
SZEMLE 

TERSÀNSZKY JÓZSI JENŐ NOVELLÁIRÓL 

Neve hallatára a hálás olvasó Kakuk Marcira gondol. Regény- és novella-hó'sére, a 
kedves gaminre, „egy becsületes csavargó emberre", aki tisztes polgári családból züllött le 
a társadalom perifériájára. Kivetetten tekereg, hányódik, bőgőt hordoz, r ingyókat használ 
ki, jól megél az öreg kerítő Csüvesnénél, majd annak halála után átköltözik Lujzihoz, a „pöfők 
piros arcú asszonyhoz". És it t , a tisztességben megkorosodott asszony szerelmét fordí t ja a 
maga hasznára. 

Huncutságait , erkölcsösnek éppen nem mondható tetteit azonban oly szemérmes naív-
sággal, erkölcsi meggondolásokkal viszi végbe, hogy rokonszenvet kelt bennünk, és nem őt, 
hanem a társadalom zord magatar tását h ibázta t juk . A javulás című elbeszélésben például 
Pizdok fölszarvazása igazságérzetünket elégíti ki: az undok nyámnyila ember elmeséli, hogy 
Rozit, a szegény utcalányt hogyan csapta be egy ízben. Marci ezt a történetet hallva, bosszú-
ból csalja ki Pizdoknét éjszaka. Szívjósága a lezüllött Kukházy urat is megindítja (A rigók). 
A rigófészket védelmező Kakuk Marci lá t tán eszébe jut , hogy ő bizony a saját családi fészkét 
is földúlta, és sírva vallja be Marcinak, hogy rosszabb egy csavargónál. Vonzóbbá teszik alak-
ját szenvedései. Az A/B című elbeszélés Marci pórul járását közli velünk, a „büdös u r a k " 
miatt , A beteg pedig azt, hogy az ilyen szegény legényt, még az iparos felesége is agyonszekál-
hat ja , hacsak az eszén túl nem tud járni. 

Marci mesebeli hős: tetteinek szennye sohasem őrá hullik vissza. Még keményebbre 
sikerült tréfái után is inkább őt szánjuk, mint a kárt vallottat . Mert ez a kispolgárok réme, 
akinek nyála csordul, lia a falusi porták alól ételillat csap az orra alá, megbolydul a vére, 
ha frissen vetet t ágyat lát , békességre és nyugalomra vágyik. Ahogyan az író vallja róla: „a 
családi élet örömeinek nagy barát ja , de minden igyekezete dacára sem bírt fészket rakni 
magának" . 

Legendássá elevenedett figura, nem sok hozzá méltó párra lel a magyar irodalomban. 
Eredeti, eleven olyannyira, hogy az olvasó hajlamos valamiféle írói önarcképet képzelni alak-
jába. Hiába tiltakozott az azonosítás ellen önmaga az író, és az értő kritika egyaránt . 

A Kakuk Marci történeteinek füzére mellett azonban nem kisebb jelentőségű szerep jut 
az életműben a kisregényeknek — és a nem Kakuk Marciról szóló elbeszéléseknek is. A feled-
hetetlen Viszontlátásra drága, illetve éret tebb változata, a Margarétás dal a f rontot jár t író 
vallomása a háború elállatiasító hatásáról. A legenda a nyúlpaprikásról egy téli vadászat meg-
ható epizódja köré sűríti a falusi szegénység nehéz életét. De azokban à kisregényekben is, 
amelyekben egy tárgy vagy állat meséli el élete történetét, a társadalmi valóságra villan fény 
(Egy ceruza története, A vezérbika emlékiratai). Tersánszky nagyszerűen ért ahhoz, hogyan 

játsszon a hangulatok, ízek ezernyi változatával . A Két zöld ász naturalizmusától az Illatos 
levélkék finom romantikájáig sokféle írásművészetének a skálája. 

1. 

A Nyugat első nemzedéke fölfigyelt novelláira, életműve irodalmunk több korszakát 
íveli á t , a kritika, az irodalomtörténet mégis adós maradt értékelésével. Talán azért , mert 
Tersánszky távol maradt ,az irodalmi csoportosulásoktól, irányzatoktól. Becsülték, és szerették, 
a kortársak legjobbjai. í r t mindenhová, a Nyugatba éppen úgy, mint később a Szép Szóba. 
Hozzájuk tartozónak azonban nem vallhatta egyetlen írói kör, szerkesztőség sem. Talán éppen tuda-
tosan dolgozott annyifelé, hogy ezzel is hangsúlyozza külön álló voltát . A zenében is független-
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ségének fellegvárát kereshette, nemcsak az irodalmi csoportoktól, de magától az irodalom-
tól is független akart maradni . Szegénységben, számkivetetten élni, de szabadon. Kicsúszni 
a társadalom szigorú szorításából és élvezni a szabad-nyomorúságot, káromolva az úri világ 
rendjét vagy kárörvendően nevetni rászedett képviselőin. K a k u k Marci magatar tása ez, de 
nem lehet más az íróé sem. Ám illúzió a novella és a regényhős függetlensége, illúzió Tersánszkyé 
is. Látszatfüggetlensége éppen arra volt jó, hogy különállásának hátrányait élvezhesse — a 
függetlenség előnyeiről va jmi keveset beszélhetünk. 

Emberi, eszmei magatartása, írásaiban, mégha akaratlanul is, állásfoglalássá jegecesedett. 
Az ember küzdelme az alkotásban nyerte el értelmét. Sohasem írt programszerűen, nem akart 
háborúellenes, az emberi humánumot védelmező vagy antikapitalista művet írni. Egy-egy em-
beri jellem, életsors érdekelte. És regényeiből, novelláiból mégis háborúellenes, humanista 
vagy antikapitalista művek lettek. Ahogyan Ady írta a Viszontlátásra drágá-ról: „Voltaképpen 
Tersánszky Józsi Jenő háborús regénye az én mostani háborús olvasmányaim közül talán az 
első igazi háborús regény . . . De, hogy a háború mégis el tud férni e regényben : ez a leg-
nagyobb virtus, ezt csinálta meg Tersánszky úgy, hogy a Háború nem fontos. Egy élet fontos, 
egy sors, egy logikus vagy logikátlan vég, egy történet, vagy történetté mállott líra a fontos. 
S Tersánszkvt nem is érdekli más, mint hőknője, holott ügyeskezű és ravasz szemű ember ő, 
de itt, most csak egy nőnek kellett jellemét és rendeltetését megvilágítania." Ez az igazi 
irodalom, az igazi művészet ismérve, a realizmus magasrendű megnyilvánulása a műben. 
A művészet, az embéri tevékenység legsajátosabb legemberibb eredménye létrehozójára figyel 
mindenekfölött, és a természethez, társadalomhoz is csak ezen keresztül közelít. És nem akár-
hogyan. A legvalóságosabb hús-vér ember problémáin, sorsán keresztül. Az írót mindenek-
fölött Natasa, von Tallódy, Kukházy, Firona, Grillusz úr, Hivolka László és a többi regény-
és novellahős sorsa érdekli. De ha igazán érdekli, vajon eltekinthet-e a közösségi élet nagyobb 
összefüggéseitől, a mindennapok történetétől, amelyek hősei sorsát i rányít ják, a lakí t ják? 
És így jut el az író akarva-akaratlan a világnézeti állásfoglalásig. Tersánszky függetlensége, 
különállása úgy kap tartalmat, hogy a tőkés rend erkölcsével, szellemével áll szemben. És ezzel már 
eldőlt a hovátartozás kérdése is. Nem ő az egyetlen író a két világháború között, aki nem jut 
túl ugyan a romantikus antikapitalizmuson, de működésének egésze, ha laza szálakkal is, a 
szocialista irodalom felé közelíti. Ez a távoli kapcsolat azonban nem téveszthet meg bennünket 
az író világnézeti tudatosságát illetően. Azok közé a jellegzetes írók közé tartozik, akik meg-
álltak a félúton, akik vagy nem akarják, vagy nem tudják levonni a végső konzekvenciákat és 
ezért nem lépnek előbbre. A haladó magyar polgári irodalom arzenálja az ilyen t ípusnak a 
két világháború között. Legföljebb annyi különbséggel, hogy akinek rövidebb távolságot kell 
megtennie vagy lassabban halad, annak a félút közelebb vágy távolabb esik a végcélhoz. 

Két világháború közötti irodalmunk szuggesztív ereje nem kis mértékben sokszínűségé-
ben rejlik. Az irodalomtörténeti sémák, amelyek népiesekre, urbánusokra, nyugatosokra, szo-
cialistákra osztályozzák az írókat, szükségesek, de nem elegendőek. E csoportok tovább ízelőd-
nek, és még ezen belül is az írói egyéniség, eszmei tudatosság, a szemlélet sokfélesége nehezíti 
a rendszerezést. 

Ez a tagozottság azonban nemcsak az írói egyéniségben való gazdagságra vall, hanem 
a forradalmak bukását követő eszmei zavarodottságra is. Az a szellemi egység, amely a Nyugat 
mozgalmát viszonylag jellemezte 1919 előtt, a Horthy-korszakban megtörik. Részben tovább 
élnek egymástól eltávolodva a Nyugat irányzatai . Szétfutnak, mint a vasúti gócpontról szerte-
ágazó sinek. Nincs már az a vonzóerő, amely azelőtt egy i rányban tar tot ta őket. A régi irá-
nyokhoz pedig újak csatlakoznak. Kétségtelenül a két legerősebb a népi és a szocialista írók 
működésében nyilatkozott meg. 

Tersánszky azok közé tartozik, akik a Nyugatból szertefutó sínpárok valamelyikén ha-
ladnak. Közös jellemzőjük ezeknek az íróknak polgári humanizmusuk, klasszikus polgári demok-
rácián nevelt politikai szemléletük. A háború, az elzúgott forradalmak, és az ellenforradalom 
azonban arra is megtanította őket, hogy a tőkés rend nem tudja megoldani a társadalmat súlyo-
san érintő problémákat. Nem marad tehát más megoldás, mint a lázadás e rend ellen. Ter-
sánszky kiindulópontja hasonlatos megannyi nyugatos íróéhoz, Karinthytól Szép Ernőig, csak 
éppen a lázadás formájában, mértékében, sőt irányában különböznek jelentősen egymástól. 
Tersánszky lázadása vagabond hőseiben, szegényeiben, a periférikus és kispolgári rétegek 
atmoszférájának kritikai megteremtésében bontakozik ki. 

Sajátos, különös világ a Tersánszkyé. Reális, közhelyszerű, és fantázia-teremtette egyszerre. 
Ez a valóságszemlélet emlékeztet némikép Remenyik Zsigmondéra is. Csakhogy Reínenyik 
széles e világban, Dél-Amerikától Berlinig kereste azokat a köröket, amelyeket Tersánszky 
az omladozó Tabánban, poros alföldi kisvárosokban, a Józsefváros kőrengetegeiben vélt föl-
fedezni. Tersánszky városi író, de nem urbánus. Fölényes, romant ikus gesztussal nagyolja el 
az osztály tagozódást, őt elsősorban a szegény ember, a csavargó érdekli. A szegény paraszt, 
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a cselédlány, a szegény tisztviselő, a szegény művész, a szegény kisiparos. A nincstelen szinte 
„osztályfölött i" írásaiban, akárhonnét jöjjön is, vállát haj l í t ja a kapitalista rend, ő az, akin 
mindig c s a t t a n az ostor. 

Ez a szemlélet sa já tos viszonylagosságot teremt műveiben. Igazságai paradox 
igazságok. írásaiban ellentétek feszülnek, mindenüt t a tőkés rend szülte fonákságokat fedezi 
föl. 

Németh László írja : „Igen könnyű megtalálni azt a gondolatmenetet, amelynek zsinór-
jára Tersánszky regényei felfűzhetők. A társadalom erkölcse képmutatás , arra jó, hogy a gyen-
gét e lnyomják vele (A kék gondviselés), a jámbort: elmarasszák (Jámbor Oska) és az élettől 
megáldottat elzüllesszék (Viszontlátásra drága). Épp ezért nem mindig azok az elzüllöttek, 
akik annak látszanak ; a cédák és a kivetet tek közt több a jó, mint a szüzek és nyárspolgárok 
közt (Céda és a szűz, A repülő család). A szenvedély : életgazdagság és minden jelentkezésé-
ben megérdemli a rokonszenvet (Havasi selyemfiú, Két zöld ász) s ha van életbölcs, a társa-
dalomból kirekedt, de fölényét és méltóságát a züllésben is megőrző Kakuk Marci az." 

Ez az erkölcs-kritikai magatar tás szabja meg Tersánszky műveinek jellegét. A társa-
dalom rendjének visszásságait a társadalom erkölcseinek visszásságában tükrözteti. Az ő világa 
furcsa konglomerátum, olyasféle, mint egy kísérleti laboratórium tenyészete, ahol különféle 
próbák alá vetik a megvizsgálandó elemeket. Az ő világának nem mindennapi atmoszférájában 
megmutatkoznak annak a másik világnak a hívságai, fonákságai. 

2. 

Mint minden jelentős prózaíró egyéniségnek Tersánszkynak is kialakult egy öntörvényű, 
különös színekkel teli világa. És az igazi művészt éppen az különbözteti meg a talmitól, hogy 
az általa teremtet t furcsa világban az olvasó saját korának világára ismerhet és az adott tár-
sadalmi valóságon túl ez a zár t világ általános emberi mondanivalótól terhes. Az író, aki önnön 
világában nem tudja meglát tatni azt, amelyikről a sa já t já t mintázta, különcnek, hovatovább 
hóbortosnak látszik, de az az író, aki nem tud külön világot teremteni művészi eszközökkel, 
csakhamar unalmassá, érdektelenné lesz, és a két véglet a művészi értéktelenség lomtárában 
lel egymásra. 

Tersánszky sajátos világa nem a t á j a iban , a helyszíneiben furcsa. Gyakran jelzéstelen 
a színhely, hol hősei élnek, írásainak cselekményei peregnek. A legszűkszavúbb színtér-meg-
határozások Tersánszky jelzései : ,,A mise vége felé elhallgatott egy kis időre az orgona. 
Akkor hirtelen nagy csend ülte meg a templomot ." — „Térdét átfogva csöndesen ült a kis ház 
előtt F i rona ." —- „A tavasz napja sütöt te domboldalakon csavarogtam, amelyek csodálatosan 
finom ívben hajlanak az erdő alá." •— „A temető felől nem volt sora az utcának, csak egy ron-
gyos berena védelmezte a sorokat ." — „Még télutóján ismerkedett meg a diák Ilikével, s attól 
fogva szorgalmasan kísérgette hazáig, a zongoraleckékről a kisváros egyik végéről a másikra." 
— „A Karszt , a Karszt ! A ret tentő ! Ott a Karszton volt, ot t állta sorjában az árkok őrhelyeit, 
nagyon régóta már, az egyik fivér, Borota La jos . " — „Volt egyszer messze, óriás havasok közt, 
egy kis falucska. A hegyek elfogták előle a Jóisten napját , s ami kevés szántóföldje volt, azon 
úgysem te rmet t volna semmi, mert csupa szikla, kavics vo' t az egész. Nyomorúságos egy fészek 
volt ." 

E hosszadalmas idézgetéssel talán visszaéltünk az olvasó türelmével, de nem ok nélkül. 
Mert e találomra kiválasztot t példák jól bizonyít ják, hogy Tersánszky számára bizonyos szem-
pontból mennyire nem jontos a táj, a vidék, ahol hősei élnek. Leírásai szinte mindig általánosságok. 
Novelláinak eseményei főleg az Utcákon, Udvarokon, Alvégeken játszódnak. Már igen konkrét 
betájolás, ha azt írja, hogy hőse a budai éjszakában csatangol, vagy, hogy a tör ténet az olasz 
fronton játszódik. 

Mégis, még ebből az általános jelzésrendszerből, jellegtelen külső motívumokból is 
kialakul egy sajátos tá j rendszer , amely gyakori Tersánszky novelláiban (és regényeiben is). 
Az utcák, főleg a falusi u tcák , temetőszélek, árokpartok, lankás domboldalak, hívogató szőlő-
hegyek présházzal tövükben. De ha közelebb viszi az olvasót akkor sem részletez : „Nagypuly-
kás a Bükkhegység egyik zugában van. Egyik olyan zugában, hogy valaha, mikor a helységek 
szívesen já tszot tak buvócskát a török és német hadakkal, hát Nagypulykás bizonyára olyan 
hunyóhelyet talált, hogy azóta is mintha folyvást saját magát keresné, hogy végre a világ 
istenfája elé bukkanjon ." 

R i tkábban határozza meg pontosan a helyet : Tiszaberény, Andrássy út, Tabán, de 
ezekkel a megjelölésekkel sem mond sokat, ekkor sem részletez, mindent az olvasó előzetes 
ismereteire, fanzát iájára bíz. 

Ha elhagyja a faluszéleket, szívesen időzik hegyvidéki kisvárosokban, ha pedig Pestre 
jön, i t t is a külső kerületeket kedveli, a hangulatos óbudai kocsmákat vagy a Józsefváros 
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hónapos szobáit, rozzant lépcsőházait, fülledt-szűk bérházudvarai t . A Piávé part ján éppen 
úgy a szegény bányász hajlékába botlik, mint a Bükk al ján. 

Nem kerülheti el azonban figyelmünket, hogy a cselekmény során egyre többet tudunk 
meg arról a tájról , helyről, ahol hősei élnek. A föld, a t á j ak a hősökkel, a hősök által elevenednek 
meg. Az író sohasem akar gyönyörködtetni. Minden leírásának valami funkciója van az ese-
mények menetében. Korai novelláiban még előfordulnak talán ilyen leírások : ,,A házban 
arcukat furán f intorgató fekete-piros szentképekkel voltak teleaggatva a falak. Rikító primitív 
virágokkal kipingálva az ablakközök, és olyan jó hűvös szaga volt az egész szobának a frissen 
tapasztot t agyag-padlótól." Néhány mondattal hangulatos környezetet tud teremteni : ,,Lóca 
fu to t t kereken a fal alat t , s felette cifrára karcolt, ezüstszürke cintányérok lógtak három-
sorosan, mint a pitykék. Az asztal körül vaskos, pingált há tú székek csücsültek. Cinkantában 
állott a bor az almáriumon, s aki bejöt t ismerős, se szó, se beszéd, töltött magának. Cserép-
fazekak voltak tele mézzel, szilvaízzel a hászján, és garmadába hányva az aszalt gyümölcs." 

Csakhogy ez az érzékletes leírás egy öregasszony visszaemlékezése gyermekkorára ! 
De ha mégis neki fu t ta t ja tollát a leírásnak, sűrűn, tömören, erős színekkel föst : „Szem-

közt t intafekete volt az egész ég, s a megbarnult házfedelek, a föld, a kerítés még sötétebbek 
voltak a fekete ég alat t . A nap még kisütöt t egyszer nyugvása előtt, és .a fénye a ház háta 
mögül ömlött. Ömlött folyékony, átlátszó sárgán. Csudálatosan világított a levelek nedves 
zöldje, és csudálatosan ragyogva mászkált a pára a zsindelyfedeleken." 

A módos körülírások helyett lázas izgalommal siet előre az elbeszélésben. Nem kis rész-
ben ez az oka annak, hogy Tersánszky írásainak nincs „igazi" atmoszférája. Tájról , faluról, város-
ról szinte hivatalos formában közli az „adatokat" . Persze ezek a jelzések, amelyek a shakes-
peare-korabeli színpad lakonikus díszlet-föliratait j u t t a t j ák eszünkbe, mindig szoros kapcsolat-
ban állnak a cselekménnyel. így kezdi például a Havasi selyemfiú című kisregényét: „Egy bérc-
alji falu. Szántója nagyon kevés, legföljebb rétjei, legelői s erdei. A falu felső végiben óriás 
kincstári fémkohó. Ez ad ott javarészben kenyeret az embereknek. A falu fele szekeres gazda, 
s ezek jobbmódú és egészségesebb népek. A másik fele vánnyadt , éhenkórász kohómunkás. 

Eppenúgy mint a tá j . Egv részében salakos, füstemésztet te kietlenség, más része őserejű, 
bu ja rengeteg." 

3. 

Leírásainak szűkszaváért, atmoszférájának ri tkaságáért kárpótol az elbeszéléssel. 
Czibor János elemzi tanulmányában, hogy Tersánszky legfontosabb és szinte egyetlen művészi 
eszköze a stílusa. írásainak atmoszféráját előadásmódjának hangvételével helyettesíti. Ez az 
atmoszféra-pótlék nem az elbeszélés vagy regény öntörvényű légköre, hanem a Tersánszky-féle 
előadásmódnak minden művére érvényes hangulata. Nem az író által megelevenített valóság-
nak a légköre, tehát , hanem annak a módszernek, amellyel megeleveníti és hitelesíti számunkra 
ezt a való világot. 

Ez a művészi módszer részben megmagyarázza az előző fejtegetések végkövetkezteté-
seinek okát. Tersánszky hősei, tá ja i e sajátos mesélő kedv szülöttei, az író szinte önkényesen 
reprodukálja a valóságot. Nem történeteinek motívumait, a lakjai t , tá ja i t aka r j a hitelesíteni, 
valószerűvé tenni művészi eszközökkel, hanem az elbeszélés mikéntjét igyekszik úgy alakítani, 
hogy mindaz, amit elmond, egyedül a stílus sajátosságaitól váljék valószerűvé. 

A fentebb idézett példák már érzékeltették ennek az előadásmódnak szembeszökő sajá-
tosságát, rendkívüli közvetlenségét. Rögtön az indítással igyekszik megteremteni az olvasó 
és az elbeszélő között a legközvetlenebb kapcsolatot. Stílusa ezért szándékosan egyszerű, köznapi 
stílus. Olyannyira, hogy éppen köznapiságának, élőbeszédszerű pongyolaságának túlságos 
affektáltságát "helytelenítette idézett tanulmányában Németh László. 

Regény és novellaindításai ennek szellemében alakulnak. Rövid, két-tiárom mondatban 
közli a legfontosabb tényeket, ismerteti a helyszínt, vagy pedig rögtön az események közepébe 
vág. , 

Előadásának közvetlensége mellett nem kevésbé fontos jellemzője, hogy rendszerint 
egyes szám első személyben adja elő történeteit . Maugham figyelmeztet arra, hogy a prózaíró 
számára bizonyos szempontból ez a legkényelmesebb módszer. Már eleve fölmenti az írót egy 
sor olyan körülmény ismertetésétől, aprólékos ábrázolásától, amely a cselekményben részvevő 
személy számára szükségszerűen ismeretlen kell, hogy maradjon . Ugyanakkor azonban a le-
szűkült ábrázoló eszközöknek oly szuggesztíven kell hatniok, hogy feledtessék az ábrázolás 
sokrétűségének a hiányát . 

Tersánszky élőbeszéd-stílusa, közvetlen első-személyes előadásmódja szuggesztivitásá-
val hitelesít. A szemtanú „én is részt vet tem benne" bizonygatásával teszi valószerűvé a cse-
lekményt. Olyannyira, hogy az olvasó Tersánszkvnak szinte minden írását személyes élmény-
ből fakadónak érzi. 
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így kezdi az Aszjaltbetyárt : „Az aszfal tbetyár én vol tam, saját személyemben. Én 
Bedő Tamás , jelenleg nyugalmazott osztálytanácsos. 

Azaz pontosan szólva ennek a kis tör ténetnek az idejéig csak elvben és álmokban voltam 
aszfal tbetyár ." 

A meglepő nyilatkozat, az én hangsúlyozása, a kijelentés helyesbítése, a „pontosan 
szólva" pongyola közvetlensége, öt mondatban teremti meg a hihetőség légkörét. Az olvasó 
érdeklődését rögtön fölkeltet te az író, mert azt a látszatot kel tet te , amit el akar mondani az 
igaz tör ténet . Ennek az előadásmódnak Remenyik Zsigmond még a nagy híve kortársi iro-
dalmunkban. 

A stílus közvetlensége, az előadásmód megkívánja a fölkiáltó-, kérdőjeleket, a kitöré-
seket, az indulatszavakat . Mindezt bőven alkalmazza is az író. 

Az élőbeszéd közvetlensége határozza meg szókincsét is : ,,Mi ketten, Zabrunóckyval 
minden hónap elsején, egy budai asztaltársaság keretében ricsajozni indulunk. Mégpedig úgy 
szoktuk ezt Gézával, hogyha már a tisztes társaságban egy kicsit becsiccsantunk, akkor meg-
lépünk tőlük, és aztán elmegyünk még különböző kis vigalmakra. 

Nagyszerűen mulatunk rendszerint. Ez a Géza csudajó pofa és kifogástalan úrigyerek 
mindenképpen." 

A kiemelt szavak jelzik, hogy a köznapi pongyolaságnak kissé irodalmibb formáját 
alakítja ki az író. A valóban köznapi beszédfordulatok mellé választékosabb szavakat is kever, 
és inkább a mondatok lejtésével, a mondat végére dobott hangsúlyosítással igyekszik a heve-
nyészett élőbeszéd látszatát kelteni. Gyakoriak írásaiban az efféle kitételek : Hát persze!, 
Hogyan tör tént ez? Hogy nagyon rossz volt neki? Hát, Isten t u d j a ! Fenemód csinos. Nem kö-
zönséges perszóna. Tróger, i t ten, tulajdonképpen, mindenképpen ; és így tovább. E szavak, 
kifejezések mellett előkelő hangulatú, irodalmi fordulatokat is szívesen használ. Rendszerint 
a két ellentétes hangulatú elemet szoros kapcsolatban egymással. Ezzel feszültséget teremt 
stílusában, a negatív és a pozitív pólus közötti feszültség adja meg írásainak humoros-ironikus 
hangszínét. Szereti a népnyelv hangfestő, hangutánzó szavait, a köznapi beszédre valló ismét-
léseket pedig választékosan, néha szónokias ünnepélyességgel alkalmazza, és gyakran gondosan 
ügyel, hogy szinonimákat használjon. 

Nyelvének elevensége, lüktetése, változatossága, annak ellenére, hogy néha már csinált -
nak, mesterkéltnek hat, már eleve hőseinek életszerűségét sugározza. 

4. 

Az annyit emlegetett Tersánszky sajá tos világa nemcsak nyelvében, hanem a stílusa által 
megelevenített hősök különlegességében bontakozik ki igazán. 

Említet tem, tájai , a helyszínek, ahol hősei élnek, szűken ismertetettek, általánosak. 
Nincs egyéni jellegük vagy nagyon kevés. Ezzel szemben a hősei pontosan körülhatárolt egye-
dek. Nem öregasszonyok, kisfiúk, kohómunkások, szekeresek vagy segédfogalmazók, hanem 
Kelemen Mihály kistisztviselő, Firona, a huszonötéves bányászasszony, Borota Lajos közlegény, 
Táncos J á n o s kocsis. Kikerics József, akinek specerája volt egy kormos bérkaszárnya tövében, 
és a sok gonddal járó életnek éppen olyan pár iá ja volt, mint a többi milliónyi társa a világon. 
Subickos Ferkó a magányos hangász; Zifcsek Dénes a női szívek veszedelme, Táncsics Amádéné 
tabáni háztulajdonos, Milcsike a bolond és pá r j a Gubicki, az ágról szakadt csizmadia. Reményi 
művész úr, az artista, Sósárdy a részeges, de többre érdemes írnok, a vén Palicsár, a zsugori 
gazdag, aki úgy élt a viskóban, mint valami béres. Zaplata Lóránd az agglegény, . . ., 110 de 
ki olvasná végig türelemmel a megszámlálhatatlan sok nevet, mer t hiszen még az "Alakok villa-
násnyi hősei is személyazonosságuk kétségbevonhatatlan, pontos adataival kerülnek elénk. 
Egy-egy, éppencsak megjelenő epizódszereplőről is tudjuk a pontos nevét, az ada ta i t . Ez a 
valószerűsítésnek, a szereplők életszerűségének egyik módja, illetve előidézője. Ez az ábrázo-
lási mód szorosan összefügg a stílussal és az egyes szám első személyű előadási móddal. Az el-
beszélő, a szemtanú a szereplők jellemét azáltal teheti könnyen hitelessé, hogy megnevezi 
azokat, pontos adatokat szolgáltat róluk. 

Tersánszky hőseinek fölsorolása azonban nemcsak azt a célt szolgálta, hogy erre az 
egyszerű ábrázolási módra példázhassunk. Mindenekelőtt azt a világot akartuk érzékeltetni, 
amely az író novelláinak, regényeinek hőseiből tevődik össze. 

Nem tagadhat juk ,szűkre szabott világ, szűkre szabott társadalmi kép, annak ellenére, 
hogy Tersánszky szociális érzékenysége minduntalan kiütközik történeteiből. A hősök egyéni-
tése ellenére szinte mindig ugyanaz írásainak problematikája. A szegény ember küzdelme az őt 
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sú j tó korerkölcsökkel. A különböző jellemek pedig egy ponton mindig azonosulnak, más-más 
formában, de ugyanolyan lényegü ellenállással lázadnak a kapital ista erkölcs ellen. Ez a lázadás 
azonban, majdnem mindig anarchikus, mint Kakuk Marci lázadása, és az egyén magárautal t -
ságának borzongató érzésével kísért. Mert az italozások, végtelen csavargások, a függetlenség 
hajszolása, hiú ábrándoknak kergetése, a „minden kakas úr a maga szemétdombján" kétes 
értékű önvigasza végülis nem oldja meg ezeknek a hősöknek a problémáit. A jómódú, a kis-
polgári élet apró kényelmeivel körülpárnázott tisztviselő, nem te t t mást, mint állandóan le-
mondott a nagy, a ti tkos vágyakról, az életet valóban megszépítő igazán jelentős beteljesü-
lésekről. A budai kiskocsmák csámcsogó gurmandjai , majdnem olyan sivár életet élnek, mint 
a nincstelen csavargók, akiknek még lemondaniok sem volt miről, akiknek nagy vágyai, ezek-
nek a kispolgároknak az apró örömeivel azonosak. 

Tersánszky ha sa jná l ja is a szegény kispolgárt, mégis a csavargókkal, a kétkézi munká-
sokkal érez inkább együtt . Közülük kerülnek ki rokonszenves pozitív alakjai. Hősei jelenték-
telen emberek, sorsaik jelentéktelen sorsok. Ebben a világban, amelyben Tersánszky alakjai , 
a Grillusz urak, a Lobudák élnek, nem történnek tragédiák, nincsenek hősi époszok. Nevet-
ségessé válik az, aki ebben a légkörben valami izgalmasan nagyot vél fölfedezni, mint Soltán-
fav, aki, alkalmi szeretője ágyán félrészegen elnyúlva, sut togást hallott valami készülő gyil-
kosságról. Az ablakon kiugorva, félmeztelenül egy rendőrrel tért vissza — és az egész 
bérház gúnyos kacaja közepette kellett megtudnia, hogy pusztán fehér egerek elpusztításáról 
van szó. Tragédia csak akkor bontakozik, ki, ha kilép a cselekmény ebből a mederből ; a 
világháború fejetetejére állt világában vagy a déli tengerek jelképes szigetein, a tengeri cápák 
és gyöngyhalászok vagy az emberevők társaságában. 

Az, hogy hősei ilyen kisszerűek, hogy lázadásaik, tet teik szinte mindig nevetséges 
kudarcra ítéltetnek, hőseinek világnézetéből, anarchizmusából fakad. 

Szegényei és szegényei között van egy el nem hanyagolható különbség, ami főleg törté-
neteinek befejezésében lesz nyilvánvalóvá. Parasztjainak, bányászainak, vagabondjainak 
históriái szomorkás hangulatúak, bánat felhőzi históriájukat akkor is, ha kisszerű kudarc 
éri őket. Kispolgári alakjai ezzel szemben hősi tettekre, nagyot akarásokra, t ragikus fordula-
tokra alkalmatlanok. Mindmegannyi hőse törpe Don Quijote. Amely szélmalomba beleronta-
nak, amely juhnyájba belegázolnak, az csupán a kispolgári erkölcs korhadttövű t i l tótáblája. 
És ezekkel hadakoztukban nevetségessé kell válniuk a komikum törvényei szerint. 

Vagabondjai, társadalmon kívül rekedt alakjai is ez ellen az erkölcs ellen lázadnak, 
ezeket a t i l tótáblákat törik ki tőből, de nem pallossal, kopjával, hanem baltával, puszta kézzel 
És ezért nem lesz nevetségessé lázadásuk, ezért válnak boldoggá nyomorúságukban is. Ter-
sánszky persze távol áll a t tó l , hogy a fLikai lét nyomorát holmi lelki gazdagsággal feledhető-
nek ábrázol ja . Szegényeinek lelki világát idéző optimizmusa, meséinek kedélye nem a Jean 
Paul—Reviczky-féle humor vigaszt keresése a társadalmi bajok fölött, a szatirikus tagadás, 
a szembefordulás helyett, hanem a szegény emberekkel való együttérzést, a szegény emberben 
való hitet fejezi ki. 

Tersánszky humera szinte minden írásában, minden jelleméten fölsejiik. Sajátossága 
hogy a szatíra határát gyakran súrolja. Meséinek rokonszenves, szegény sorsú hőseire humoros 
rokonszenvvel kacsint, de az emberi fogyatékosságokat, h ibákat , tévedéseket, tévhiteket 
szatírával szemléli. A népi humorból merít, e téren Tamási, Móra rokona. A Nyugat jelentős 
polgári humoristáitól úgyszólván semmit sem tanult , pedig Kar in thyt igen nagyra becsülte. 
Humora főleg nyelvi humor , az anekdota és a helyzetkomikum motívumaiból tevődik össze, 
mindez azonban a jellemek ábrázolásában ju t szerephez. Szerény és eszköztelen e téren is. 

5. 

í rásainak mondanivalója gyakran erkölcsi tanulságokkal teljes. Sőt nem egy ízben, 
maga az író vonja le a konzekvenciákat. A cápa és a gyöngyhalász tanulságát így foglalja össze : 
„Mert ezt jegyezzétek meg jól a buta töksitekbe, amit most mondok. A világ eseményei között, 
s a véletlen játékára tör ténik ezer csodálatos és érthetetlen dolog. Ezekre adni is lehet, meg 
nem is. De van a dolgok közö t t olyan, ami biztos és amire mindig adni kell, és ez az élőlények 
jelleme. A cápa cápa, és nem emberbarát, akárhogy mutatkozik is annak. A cápát ki kell 
kerülni jóindulatának látszata ellenére is . . . Ez az ! . . . Bölcsességem ellenére, lám, én magam 
is ostobább voltam ez esetben nálatok, hogy nem figyeltem ostoba fecsegésetekre eddig, és 
most rukkolok elő, amikor már késő, intelemmel a jellem vál tozta thata t lanságáról . . . " 

Persze, nem mindig ilyen kegyetlen a tanulság, amit az író történeteiből levonhatunk. 
Szilveszteri malac című novellájában azt anekdotázza, hogy a kispolgár akkor is ráfizet, ha 
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takarékoskodik, és annál inkább ráfizet. Nemkülönben levonhat juk a tanulságot az Öngyilkos 
kecske történetéből is, mert hiszen a jóságos Táncsicsné ugyan kevés megbecsülést kapott 
azért, hogy istápolta a kecskét : „Herce-hurcája aztán még sok volt Táncsicsnénak a kecske 
miatt . Most azonban már az idősb Lobudáékkal, akik még azt is rá ja kiabáltak, hogy a kecské-
jük azért akar t öngyilkos lenni, mert nem bírta nézni a Táncsicsné fásult k é p é t . . . " 

Tersánszky mondanivalói rendszerint azonosak novelláinak befejező akkordjaival : 
a kispolgári lét apró kudarcai, hiábavaló erőlködései, és nemcsak a kispolgári, hanem a szegény 
sors befulladt igyekezetei is. És nemcsak a harmincas évek közepe tá ján írott művei ilyen 
komor tanulság-tételűek, hanem a világháborús írások is. Ezt példázza a Borota fivérek törté-
nete, akik közül az öccs sohasem ért oda bátyjához az órával, mert belezuhant a galambok 
szakadékába, egy kartávolságnyira ú t j a céljától (1920). 

Tersánszky műveinek hangulata azonban éppen úgy nem pesszimista, mint ahogyan 
nem is optimista. Hősei megtalálják az életben az örömet is, de a bánat is sarkukra lép. Az író 
nem lát ja a világot sem egyértelműen derűsnek, sem egyértelműen lehangolónak. 

Sajátos művészi szemlélete a l ak í to t t a ki elbeszéléseinek formájút is. Tulajdonképpen 
a műfaj ta lanság jellemzi rövidebb írásait . Nem szigorú céltudatosság, hanem a mesélőkedv 
esetlegessége uralkodik írásain. Nem véletlen, hogy elbeszéléseiben sok a meseszerű elem, 
nemcsak a kifejezetten meseszerű írásokban, mint a Pimpi a csízben vagy a Mese a Fecskéről-
ben, hanem humoros elbeszéléseiben, szatirikus példázataiban is. A mese kötelező motívumait 
szívesen alkalmazza : „Egyszer volt, hol nem volt, jóval innen az Óperenciás tengeren, a ma-
gyar főváros, Budapest kellős közepén, volt egy kicsi, bűbájos falucska." — A Tabán. — Per-
sze, ezeknek a motívumoknak ugyanaz a szerepük és kapcsolatuk más motívumokkal, mint 
a már említett köznapi és választékos stíluselemeknek egymáshoz. És kontraszt juk a gyakran 
ugyancsak komikus hatású, sajátos, a Tersánszkyra jellemző irónia alapanyaga. 

Művészete az évtizedek során viszonylag kevésbé tisztult meg, alakult á t . A Nyugat 
stí lusromantikájával indult írói pályafutása, az a nagymérvű klasszicizálódás azonban, amely 
a Nyugat íróit a harmincas években jellemezte, őt érintetlenül hagyta. Babits, Kosztolányi, 
Füst Milán, sőt Móricz és Kar in thy is leegyszerűsítették stí lusukat, a parodizáló kedv számára 
nem nyú j to t t ak annyi támadási felületet, mint az első világháború előtti stílusromantika 
korszakában. Tersánszky ha valamit kristályosodott is stílusában, lényegében a régi eszmé-
nyét valósította meg későbbi műveiben is. De nem is tehetet t mást : az ő stílusa sokkal.több-
rétű szerepet töl töt t be műveiben, éppen sajátosságai által. És mivel alakjai, műveinek világa 
sem változott lényegében, írásmódja is a régi maradt . 

* Hí * 

Az író hetvenedik születésnapjára aligha kedveskedhetett volna szebb ajándékkal a 
magyar könyvkiadás, mint ennek a novellagyűjteménynek a megjelentetésével. Ügy véljük 
azonban, hogy megújhodott olvasóközönségünknek is ünnepi ajándék e két kötet , élmény és 
tanulság, egy gazdag írói életmű magvas vallomása. 

Szalay Károly 

LENIN — G O R K I J - L E V E L E K , V I S S Z A E M L É K E Z É S E K 

Ezeket a dokumentumokat — melyek 
jelentős részét most nyomta t ták ki először — 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
kiadója jelentette meg 1958-ban. A magyar 
fordítás egy évvel később, az Európa gon-
dozásában került kiadásra. 

A könyv négy részre tagolódik. Az első 
Lenin és Gorkij levelezését foglalja magában, 
kiegészítve néhány olyan levéllel, amelyet 
Lenin és Gorkij másoknak írtak. A második 
rész Leninnek Gorkijról szóló, a harmadik 
Gorkij Leninnel foglalkozó nyilatkozatainak, 

írásainak gyűjteménye. A melléklet igen 
részletes eseménynaptárt és magyarázó jegy-
zeteket tar ta lmaz. 

A könyv anyaga minden túlzás nélkül, 
számos vonatkozásban ki tűnőnek mondható. 
Pár t tör ténet i , irodalomtörténeti és írói szem-
pontból is páratlan adalékokkal járul hozzá 
ismereteinkhez. 

A levelezés Lenin és Gorki j között 1905-
ben kezdődik. Gorkij ekkor hírből már jól 
ismeri Lenint . Hozzá írott első levelében 
kifejezi, hogy a párt fejének tekinti . Ezután 
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