul a dűlőnek. Mert „az az érzése támadt: ha egy ilyen rendes, 
tekintélyes ember mint mezőőr, nem a verésen kezdi, hanem könyörgésre 
fogja, arra olyan rendkívüli oka lehet, hogy nem szabad ellenállni a kívánsá-
gának!" S az úton mindvégig arra gondol, hogy a szolgálatáért a mezőőr az 
Isten áldásával bíztatta őt. A kést megtalálja, de mintha ennél fontosabbnak 
tartaná megjegyezni az író, hogy „a kis láncát a kézkarikán ráhúzta" nadrág-
szíjára, illetve „arra a szárítókötélvégre, ami a rongyait tartotta össze". Ezzel 
Tersánszky nem csupán hőse ágrólszakadtságára akart utalni, hanem a 
legendák szentjeinek a derekán futó kötélre is, jelezve így mindazt, ami 
Gazsira ettől fogva vár. 
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Eddig tart Gazsi bemutatása, ettől kezdve megpróbáltatásai következnek. 
Előbb egy, majd még négy nyulat talál a frissen hányt hókupacokban, s most 
már nem csak saját testét kell lábainak felvinniük a dombra, hanem a jól 
megtermett nyulakat is, miközben arra gondol, a mezőőr számára a kés csak 
ürügy volt, hogy az elrejtett nyulak a sötétben a konyhájára kerüljenek. 
Gazsi így azt is tudni vélte, mire gondolhatott a mezőőr, amikor Isten 
áldásával küldte őt a völgybe. Megkétszerezett erővel, hihetetlen kitartással 
vitte is Gazsi az „Ég adományai"-t, mert egyfelől „szent igénytelenségében 
még (...) bántotta volna, (...) hogy itt múlik ki végelgyengüléstől a mezőőrék 
kellemetlenségére", másfelől pedig mitagadás, azt remélte, hogy végre telje-
sül szíve-gyomra vágya: jutalmul nyúlpaprikást ehet. Tévedett, nyúl helyett 
paszulyt tettek elé, s bár megígérték neki, hogy ezentúl a nyári konyhában 
engedélyezett téli szállása mellé „naponta egy tányér meleg étel" is kijár, 
ennek sokkal kevésbé örült, mint egy tál akár maradék nyúlpaprikásnak. 

Oldalakon át, nem csupán mert a Paprikásnak nevezett nyúl kalandjai 
felé kanyarítja a történetet, ezután Tersánszky szóba sem hozza Gazsi 
legendába illő tulajdonságait, majd csak akkor találja ismét fontosnak ezeket 
említeni, amikor a következő évi körvadászatra egy álló esztendeig készülő, 
szüntelenül gőzölgő nyúlpaprikásról ábrándozó, álmodozó szegény Gazsit 
közvetlenül az eseményt megelőzően baleset éri, és nagy búbánattal a 
vackán feltérdepelve fohászkodik: „Mindenható Atyám! Segíts a te gyerme-
keden! Tegyél csodát, ahogy a Mi üdvözítőnk tett olyan sok nyomorulttal." S 
ezzel ismét, immár a kisregény utolsó harmadában vagyunk, beindul a 
legendákból ismert gépezet, aminek most már nem gyámolítás és lelki 
erősítés a funkciója, hanem csodatevés. 

Téli menedékhelyén Gazsi egy élő nyúlra lel. Mi lenne ez, ha nem csoda, 
ahogy együgyű eszével ő „realizálta": „Igen! Az Úr nem mindig égő csipke-
bokrok, fényes felhők közt mutatja meg örök jelenlétét, hanem állatok, 
növények, tárgyak, szél, hó, emberi indulat, idő, tér leglehetetlenebb össze-
kavarása módján a legköznapibb köznapban is segít azon, akin akar és 
botlasztja el a biztos gőgöt... ó Mindenség Ura!" A „Mennyei Gondviselés" 
gondolta, eléhozta a vágyott nyúlpaprikás lehetőségét. Csakhogy egy ártatlan 
igaz ember, ki inkább magának, mint másnak árt, nem lehet hóhér. Kivált, 
ha a „nyúlnak a két szemében mérhetetlen, zokogó esdeklést" lát. Ezt 
olvasta ő ki a kemence mélyéből felé csillogó két pontból: „Ne vedd el az 
életemet! Az enyém is kedves nekem, mint neked a tiéd. Te is olyan 
nyomorult vagy, mint én. Ne bánts engem!" 

A történet folytatása ugyancsak a legendák forgatókönyve szerint alakul: 
a jót cselekvő Gazsi ismét elesik a nyúlpaprikástól, de a Paprikás névre 
keresztelt nyúl „tiszta szórakozása lesz" a kondásnak, olyan, ami senkinek 
sem adatott meg: „szolgálj tartásba" áll, mosdik, rókatáncot lejt. 

S itt akár be is fejezhetné Tersánszky a történetet, ha nem akarna még 
teljesebb igazságot szolgáltatni Gazsijának. Paprikás előbb elkószálásainak 
eredményeként nyúlporontyoktól kísérve bukkan elő, amire: „Kacagott a 
tavaszutó napsugarában az egész mező!..." a kondással, a mezőőrrel, a 
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grófkisasszonnyal együtt, majd pedig tudomány szabadtéri bemutatásával 
végleg szerencséjéhez segíti Gazsit, mert: a grófkisasszony, kinek „gyermek-
korában hallott, olvasott mítoszok, legendák jártak inkább (...) az eszébe, 
makulátlan lelkű szentekről, akikhez bizalommal közeledtek az erdő vadjai 
és akik az ég madarainak hirdették a jóság és könyörület igéit... Mintha 
glóriát látott volna (...) a rongyaiban üdvözülten vigyorgó, öreg kiskondás-
nak gyér, ősz fürtjei körül." így lett Gazsiból „Rendes, megbecsült uradalmi 
alkalmazott (...) az uradalmi sertésállomány mellett, amihez értett..." 

Tersánszky nem csak kielégíti, hanem túl is teljesíti a legenda támasztot-
ta műfaji követelményeket. Csakhogy csupán ez volt-e a szándéka, s mitől 
válik vonzó olvasmánnyá, jó irodalommá a kisregény? Műfaji kötöttségeitől? 
Semmiképpen sem attól, hogy Tersánszky egy megható történetet talál ki, 
mesél el. Viszont - megítélésem szerint - attól már igen, hogy ez az együgyű, 
egyszerű lélek, aki már-már a nem-létezésig jelentéktelen, egy többszörösen 
is konstruált - Schöpflin szerint „kacskaringós" - történet főhőse. Ez az 
ellentét a forrása annak a feszültségnek, amely a Legenda a nyúlpaprikásról 
című Tersánszky-mű irodalmi kritériumainak, minőségjegyeinek meghatáro-
zója. 

Tudjuk, hogy a legendák nélkülözhetetlen, legfontosabb eleme a csoda, a 
„legendában elbeszélt élettörténet mindig meghatározott csodák és erények 
köré összpontosul", de az is kétségtelen, hogy a műfajt „mindig bizonyos 
valóságigény" is jellemzi. A mesét ugyanis valóságként kell elfogadni ahhoz, 
hogy rendeltetésszerűen funkcionáljon. Ugyanez érvényes Tersánszky kisre-
gényére is. Gazsi élete, a vele, általa történő csoda is akkor fogadható el 
megtörténtnek, ha vaióságmozzanatok hitelesítik. Nem könnyű írói feladat 
tehát úgy egybe játszani, egybe ereszteni a kétféle, merőben más-más 
közeget, a csodát és a valóságot, hogy mialatt szerves egésszé forrnak, egyik 
sem károsodjék. A csoda megmaradjon csodának, a valóság valóságnak s 
közben egymást is igazolják. 

Tersánszky kisregényét az ellentétes karakterű összetevők arányos vegyí-
tése és egységes művé szervesítése teszi értékes irodalommá. Hogy sikerül 
ezt Tersánszkynak elérnie? Többek között úgy, hogy nem csupán Gazsi 
történetének legendaszerűsége bizonytalanítja el az olvasót valósághitében, 
hanem az író hintáztató módszere, eljárása is, s ilyképpen nincs törés a két 
szféra között. Mire gondolok? Arra, hogy Tersánszky ravaszul játszik olvasó-
jával, aki nem tudja, nem tudhatja, mi igaz, s mi nem. Például amikor a 
mezőőr a késért küldi Gazsit s ő elrejtett nyulakra bukkan, jóllehet elindulá-
sa előtt a kondás hallja a mezőőr és felesége vitáját, amiatt, hogy a férj a nő 
kifejezett kívánsága ellenére nyúl nélkül tért vissza a körvadászatról, nem 
bizonyos, hogy a mezőőr tudott az erejtett nyulakról vagy sem. Gazsi - s vele 
az olvasó is - előbb azt hiszi, hogy igen, utóbb viszont arra kell gondolni, 
hogy mégsem tudott a hókupacok alá kapart nyulakról. Mire azonban ez így 
világossá válik, az olvasó elbizonytalanodik a megtörtént és az elképzelt 
között, aminek eredménye, hogy a csodát is majd könnyebben hiszi el. 
Említettem, hogy Tersánszky a kisregény elején és végén sűríti a legendákat 
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idéző jegyeket, és ez a kert a mű középső harmadát, a Paprikás nevű nyúl 
kalandjait is csodásnak tűntetné fel, ha a részletek nem a valószerűség 
igazságát mutatnák. Szinte hihetetlen, ahogy a nyúl megmenekül, hihetetlen 
a részletek egymásra építése, találkozása, láncolata, mégha minden részlet 
önmagában teljesen valószerű is, gondolok elsősorban a Paprikás körüli 
hajsza epizódjaira. 

Talán egyetlen töredék elemzése világossá teheti számunkra Tersánszky 
eljárását. Bármennyire is igyekszik megindokolni az író, hogy Paprikás nem 
menekülhetett máshová, csak a mezőőrék udvarára s ott is a nyári konyhába, 
Gazsi szállására, csodának tekinthető, hogy így történt. Előbb beosont a 
„nagyon biztató, óriási nyitott" barlangba, de itt emberbűz csapta meg orrát, 
s „széldudálásszerű zihálást is hallott", jobbnak látta, ha menekül, de a 
„mezőőri lak tárva álló kapuja előtt Paprikás két megtorpanó, horkoló vad 
paripát látott, mi mást tehetett, mint visszarohant az odúba s kalapáló 
szívvel a barlang falához lapult. így már egész hihető az, ami első pillanatra 
csodaszerűnek látszott. Az apró részletek hitelesítik a valóság szintjén a 
hihetetlent, a csodás elemek szálaiból szőtt burok pedig sajátos tükrözésben 
állítja elénk a mikrorealista mozzanatokat. Persze, ennek a sajátos Tersánsz-
kyas eljárásnak számos összetevője van, mint például az elbeszélői nézőpon-
tok gyakori váltogatása, még azt is megtudjuk, mit gondolt Paprikás, mond-
juk, menekülés közben, továbbá a megfelelő nyelv és stíluselemek alkalma-
zása, a szerkezet töredékessége, a történet regénybeli „díszletei", a villódzó 
időjáték, stb. 

Mindezeket harmonikus, szerves egységbe fogja a valóság és a csoda 
elemeiből építkező forma, a legenda, amely egyszerre formai és tartalmi 
sajátságként mutatkozik meg. 
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