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Szilágyi Zsófia

„Rossz tanulók” 
az iskolában
(Hitter Lajostól Misi mókusig)

Hogy Tersánszky Józsi Jenőről nem beszélünk jól, nem beszélünk eleget, hogy az irodalomtörténet-
nek adósságai vannak az életművével szemben, mintha minden róla szóló írásnak, vele kapcsolatos 
megszólalásnak kötelező tartozéka lenne. Úgy tűnik, Tersánszky védtelenül maradt ott, a szélen, 
ahol sokszor tartózkodott életében is, és ahova a hőseit is helyezni szoktuk – az is közkedvelt eljá-
rásuk ugyanis a róla gondolkodóknak, hogy összekeverik az írót az általa megteremtett alakokkal, 
leginkább Kakuk Marcival, így lesz Tersánszky maga ugyancsak irányzatokon és csoportokon 
kívüli, kószáló, deviáns. Ne felejtsük el, hogy „deviáns” még az a Tersánszky-hős is, akit az egyre 
kevesebb írót és irodalmi alakot emlékezetében megtartó „széles olvasóközönség” is megőrzött, 
az iskolai oktatás (és az ifjúsági regényből készült bábfilm) segítségével: a fekete farkú, a mókusok 
közt legvirgoncabb, legcsintalanabb, iskolai lázadást szító, majd szinte a világ végéig elvándorló Misi 
mókus. Amikor legutóbb az „utcáját” elvesztő Tersánszky nevétől volt hangos a sajtó, 2012-ben, 
akkor is „Misi mókus atyjaként” emlegették.

Misi mókus megbélyegzettként születik, a „másságát” jól jelzi a többi mókusétól eltérő, fekete 
farka. A szülei megrémülnek attól, hogy a fiukat bizonyára rossz varázslat érte, és csúfolni fogják az 
iskolában is – ezért az apa, Mókus apó, először a radikális megoldást szeretné választani, befesteni 
vagy levágni a kismókus farkát. Mókus anyó azonban közbelép, és azt javasolja, vigyék el a gyereket 
az erdő tudós mókusához, Rókus Mókushoz, és kérjenek tőle tanácsot, jóslatot, mi vár a különcre.  
A devianciának tehát ekkor még külső jele van csak, a kismókus viselkedéséről nem tudnak semmit –  
a bölcs mókus elkezd bűvigéket hajtogatni, majd kis idő múltán megnyugtatja a mókusszülőket.  
A fekete farok, mint mondja, valóban kiválasztottságot jelent, de az ilyen mókusok a legerősebbek, 
legagyafúrtabbak mind közül, belőlük lesznek a mókusnép vezetői.

Misi mókus ilyen előzmények után kerül a mókusiskolába – ahol hamar világossá válik, valóban 
deviáns, nem tud belesimulni a kijelölt szabályrendszerbe. Hamar meg is büntetik, ő pedig elhatá-
rozza, kilép a hagyományos (mókus)oktatás keretei közül, és elindul megkeresni azt a helyet, ahol 
örökké teremnek a fák. És ekkor Misi mókus bejárja azt az utat, kalandok során keresztülmenve, 
számos próbatételt kiállva, amelynek a végén visszatérhet a régi iskolájába, és ott a kortársai fölé 
emelkedhet. Különc lesz tehát Misi a mese végén is, de ez már egészen másfajta elkülönülés: a 
tanító szinte maga mellé emeli, játékvezetővé nevezi ki, így válik a rossz tanulóból a legjobbá.  
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Bár a könyv harmadik fejezetében azt olvassuk, hogy a mókusok iskolája az életre nevel, a cse-
lekmény épp ennek az ellenkezőjét igazolja – Misi mókus az iskola elkerülésével válik okosabbá, 
rátermettebbé a többieknél:

Milyen az a mókusiskola? Csakolyan, mint minden iskola. Azt tanítja a gyerekeknek, aminek majd 
felnőtt korukban hasznát veszik, hogy jól megállják a helyüket az élet küzdelmeiben.1

A Misi mókus kalandjai egyébként is nagyon „trükkös” könyv, hogy így mondjam: egyfelől simán és 
problémátlanul simult bele a Kádár-korszak gyerekirodalmi kánonjába (és maradt ott a mai napig), 
másfelől olyan főhőst állított a középpontba, aki szembement számos, kikezdhetetlennek tűnő 
alapértékkel, mint például a közösségi nevelés eszményével. Érdekes és idevágó Gyárfás Miklós 
megállapítása is, 1979-ből: azt vetette föl Gyárfás, hogy ebben a Tersánszky írói mellőzése idején, 
az ötvenes évek elején született szövegben valójában a rendszerrel való szembeszállás számos jelét 
fedezhetjük fel (ezt már én teszem hozzá: a „vörös farok – fekete farok” ellentét is ilyen lehet):

Amikor a madarász hálójába ejti a mókust, Tersánszky így ír: „Könnyen, simán nem tűrte, persze, 
Misi, a letartóztatását.” Gyakorta olvastam mesékben tőrbe-csapdába esésről, de letartóztatásról 
soha. Hallottam ríni, pityegni, nyüszíteni, sivalkodni, trombitálni nyúltól elefántig erdei polgáro-
kat, de mókus szájából ilyen emberi szavak Tersánszky előtt soha nem hangzottak el: „Eresszenek 
el! Utálom a fogságot! Belehalok! Nem kell szép kalitka! Nem vagyok én madár! Mókus vagyok! 
Gyűlölöm magukat!”2

Így, ráadásul, az iskola és a kalitka (vagyis a börtön) ugyancsak azonossá válik, hiszen Misi mókus 
egyformán szabadulni igyekszik mindkettőből. Ha pedig a Misi mókus kalandjait, Tersánszky utolsó 
írói korszakának legfontosabb művét sajátos, játékos önértelmezésként, életmű-összegzésként is 
olvassuk, akkor a mindenféle korszakkal, intézményrendszerrel való szembenállás alapképletét is 
kiolvashatjuk belőle. Mintha Tersánszky maga is sokat tett volna azért, hogy az irodalomtörténészek, 
akik szeretik a sémákat, a jól meghatározható kategóriákat, tanácstalanok legyenek az életművével 
kapcsolatban. És valóban, korokon és szemléletmódokon átívelve visszhangzik a kérdés: miért nem 
kezdünk már valamit Tersánszkyval? 1926-ban Schöpflin Aladár a következőt mondta Tersánszky 
szerzői estjén: 

Mi itt ma bizonyos értelemben intim körben vagyunk, hiszen ennek az estnek a közönsége bizonyára 
azokból áll, aki Tersánszky művészetének ismerői és értékelői, előttük tehát szóvá tehetem azt az 
igazságtalanságot, ami ezzel az írónkkal történik: a közönség széles rétegei még ma sem ébredtek rá 
az ő rendkívüli értékére s ezzel kiszolgáltatják őt egy méltatlan sorsnak ‒ olyan keserű küzdelemnek, 
mely minden az övénél kevésbé erőteljes energiát megtört s az övénél kevésbé szilárd művészi becsü-
letességet szégyenteljes megalkuvásra késztetett volna. Tersánszky sorsa mutatja legfelháborítóbban, 

1 Tersánszky Józsi Jenő, Misi mókus kalandjai, Bp., Holnap, 1953, 11.

2 Gyárfás Miklós, Mogyoróhéjban = Virgonc szavak virgonc királya. In memoriam Tersánszky Józsi Jenő, szerk. Tar-
ján Tamás, Bp., Nap, 1999, 215.
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milyen értékpocsékolást idéz elő nálunk az igazi irodalmi közvélemény hiánya s az írói alkotás és a 
közönség közti kapcsok lazasága.3 

Ekkor tehát még az volt a méltánytalanság oka, hogy Tersánszky nem írt népszerű, sokakat elérő 
műveket? Ennek ellentmondani látszik, amiről Németh László 1932-es kis írásából értesülünk:  
„A Forr a bor az Athenaeum olcsó regények közt jelent meg. Ha másik kiváló elbeszélőnket keressük, 
még lejjebb kell szállni, a Nyíl füzetekig. Móriczot két pengőért mérik, Tersánszkyt tíz fillérért.”4 
Persze, Németh László nem épp azt akarja mondani, mint amit én olvasok ki a szavaiból: ő inkább 
a „beárazás” miatt kesereg, illetve azt a kényszert kárhoztatja, hogy az írónak nincs más választása, 
mint vagy az asztalfióknak írni, vagy nagyon olcsón árusítható műveket termelni. Számomra viszont 
szimbolikus, mert egy szemléletmódot tükröző mondat ez: nagyon sokszor ütköztem bele abba 
ugyanis, hogy Tersánszkyt Móricz (máskor meg Kosztolányi vagy Karinthy) mellé helyezik, de 
olyan módon, mintha nem egy generáció tagjai lennének,5 vagy nem egy ligában játszanának, azt 

3 Schöpflin Aladár, Tersánszky (Tersánszky J. Jenő szerzői estjén tartott előadás), Nyugat, 1926/8.

4 Németh László, Új regények = Virgonc szavak virgonc királya…, i. m., 140.

5 Móricz 1879-ben, Kosztolányi 1885-ben, Karinthy Frigyes 1887-ben, Tersánszky pedig 1888-ban született, 
vagyis, legalábbis a születési dátumaik alapján, nyugodtan tarthatjuk őket egy generációhoz tartozóknak.
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sugallva ezzel, hogy kizárólag Tersánszky olvasható Móricz (vagy Kosztolányi, Karinthy) felől, 
megfordítva semmiképp. Persze, ennek a „beárazásnak” számos oka lehet, többek közt az 1945 
után eredményesen megszilárdított „kismester” – „nagy mester” különbségtétel is (megjegyzem, 
az ötvenes években még úgy tűnt, Kosztolányi is ott ragad a „kismesterek” közt),6 meg oka lehet 
Tersánszky maga is, sajátos önmarketingjével, a sehová nem tartozó, senkit sem olvasó író képének 
forgalmazásával. De vissza a hiány hangoztatásához ‒ Szalay Károly 1961-ben (vagyis még ugyan-
csak Tersánszky életében) újra az adósságunkra figyelmeztetett: 

A Nyugat első nemzedéke fölfigyelt novelláira, életműve irodalmunk több korszakát íveli át, a kritika, 
az irodalomtörténet mégis adós maradt értékelésével. Talán azért, mert Tersánszky távol maradt az 
irodalmi csoportosulásoktól, irányzatoktól.7 

És akkor egy harmadik, egészen máshonnan közelítő értelmező, Kulcsár Szabó Ernő 1988-ból, aki 
arra mutatott rá, hogy biztosan nem dolgozzuk le az adósságunkat, ha nem kezdjük el újragondolni 
az elemzési szempontjainkat, és nem szabadítjuk ki Tersánszkyt a „»realizmus« sivár építésű 
ketrecéből” (itt meg mintha Misi mókus és Tersánszky közé kerülne egyenlőségjel, egymás mellé 
kerülnének a ketrecbe): 

Tanulságos volna egyszer nyomába szegődni annak a kérdésnek, miért áll irodalomtörténet-írásunk 
máig tanácstalanul lényegében az egész Tersánszky-jelenség előtt. Az életmű kritikai feldolgozásában 
ugyanis szinte tüntet a hiánya azoknak az elemzésszempontoknak, amelyek híján lehetetlen választ 
adnunk arra, végső soron milyen epikatörténeti fejleménnyel van egyáltalán dolga az értelmezésnek.8 

És ahelyett, hogy megállnék itt szomorkodva, hogy lám-lám, eltelt harminc év Kulcsár Szabó Ernő 
megállapítása óta, és mégsem léptünk határozottan előrébb, inkább hozok egy üzenetet a jövőből. 
Kappanyos Andrásnak az új magyar irodalomtörténethez készült, még kéziratos koncepciótanul-
mányában9 ugyanis Tersánszky egy jellegzetes hőstípus egyik fontos megalkotójaként bukkan 
fel. Örvendetes fordulatnak látom, hogy a flaneur nemcsak érdekességként, de a modernséget 
meghatározó írói attitűdként jelenik itt meg, Tersánszky pedig szinte magától értetődően kerül 

6 Az ötvenes években ilyet is olvashattunk Kosztolányiról: „Kismester volt, mondjuk csak ki nyugodtan, anélkül, 
hogy ezt hibának rónánk föl. XX. századbeli novellairodalmunkban így is jelentős helye van Lovik, Ambrus és 
Tömörkény mellett. (Azokat mondom, akik mint novellisták némileg rokonok vele.) Nyelvben és stílusban a 
legigényesebb mértékkel mérhető s talán nincs is még egy magyar író, akitől mesterség dolgában annyit tanul-
hatnánk.” Szabó Ede, Kosztolányi novellái, Új Hang, 1955/9, 59–61, 61. Hogy a „kismester” titulus mennyire 
nem volt ártalmatlan, akkor értettem meg, amikor szemben álltam a Móricz Zsigmond leányfalui házának falán 
található emléktáblával, amelyen a „magyar realista próza nagy mestere” felirat olvasható. Klasszikusok sorsát 
döntötte el, egy időre mindenképp, hogy a nagy vagy a kismester címkéjét kapták-e meg.

7  Szalay Károly, Tersánszky Józsi Jenő novelláiról = Virgonc szavak, virgonc királya…, i. m., 233.

8 Kulcsár Szabó Ernő, A literalizált eszköztelenség. Személyiség és jelhasználat Tersánszky regényírásában = Uo., 283. 
A szöveg egy 1988. november 24–25-én Újvidéken megrendezett Tersánszky-konferencián hangzott el először.

9 A koncepciótanulmányt azok egyikeként kaptam meg, akiket meginvitáltak az MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézetében 2018. szeptember 26-án megrendezett koncepcióvitára, az új, átfogó irodalomtörténeti vállalkozásról.
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oda Kosztolányi és Krúdy mellé, lesz egy sorban Esti Kornél, Szindbád és Kakuk Marci, a magyar 
irodalomnak ez a három „kószálója”. Kappanyos úgy fogalmaz, hogy Kakuk Marci azért különül el 
az előbbiektől némileg, mert a kalandjai a „társadalom alatti” szférában játszódnak le, így ő „lum-
pen-flaneurnek” nevezhető, de mindenképpen megkerülhetetlennek látja ennek a hőstípusnak a 
kiemelését és tárgyalását. 

Ha a múltban és a jelenben nincs is minden rendben, a jövő tehát fényesnek ígérkezik? Azért 
ennyire nem egyértelmű a helyzet, hiszen ebben a tervezett irodalomtörténetben Tersánszky-pálya-
kép nem szerepel (persze, itt még lehet változás, Kappanyos András jelezte is, hogy még jelentősen 
módosulhat, kik kapnak majd kis, illetve nagy portrét), egyébként pedig az író neve, számomra 
meglepő módon, csak a „novella, novellaciklus” modernség-beli tárgyalásakor kerül elő. Hogy most 
azt ne is emlegessem: ennek az egész vállalkozásnak az elkészültét még meg is kell még érnünk... 

A Hitter Lajos, a hetedgimnazista elemzésekor azért is lett fontos nekem a Tersánszkyt a máso-
dik sorba állító, a műveit Móriczhoz, Karinthyhoz, Kosztolányihoz képest olvasó szemléletnek a 
felmutatása, mert rájöttem, hogy ideje önvizsgálatot tartanom. Hiszen hiába tudom, hogy ez a 
Tersánszky-kisregény egyszerre jelent meg a Móricz egyik első kamaszfiguráját megmutató Az 
Isten háta mögöttel, hogy jóval korábbi, mint az ugyancsak az iskola témája felől is olvasható Tanár 
úr kérem, Légy jó mindhalálig, Aranysárkány, mégis hajlamos vagyok (illetve, remélem, inkább csak 
voltam) a Hitter Lajos, a hetedgimnazistát a Móricz, Karinthy, Kosztolányi műveinek értelmezésekor 
felmerülő szempontokat érvényesítve elemezni. Úgy járok el tehát, mintha nem lenne lehetséges, 
hogy a felsoroltak olvasták volna Tersánszkynak ezt a szövegét, és fel sem merül bennem, hogy 
Tersánszky felől is vizsgálhatnám a Légy jó mindhaláligot vagy az Aranysárkányt. Holott a kisregény 
egyáltalán nem elérhetetlen helyen, hanem a Nyugatban volt először olvasható, 1911-ben; tudjuk 
azt is, még ha Tersánszky maga állítja is, hogy Kosztolányi könyvet készült róla írni: csak arra kérte 
a leendő könyv tárgyát, hogy szedje össze, és adja át neki összes műveit, az „égrepesztő marhaság 
világbajnoka” (ez Tersánszky önmeghatározása) azonban ezt elmulasztotta, állítólag ezen bukott el 
a vállalkozás.10 Móricz pedig, aki a Kakuk Marci ifjúsága miatt lelkendezett 1922-ben a Nyugatban, 
nem egyszerűen azt állította, hogy ez a mű kiemelkedik az életműből, de azt is, hogy újraértelmezi, 
újraolvastatja Tersánszky összes korábbi szövegét, így az életmű egészét, legalábbis annak 1922-ig 
tartó időszakát emelte meg: 

Azt hiszem, aki ezt a könyvet elolvassa, sorra előveszi Tersánszky régebbi könyveit és mind megérzi, 
mindent ismerőssé veszi, csak most fog rájönni az ízére ennek az írónak, aki maga is csak most ért 
haza, bármennyi szépet és jót csinált is eddig. De ezzel a munkával valahogy átértékelte sőt fölérté-
kesítette az eddigieket, kulcsot adott hozzájuk.11

A Hitter Lajos, a hetedgimnazista, ha a kamasz-főszereplőre kíváncsian olvassuk, egy figura egyik 
első változatát mutatja meg, a magyar irodalomban mindenképp. Tersánszky hamarabb talált rá 
a kamaszra, mint Karinthy vagy Kosztolányi, Rónay László szerint mégis mindössze „kísérteties” 
magyarázat lehet a Tanár úr kérem és a Hitter Lajos, a hetedgimnazista közti párhuzamokra: 

10 Erről Tersánszky a Nagy árnyakról bizalmasan, Bp., Holnap, 2002 című kötetében, a Kosztolányiról szóló rész-
ben olvashatunk.

11 Móricz Zsigmond, Tersánszky, Nyugat, 1922/23.
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Karinthy Frigyes halhatatlan remeklése, a Tanár úr, kérem (1916) előtt Tersánszky is rálelt arra a 
kamaszfigurára, aki mulatságos és szívszorító kalandok közben igyekszik megtalálni a teljes élet titkát, 
azt a lelkünkben élő alteregónkat, aki egy-egy lazább pillanatunkban kikél egyéniségünk rejtekéből, s 
jogait követeli. Kísérteties egyezések is vannak Hitter Lajos, a hetedgimnazista s a Tanár úr, kérem egyes 
elbeszélései között annak bizonyságául, hogy művének anyagát mindkét író az életnek és emlékeknek 
ugyanabból a rétegéből merítette: Karinthy is, Tersánszky is hasonló eszközökkel írja le például a 
pukkadozva, minden indok nélkül is lázasan nevetgélő, egymást lökdöső serdülő lányokat. Karinthy 
hőse értetlenül nézi őket, Hitter Lajos viszont hozzájuk furakszik barátjával […]. Tersánszky hősei 
ugyanis a női nemmel kapcsolatban szívesen lépnek a tettek mezejére.12 

Annyit jegyez meg tehát Rónay, hogy feltehetőleg ugyanazokból az „életrétegekből” merítettek 
a párhuzamba hozhatók, az fel sem merül az érvelésben, hogy Tersánszkyt esetleg olvashatta 
bármelyik írótársa, ezúttal épp Karinthy. De nem csak ennyi a gondom ezzel a párhuzammal: az 
„életrétegek” sem tűnnek nekem könnyen azonosíthatónak.

Ha Tersánszky személyes iskolai tapasztalataira gondolunk, amikor „életréteget” emlegetünk, 
sokkal inkább az egyediséget látjuk. Tersánszky viszonya egészen sajátos volt bármiféle oktatási 
intézményhez, már a kezdetektől. Gyermekkorát felidézve beszélt arról, hogy a legkedvesebb 
elfoglaltsága volt iskolás kora előtt kiszökni a patak partjára: 

Mert itt nincs kötelesség, nincs muszáj, nincs tanító és nincs nevelő, itt csak víz van, homok és mezte-
lenség lelkiekben és testiekben… Emlékszem jól, négyéves koromban kezdtem a patak mellé kijárni. 
Kártyáztam, szivaroztam velük. A kártya figuráit mindenesetre előbb ismertem, mint a betűvetést.  
A szokásokról, amit e környezet hatása alatt felvettem, különben iskolás koromban sem mondtam le. 
Így első elemista értesítőmben ezt írta be apámnak a tanító: Tessék vigyázni a gyerekre, mert szivarzik!13 

Tegyük egy pillanatra gondolatban a szivarozásért megintett elsős mellé az iskolába megszeppen-
ten megérkező Esti Kornélt, hogy egyfelől – és teljesen helytelenül – összemossunk minden írót 
a legfontosabb hősével, másfelől plasztikusan lássuk, mennyire csak Tersánszkyra volt jellemző a 
leginkább az iskolakerülést, az iskolával való szembeszállást jelentő tapasztalat. Személyes életében, 
ránk maradt emlékező szövegei tanúsága alapján, határozottan és hangsúlyosan tagadta, hogy az 
iskolának a gyereket a felnőttek világába átvezető, beavató funkciója lenne. Nem Tersánszky látott 
egyedül válságot a magyar iskolarendszerben, hiszen sokat írt az iskola életidegenségéről, a tan-
anyag átgondolatlanságáról Móricz is. Az a düh viszont egyedi, amellyel Tersánszky a gyerekeket 
elnyomó, a kreativitást letörő, a szabadságot korlátozó iskolát látja és láttatja. Ahogy monográfusa, 
Rónay László felidézte: „Tersánszky úgy magyarázza az iskola iránt táplált leplezetlen ellenérzésének 
okát, hogy »akkoriban nagyon eltemetett az a borzalmas élőhalottság, amit az úgynevezett átla-
gos polgári nevelés fajankókra szabott zsarnoksága kapál rá a friss invenciójú gyermeklélekre«.”14  

12 Rónay László, Tersánszky Józsi Jenő, Bp., Gondolat, 1988, 44.

13 Kerékgyártó István, Tersánszky Józsi Jenő alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi, 1969, 21.

14 Rónay László, „Tudják-e, ki vagyok?” Tersánszky Józsi Jenő, Bp., Kozmosz könyvek, 1988, 26.
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Ha most az Aranysárkányra gondolunk, ott az érettségin elbukó Liszner Vilit azonosíthatnánk devi-
áns diákként, csakhogy Liszner valójában azért lóg ki a többiek közül, mert sportoló, az érettségin 
pedig Novák mentegetési kísérletét félreértve csúszik bele abba a helyzetbe, amely deviánssá teszi: 
a peremre kerülése összetett, lassan kibomló folyamat, eleinte Liszner még egyáltalán nem olyan, 
mint a rácsokat vadul rázó, a szabadságért kiabáló Misi mókus. 

Hogy a Hitter Lajos, a hetedgimnazistát kik olvashatták azok közül, akik a huszadik század 
meghatározó, iskolában játszódó regényeit írták, csak megtippelni tudom, így Kosztolányiról sem 
tudjuk, eszébe jutott-e az Aranysárkány írása közben ez a kisregény. Akár felidéződött Kosztolányi-
ban Hitter Lajos, akár nem, olyan, mintha Tersánszky hősének az érettségire készülés gyötrelmei 
során megképződött ötletét, fogadalmát majd Liszner Vili váltaná valóra: 

– Megbuktat, biztosan megbuktat az a buta. 
 Egy tanárjára gondolt, egy cvikkeres, vigyorgó emberkére, aki legtöbbet nyomorgatta, és sokszor 
megszégyenítette az iskolában. S az ilyen keserítések után sokszor fogadkozott magában s a pajtásai 
előtt, hogy mihelyt kezibe kapja az érettségi bizonyítványt, rögtön elveri ezt a majmot.15

A következő jelenet pedig a Légy jó mindhalálignak abban a jelenetében látszik visszatérni, amikor 
Dorogi Sanyika tanulás helyett a legyeket ösztökéli szántásra, a tintacsepp kreatív felhasználásával: 

Egy nehéz óra elől szöktek meg ketten Horváttal az iskolából, s egész délelőtt kinn heverésztek a 
réten, az országút mellett. Nem messzi a kovácsműhelytől, ahol a leány lakott. Prücsköket fogtak 
unalmukban, s a kiterített könyveken ugratták őket, ceruzaszárral dirigálva, s azon nevetgéltek éppen, 
hogy izzadnak most a többiek az iskolában.16 

Ha pedig Az Isten háta mögöttre gondolunk, és ott a szüzességét elvesztő, majd ezt az ártatlanság 
paradicsomából való kiűzetésként megélő Veres Lacira, akkor még inkább felszólítva érezhetjük 
magunkat arra, hogy Hitter Lajost a magyar irodalom fontos kamaszfigurájaként olvassuk újra, 
eltöprengve azon, mennyiben egyedi a szüzesség elvesztésének Tersánszky-féle megírása. Hitter 
Lajos, miután hazatér diákszobájába az első aktus után, belenéz a tükörbe, és aprólékosan végignézi 
az arcát, mintha egy új embert tanulmányozna. A kiábrándulás őt sem kerüli el: „Mosogatóleves 
utálatosságnak látta az udvart, s ronda piszokfészeknek az egész kocsmát, s úgy érezte, ha most 
be kellene mennie a hivatalnokok közé a világosságra, inkább meghalna.”17 Ha mindehhez hozzá-
vesszük, hogy mind Móricznál, mind Kosztolányinál a társadalmi beavatást jelenti az érettségi, az 
ezelőtt átélt testi beavatás, a férfivá válás pedig többnyire gyötrődést, lelkiismeretfurdalást okoz a 
hősöknek, akkor ismét azt látjuk, hogy mintha Hitter Lajosból nőttek volna ki a magyar irodalom 
későbbi kamaszai: csakhogy a jobban megformált, magasabb esztétikai színvonalú művek, össze-
tettebb alakok mintegy kitakarták a Tersánszky létrehozta kezdetet. (A tükörbe nézés szituációja 

15 Tersánszky Józsi Jenő, Hitter Lajos, a hetedgimnazista = Uő, A céda és a szűz. Válogatott kisregények, Bp., Magve-
tő, 1968, 570.

16 Uo., 559.

17 Uo., 582.
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akár még Esti Kornélt is felidézheti bennünk, azzal a különös testi beavatódással együtt is, amelyet 
a vonaton él át a hős, az érettségi után, amikor szájon csókolja egy különös lány.)

Bár tagadhatatlan, hogy nem ez a korai kisregény Tersánszky legjelentősebb műve (mondhatnám, 
„időszámítás előtti” alkotás még, hiszen vagy a Viszontlátásra, drágát vagy a Kakuk Marci ifjúságát 
szokás „igazi” kezdetként emlegetni, bármit is jelöljünk ezzel a fordulattal). De talán Bori Imre, 
amikor arról írt, hogy 1911-ben nem „ment újdonságszámba”, hogy a kamasz figurája megjelent 
egy regényben, a Hitter Lajos, a hetedgimnazistára is gondolt, még ha Tersánszky nevét nem is írta le. 
De hiába teszem Móricz mellé, Tersánszky ellenem dolgozik, éppen iskolai kifejezésekkel mutatva 
meg a kettejük közti különbséget: „Különben az a viszony köztem és Móricz Zsigmond között, hogy 
megszégyenülök vele szemben, mint a rossz tanuló a jó tanulóval és engedelmes lélekkel szemben, 
végigkísér vele való sok közösködésem egész folyamán.”18 Tersánszky mindig tanítványként hatá-
rozta meg magát, ha Kosztolányiról vagy Móriczról írt, lejjebb helyezte önmagát náluk, ezt jelzi a 
Képes énekes könyv címlapján olvasható dedikálás is: „Móricz Zsigmond emlékének ajánlom, aki 
oly nagy szeretettel szemlélte és támogatta szerény munkámat.”19 

Persze, óvatosnak kell lennünk, ha élezni szeretnénk a különbséget, ha azt hangsúlyoznánk, 
hogy Tersánszky és a Nyugat első nemzedékéhez tartozók mennyire eltérően viszonyultak az írói 
szerephez, mennyire eltérő mértékben vették komolyan a befogadást az irodalmi intézményrend-
szerbe. Ha Móricz és Kosztolányi áhítatos leírásaira gondolunk Osvátról,20 ha a befogadásról szóló 
megemelt leírások mellé tesszük Tersánszky demisztifikáló mondatait, könnyen kijelenthetjük, 
mennyire más ez a kétféle leírás a Nyugatba kerülésről:

Budapest legnagyobb, leghaladóbb szellemű irodalmi lapjának, a Nyugatnak szerkesztője, Osvát 
Ernő elfogadta vacak írásomat. Édes jó atyám volt a legigazságosabb és legtárgyilagosabb a ténnyel 
szemben. Amikor megmutattam neki a folyóiratot, hát forgatja-forgatja kezében, és nem a szerény 
személyem emelkedett előtte nagyobbra, hanem a lap süllyedt le, mert így szólt:
 – Nahát, ez is lehet aztán egy szép sajtószerv, ahol a te marhaságodat közlik.21

Ennek az 1949-es visszaemlékezésnek azonban van egy későbbi változata is, a Nagy árnyakról bizalma-
san című kötetben, 1962-ből. Itt az idézett részlet folytatódik, és ezúttal már megjelennek ugyanazok 
a képek (Osvát mint pap, a Nyugat mint szentély), amelyeket akár Móricz is használhatott volna:

De ez tréfa volt. Mint én, jó apám is tudta, hogy Osvát Ernő keze, valóban akár a papé, szentély 
kapuját nyitotta meg előttem új, végleges hivatásommal, életem eddigi zűrzavaros forgatagában, 
aminek szennyében már-már az elkallódás fenyegetett.22

18 Tersánszky Józsi Jenő, Nagy árnyakról bizalmasan, Bp., Holnap, 2002, 185.

19 Kerékgyártó, i. m., 111–112.

20 Ha Osvát születési dátumát (1876) nézzük, akkor is láthatjuk, mennyire nem lehet a születési dátumokból kikö-
vetkeztetni azt, miként képződnek meg a nemzedékek az irodalomban, az apa-fiú viszonyok: Móricz egyértelmű-
en apafiguraként emlegette a nála mindössze három évvel idősebb Osvátot a visszaemlékezéseiben.

21 Tersánszky Józsi Jenő, Hogyan lettem humorista? = Virgonc szavak, virgonc királya…, i. m., 28.

22 Uő, Nagy árnyakról bizalmasan, i. m., 80.
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Tersánszky tehát mintha rájátszott volna arra, hogy önmagát rossz tanulóként, a „nagy nyugatosokat” 
elérni képtelen nebulóként mutassa meg, ezzel nemcsak az egykorú olvasóit, hanem későbbi értel-
mezőit is átverve, néha viszont kiesett ebből a deviáns szerepből, és akkor egészen hasonló szerepet 
vett föl, mint Móricz vagy Kosztolányi. A Móriczról szóló, a vele szemben érzett szégyenkezést is 
megemlítő szöveg egészéből az derül ki, hogy elsősorban az írás komolyan vételére, az irodalommal 
szolgálható „ügyek” jelentőségére gondolt Tersánszky, amikor a rossz tanuló szerepét húzta magára. 
Annyi mindenképpen igaz, hogy míg Móricznak nemcsak a kamaszfiú „beavatódása” volt fontos 
Az Isten háta mögöttben vagy a Forr a borban, de az „iskola mint ügy”, az iskola és a társadalom 
viszonya is, Tersánszky kisregényében azonban szinte teljesen jelentéktelenné válik, hogy az iskola 
a tanulás és a nevelődés terepe lenne. Hitter Lajos szabadulni akar az iskolából, mint egy börtönből, 
ki akar menni az utcára, a rétre, a kocsmába, el a lányokhoz: sem benne, sem az elbeszélőben nem 
merül fel az, hogy az iskola rémes hely ugyan, de el kellene töprengeni azon, miként tehető jobbá. 

Amikor először kirohan az utcára, otthagyva a tanulást, annak még az iskola lesz az oka, mivel 
veres tintát kell szereznie, hogy valamilyen rajzot befejezzen: kötelességtudóan haza is viszi a tintát, 
mondogatja magának, hogy csak majd, később foglalkozhat a lányokkal. De már ekkor látszik, 
mennyivel érdekesebb számára az a lány, aki frissen, pirosan, magát illegetve megy el reggelenként 
a szeme láttára. Jónéhány olyan részlet van, amelyben Hitter Lajos úgy igyekszik kiszabadulni az 
iskolából, miként majd egy fél évszázaddal később Misi mókus:

A holnaputáni óraigazolás kellemetlensége s egyéb apró, szúró gondolatok estek neki, amik az ágya 
szélére szoktak ülni reggelenként s belevigyorognak minden órájába. ‒ Az isten verje meg, csak már 
egyszer kiszabadulhatnék ‒ dünnyögte keserű dühvel, s amit utána gondolt, az csaknem mindent 
jelentett nála. Vad áhítozást az élet után, valami dühös gázolásfélét, amivel a tetejire kerekedik az 
ilyen rongyos kicsiségeknek, és a jövendő ünnepét.

Jó ideje feküdt így, aztán valami titkos nyugtalanság kezdett mászkálni az idegein. És sarkallta, hogy 
felugorjék. Most. Rögtön. És menjen ki valahová innen. Ki az utcára vagy a sétatérre, ahol más és 
különösebb most minden, s valami rendkívüli eshetik meg véle. A kétség ugyan ott ólálkodott sápad-
tan a hangulata megett, de kedvetlenül hessegette el.

Különben a fogadkozásoknak elég bőviben volt Hitter Lajos. 
 Néha a másnapra való sürgős leckével a kezében, mikor hamarosan beleunt a tanulásba, szinte 
elszántan gondolta el, hogy gyürkőzik majd neki ezentúl a munkának. Át is élte képzeletében a siker 
gyönyörűségét, egészen a jövendő nagy diadalmak teljesedéséig, amikor megfizet majd a keserűsége 
okozóinak, ha egyébbel nem, egynéhány lenéző pillantással, s avval félrelökte a könyvet, és elindult 
jókedvvel csavarogni.23

Amikor aztán Hitter Lajost elviszi egy kocsmába a nála idősebb, már nem diák ismerőse, Herepei 
úr, és ott végre megteremtődik a lehetőség, hogy kettesben maradjon a vágyott lánnyal, attól a 
kiközösítéstől, peremre kerüléstől kezd félni, amelyet az iskolában nem élt át, amelytől ott nem 

23 Uő, Hitter Lajos…, i. m. 561, 564, 570.
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szorongott. Mindeközben pedig úgy érzi, ő nincs is jelen voltaképpen, kívül kerül a saját történetén 
(és itt is megjelenik a pirosság mint motívum, ezúttal már Hitter Lajossal kapcsolatban):

A diák hallgatta, figyelve, szótalan s valami sajátságos érzéssel: mintha ő itt se volna s ez az egész dolog 
szobástól, Herepei urastól, leányastól együtt valami hihetetlen s különös esetben szerepelne, aminek 
minden pillanatban vége szakadhat. Érezte néha, hogy a pirosság lassan mászik felfelé a nyakán az 
arcára, s végigtörölte a homlokát meg a fél arcát. […] Elbotorkált gyáván az ajtóig s a küszöbön 
egyszerre felrémlett előtte: Herepei úr megy ki elbeszélni a többieknek, s rajta fognak mulatni vala-
mennyien. Vigyorogva hunyorgatnak egymásra. S ez úgy érte egyszerre, mint a szédülés. Kiáltani 
szeretett vón egyet s nekifutni a setétnek.

Hitter Lajos épp a küszöbön, a két életfázis között áll meg, látjuk a gyötrődését a beavatási szertartás 
közben, a két életfázis közti átmenet pillanatában – szó sincs itt oktatásügyről, az iskola átalakítá-
sának esetleges szükségességéről. Ezzel szemben, miként Bori Imre írja: 

Kamaszhősei mögött ott látja Móricz az iskola szerepének és az iskolai nevelésnek a kérdését is.  
Az Isten háta mögöttben főképpen csak jelzetekben, de a Légy jó mindhaláligban és a Forr a borban 
már kifejtve, a regények szövegének egészét átható módon Az Isten háta mögöttnek az iskolával kap-
csolatos állásfoglalásában igen korszerű, keletkezésének évében vitákat kiváltó kérdés, a középiskola 
reformjának gondolata reflektálódott.24 

Bár Az Isten háta mögött keletkezésének éve egyben a Hitter Lajos, a hetedgimnazista első megje-
lenésének éve is volt, Tersánszky, a rossz tanuló, nem látszott érdeklődni a középiskola reformja 
iránt. Helyette megírt egy olyan kisregényt, amelyben a jó tanuló egyértelműen unalmasabb, mint 
a folyton az utcán kószáló, az első aktus után egyszerre büszkeséget és szégyent érző, az iskolától 
függetlenül felnőtté váló Hitter Lajos. Az a Hitter Lajos, aki egyszer már megmentett engem egy 
vizsgán: Rónay Lászlót azzal nyűgöztem le, hogy ezt a kisregényt említettem meg, a mindenféle 
kötelező Móricz-, Kosztolányi- és Karinthy-művek helyett, ő pedig, a vizsgáztatás monotonitásából 
és unalmából kimenekülve, azonnal lecsapott a lehetőségre, hogy végre valami különlegeset hallhat, 
így semmi másról nem is kérdezett. Mostanra már egyre biztosabb vagyok benne, hogy bármennyire 
egyedi voltam azon a vizsganapon, azért nemcsak én olvastam a Hitter Lajos, a hetedgimnazistát, 
de már Tersánszky kortársai közül is sokan.

 

24 Bori Imre, Móricz Zsigmond prózája, Újvidék, Forum, 1983, 57.
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