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Szirák Péter

A kívüliség ígérete
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci

Az olvasás a már „olvasottak” és a még olvasatlanok/olvashatatlanok, az azonosítások és az elhatáro-
lások összjátéka. Annak körvonalazása, hogy mi mi, mindig azt jelenti, hogy mi nem. A Kakuk Marci 
(1922–1941) recepciójában kivált erősen megnyilvánul a különbségtevéseknek ez a sorjázása. A dis-
kurzív összefüggések tekintetében a szoros értelemben vett stílus- és műfajtörténeti rokoníthatóság 
éppúgy bajosnak mutatkozott, ahogy a példaérték ismert világképi mintázatokhoz való odarendelése 
is. Szembetűnővé vált például, hogy Tersánszky regénye mennyire eltér az 1910-es–20-as évek 
magyar elbeszélőművészetének lélektani irányultságától, így a Színek és évektől vagy A gólyakalifától, 
de mondhatnánk akár Füst korai regényeit vagy a Pacsirtát és az Édes Annát1 is. A Kakuk Marci 
főhőse és szereplői leginkább cselekszenek: tetteik és reflexióik nemigen kerülnek feszültségbe, 
gondolataik és érzéseik, emlékeik és vágyaik többnyire nem tematizálódnak, vagy legalábbis pszi-
chológiai értelemben nem detektálódnak és ezzel együtt rendszerint elmarad elbeszélői-szereplői 
értelmezésük is.2 Tersánszky regénysorozatát a két világháború között, s főként az 1960–70-es 
években előszeretettel kapcsolták a 19. századi realista-naturalista hagyomány tablószerű társada-
lomábrázolási és személyiségszemléleti formációihoz, miközben a determináció- és miliő-elmélet 
sugallmaival szemben a Kakuk Marci nem szolgál szisztematikus környezetbemutatással, s a főhős 
sorsának alakulása sem mindig független saját választásainak/döntéseinek következményeitől. 
Néhol – s nyilván nem alaptalanul – a vallomásirodalom és a fiktív önéletrajz műfaji mintázatában 

1 Ebben a viszonylatban pl. szembetűnő, hogy Tersánszkyt mennyire nem foglalkoztatta a nyelv és az érzékek he-
terogenitása, s általában is a nyelv mint médium problematikája.

2 Ez nem jelenti azt, hogy a Kakuk Marci olvasásának ne volna lélektani aspektusa: gondoljunk pl. Marci gyermek-
korának szociálpszichológiai vonatkozásaira (alkoholista anya, egymástól elidegenedett szülők, korai árvaság). 
Rónay László is utal rá, hogy a Kakuk Marci későbbi darabjaiból sem hiányzik egyfajta pszichologizálás (Rónay 
László, Tersánszky Józsi Jenő, Bp., Gondolat, 1983, 101.), sőt a Soma-Marci kettős lehetséges freudiánus képleté-
re (a természetes moralitáshoz kötődő, naiv, illetve a gátlástalan „sötét oldal”) is utaltak röviden a recepcióban 
(Gyeskó Ágnes, Erdős Virág, Angyalosi Gergely, Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci, Beszélő, http://beszelo.
c3.hu/cikkek/tersanszky-jozsi-jeno-kakuk-marci). Már Németh László is megállapítja, hogy Tersánszky ugyan 
„nem lélekturkász”, de „szimatszerű ez az ábrázolás, megszagol valamit az alakjaiban, mondjuk, az ösztönéletük 
misztériumát s abban csípi el az egész embert.” Németh László, Tersánszky J. Jenő: A margarétás dal = Uő, Két 
nemzedék. Tanulmányok, Bp., Magvető, Szépirodalmi, 1970, 164–165. Érdemes megfigyelni a „megszagolás”, a 
„szimat” sugallta érzéki – közelesen animális – készség jelentőségét például a szöveg később említendő hason-
lat-rendszerében!
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találták meg a rokoníthatóság lehetőségét, s ezt számos vonás erősíti: maga az én-elbeszélés, aztán a 
visszatekintő szemlélet, s a keretelbeszélés igazolást, mentséget kereső és ígérő aspektusa, ám fontos 
különbségek is vannak, például hogy noha a főhős-elbeszélőből nem hiányzik a képmutatásra épülő 
társadalom eredendő romlottságával szembeni, morális értelemben vett önlegitimáló érdekeltség,3 
de ugyanakkor nem jellemző rá az önelemző-önértelmező hajlam, s a regény idő- és távlatszerkezete 
rendszerint eltünteti, vagy másképpen fogalmazva: nem teremti meg az elbeszélő és az elbeszélt 
én időbeli és morális távolságát. A főhős-elbeszélő nem az önigazoló-öneszményítő én-elbeszé-
lések (fiktív és nem fiktív életrajzok) jól ismert pozíciójából: a megtérés/megigazulás, vagy akár 
csak a döntő felismerés helyzetéből tekint vissza az életére, hanem a viszontagságok és a kedvező 
állapotok kifürkészhetetlen és megszüntethetetlennek mutatkozó váltakozásainak sorából. Ezzel is 
összefüggésben áll, hogy amikor a Kakuk Marcinak igyekeztek a nevelődésregény hagyományában 
helyet találni, akkor számot kellett azzal is vetni, hogy a főhős a „Vollendung” értelmében nem „nő 
fel”, illetve nem a „Vollendung” értelmében „nő fel”, s noha a világról való ismeretek és tapasztalatok 
összegyűjtése némi szerepet, mégpedig változékony szerepet játszik viselkedésében és döntéseiben, 
mégis inkább egy „kópéról” van szó, kinek jelleme inkább statikus, mintsem dinamikusan fejlődő.4 

3 Kulcsár Szabó Ernő, A literarizált eszköztelenség. Személyiség és jelhasználat Tersánszky regényírásában, Kortárs, 
1990/3, 136.

4 „a hős kilétéről mindenekelőtt annak élettörténete vagy a személyéhez kötődő kalandok, epizódok közölnek 
minden érdemlegeset. Azaz a mű epikai világképe az önmegvalósítás és az identitásképzés történetszerű for-
máját ismeri el elsődlegesnek. Ami jellegzetesen 19. századi eredete szerint pedig fejlődésregényi értelmezésű 
individuumfelfogásra vallana, ha az időbeliségnek a valakiből valakivé válás értelmében volna szerepe Tersánszky 
regényírásában.” Kulcsár Szabó, i. m., 140.   
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Marci sajátos „időtlenségét” mutatja, hogy minden korábban elsajátított készségét adott esetben fel 
tudja használni (a „számodolás”-tól a kertészkedésen át a szerelmi praktikákig), s hogy a hanyatlás 
értelmében sem szellemileg, sem fizikailag nem hat rá az idő, vagyis nem öregszik. 

Az epizódok laza füzéréből álló, s csak ritkán szekvenciális szerkesztésű regényfolyam a csavar-
gás-, bolyongás- és vándorlástoposz mozgósításával, valamint a véletlen elvét alapvető értelmezési 
kódként használva5 még leginkább a pikareszk-, kópé- vagy selymaregény műfaji mintázatát követi, 
de inkább csak a történetvezetés szintjén, mert a Kakuk Marci beszédmódja – ahogy erre Angyalosi 
Gergely rámutatott – a pikareszk narratív, vagy még inkább modális hagyományától eltérő: míg 
a selymaregényekben  az eljátszott bűnbánat, az érvényesíthetetlen vagy folyamatosan megkerült 
erkölcsi elvekre való kegyes hivatkozás meghatározó szerepet játszik, addig Tersánszkynál – szoros 
összefüggésben a társadalom axiómaként felfogott romlottságával – sem a keretelbeszélő, sem 
pedig a főhős-narrátor nem ilyen pszeudo-bűnbánó nyelven beszél.6 Mi több: a picaro tudatos 
zsiványsága és kegyetlensége, amellyel környezete kíméletlenségét viszonozza, igen csak távol áll 
Kakuk Marcitól,7 (s közelebb mondjuk Somához), s ez az egyedítő vonás szintén fontos következ-
ményekkel jár a regénysorozat példaértéke vonatkozásában.  

Nem véletlen, hogy a bevett műfaji mintázatoktól való eltéréseket tekintetbe véve az iroda-
lomtörténészek figyelme az elbeszélésszervezés, az elbeszélőmód megkülönböztető jegyeinek 
számbavétele felé fordult. Ezek között meghatározónak mutatkozik az élőbeszédszerűség illúziójá-
nak felkeltése jegyében a közösségi történetmondás alakzataihoz való visszatérés, amelyet Thomka 
Beáta a szkáz-technika alkalmazásában, vagyis a beszédtevékenység létrejöttének folyamatát rögzítő 
megnyilvánulások gyakoriságában ért tetten,8 Gintli Tibor pedig az előadásmód ún. „teatralizáltságá-
hoz” kapcsolt, vagyis ahhoz a jellegzetességéhez, ahogy a szöveg „a jelenbeli elhangzás illúziójával 
a színházat idézi”.9 Thomka Beáta érvelése az elbeszélő és az odaértett befogadó jelölt kapcsolatára 
irányul, azokra a megszólításokra, metalepszisekre, helyenként metanarratív elemekre, amelyek a 
jelenlévő hallgatóként színre vitt olvasó figyelmének megragadásáért, fenntartásáért, az elbeszélés 
ideje és az elbeszélt idő közelítéséért, s egyfajta öntanúsításként az elbeszéltek hitelesítéséért 
felelősek.10 Gintli Tibor az anekdotikus elbeszélői modor olyan jellegzetességeire összpontosít, 

5 Uo., 137.

6 Angyalosi Gergely, Kakuk Marci: a picaro és a buddhista = Uő, A költő hét bordája, Debrecen, Latin Betűk, 1996, 73.

7 Uo., 68, 75.

8 Thomka Beáta, Történetekből épített világ , Híd, 1988/12, 2292; ill. Uő, Tersánszky elbeszélő formái, Alföld, 
1991/4, 72.

9 Gintli Tibor, Tersánszky és az anekdotikus elbeszélésmód hagyománya, Irodalomtörténet, 2014/3, 374. Ezzel 
együtt érdemes felfigyelni arra is, hogy Tersánszky anekdotizmusa szintén „szabálytalan”: nem jellemző rá a „ki-
térni igyekvő, derűs-békés feloldás”, vö. Kulcsár Szabó, i. m., 133. 

10 Thomka Beáta nyomdokain ezeket a metalepsziseket és metanarratív elemeket Törő Norbert rendszerezte ta-
nulmányában: „Azóta itt vagyok, ni! Az életanekdotáiban tobzódó én. Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci ifjúsá-
ga, kézirat. Pl.  „Zsemlye? Perec? Azt gondolják, az legalább volt elég?” (44.); „Akár hiszik, akár nem, én úgy 
nem kóstoltam meg azt a dinnyét, mint maguk.” (105); „Mármost gondoljanak ilyet!” (116.); „Ez kellett nekem, 
lássák! […] Így jártam. Mondja megint valaki, hogy ebben is én voltam a hibás. Talán én nem maradtam vol-
na ottan akármeddig a rendes helyen?” (117.); „Mert azt hiszik, hogy az a cefre valami rosszféle volt?” (120.)  
Egy jellemző öntanúsítás Az amerikai örökségből: „Nahát, ha nem úgy volt, ne menjek el innét.” (204.) A műből 
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mint az élőbeszéd töredékessége, s ezzel összefüggésben az elbeszélés szerkezeti lazasága,11 illetve 
döntő tényezőként a „hallgató” reakcióinak követése, pontosabban a hallgatóként elképzelt olvasó 
integrálása, „színre vitele”, mintegy „szerephez juttatása” az elbeszélésben. A protagonista a múltbeli 
események felidézésekor is gyakran jelen időben beszél, s ezzel a befogadót mintegy közelebb viszi a 
történtekhez, s ezt erősíti az olvasó gyakori megszólítása, „kikérdezése”, ami „jelen lévő hallgatóként”, 
egy körvonalazatlan hallgatóság részeként rögzíti annak lehetséges szerepeit. Ez a jelen-effektus, 
amely nemcsak a Kakuk Marciban, hanem más Tersánszky-művekben is jellegadó, bevonja az olva-
sót (kvázi-hallgatót) a történetmondás folyamatába, s leplezni igyekezvén a leírtság, a rögzítettség 
effektusát, mintegy a helyben alkotódás, a jelenben „elmondódás” illúzióját kelti, fölerősítve az 
eseményszerűség és pillanatnyiság benyomását. Ez a regényfolyam első darabjaiban – főként a 
Kakuk Marci ifjúságában (1922) és Az amerikai örökségben (1933) – még újdonságként hat, s a 
cselekmény itt megfigyelhető fordulatossága inkább leköti az olvasó figyelmét, ám ez a dinamika 
a későbbi folytatásokban (főként: Kakuk Marci hősszínész; Kakuk Marci kortesúton) megfárad.  
A részletezés elhagyása és a lélektani aspektusnak a krimihez és a kalandregényhez, valamint a mesé-
hez fogható háttérbe szorulása, a nyelvi klisék konvencionalitása sajátos könnyedséget és lendületet 
kölcsönöz ennek az elbeszélő prózának,12 ám a világhoz való viszonynak a morális aspektusra való 
egyszerűsítése13 el is „vékonyítja” azt, s ha a cselekmény fordulatossága (váratlansági effektusa), a 
nyelvi párbajok szcenografikus összetettsége – és tegyük hozzá: a nyelvezet néhol tüneményes 
érzékisége – megcsappan, akkor még inkább megmutatkozik a komplexitás hiánya.    

Legjobb részleteiben azonban sebes, sodró lendületű, mint egy folyam, ezért is találóak Szegi 
Pál 1928-ban a Nyugatban megjelent sorai: „mint az élet titkos fluiduma, hullámzik az eredendő 
nyugtalanság s az örök bizonytalan.”14 Kakuk Marci a nincstelenségből a biztonságra vágyik, az 
otthontalanságból valamifajta „fészekre”, a „fészekben” társra, de a kedvező helyzetekből folyvást 
„kicseppen”, a sors kifürkészhetetlen szeszélye, a véletlen baljós szerepe kiveti onnan. Élete egy 
sajátos ökonómia jegyében szerveződik, ahogy ezt a Bevezetés előre jelzi, mintegy programozza:

Kakuk Marci jelenleg piaci polgár, vagyis magyarán csavargó. Ott őgyeleg egész áldott nap a szülővá-
roskája piacán, és segít a vásári kofáknak sátraikat cipelni, meg a kupeceknek visz el egy-egy levelet 
a kávéházból, vagy a képeket hordja utánuk városszerte. Úgy él egyik napról a másikra, mint a piac 
verebei. Amit keres, azt beissza a pálinkásbutikokban, vagy elpecsenyézi a lacikonyhán.15

vett idézetek és a lapszámok itt és ezek után a következő kötetekből valók: Tersánszky Józsi Jenő, Kakuk Marci 
I–II, Bp., Magvető, 1971. 

11 Érdemes megjegyezni, hogy a tömör, nem részletező elbeszélés, az erős szelekció, s egyfajta elvontság, tehát a 
tér-idő szerkezet konkretizálatlansága, a terek és idők azonosíthatatlansága (még ha egyes regényterek referenciái 
és időviszonylatai vissza is kereshetők, pl. Nagybánya és Beszterce vidéke és a Monarchia korszaka), illetve a 
kommentáló, reflektáló szólamok hiánya, valamint az alakkezelés (a segítő és ártó funkciójú alakok – Zachárné, 
Kukuj, Soma – szerepeltetése) erőteljesen felidézi a mesék történetszövését és elbeszélőmódját.

12 Törő Norbert utal rá, hogy a Kakuk Marci az elsődleges olvasat szintjén a „problémátlan megértés” aktusait kínál-
ják fel, nem mellesleg a szórakoztató irodalomból ismerős hatásmechanizmusok révén, Törő, i. m. 

13 Kulcsár Szabó, i. m., 141.

14 Szegi Pál, Tersánszky Józsi Jenő 1, Nyugat, 1928/12, 873.

15 Tersánszky, Kakuk Marci, i. m., 37.
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A keretelbeszélő révén megszólal a kópéregény egyszerre álcázó és önleleplező ironikus nyelve 
(ez az az ironikus-szatirikus akcentus, ami Marci szólamára nemigen jellemző, de amit például 
jól megfigyelhetünk Thomas Mann 1910-es években elkezdett és csak az 1950-es években befe-
jezett, első személyben elbeszélt selymaregényében, az Egy szélhámos vallomásaiban): a „piaci 
polgár” leplezve hozza szóba a mindenütt otthonosan mozgó (s egyesek szerint ezért voltaképpen 
mindenütt otthontalan) „világpolgárt” és – látens állathasonlatként – a kéretlen, szemtelen „piaci 
legyet” – utóbbival megelőlegezve a regényfolyam (s más Tersánszky-művek, így a Legenda a 
nyúlpaprikásról) legkiterjedtebb szóművészeti paradigmáját, tropológiai mozgását: az emberi és 
az állati egymásravetülését kiaknázó hasonlatokat (animális analógiákat). Marci az alkalmi munka 
hálózatába van bekötve, de kísérletet sem tesz a stabil anyagi helyzet kigazdálkodására, kevés kere-
setéből nem (vagy csak ritkán és átmenetileg) takarékoskodik, úgy él, mint a „piac verebei”: rögtön 
feléli, amihez jut.16 Ezt az életformát fennen jellemzi az itallal való élés és a pénzzel való könnyelmű 
bánásmód. Mindkettő folyamatosan ki- és befolyik. (Illetve ami befolyik, az rögtön kifolyik.)  
A pénz – Somának, de azért Marcinak is – ételre és főleg italra kell, az ital pedig éppen hogy kivon 
a gazdálkodás józanságából: mámorhoz, pazarláshoz, a bizalom elvesztéséhez, kötekedéshez, gyak-
ran erőszakhoz, a jövő gyors feléléséhez vezet. A pénz félretevése, a takarékoskodás, a pénznek a 
jövőbe való beruházása a Kakuk Marci főhőseinek voltaképpen sohasem sikerül,17 a gazdálkodás – a 
„kívül/belül”, a társadalmon kívüliség viszonylagossága jegyében – mégsem teljesen ismeretlen a 
számukra. Marci és Soma a korábban elsajátított készségeiket és megszerzett tapasztalataikat újra 
és újra fölhasználják:18 Soma a jegyzőtől ellesett praktikákat és a megvezetés/intrika eredendő 
tehetségét, Marci a könyvelés és a kertészkedés terén való jártasságát, kiváló beszéd-, vita- és tör-
ténetmondó készségét,19 szexuális vonzerejét és egyfajta életbölcsességét. Vállalkozásaik azonban 
rendre kisiklanak, vagy a társadalom rögzíthetetlen törvényei, így a sors kiszámíthatatlan alakulása, 
illetve Soma szertelensége és túlzásai,20 vagyis nem ökonomikus viselkedése miatt. A képesség, 
készség hasznosulását Marci sem a célzatos cselekvés részeként értelmezi, hanem a véletlennel (s 
helyenként a gondviseléssel) kapcsolatba hozott szerencsével,21 – s annak ellentéteként: a szeszélyes 

16 Marci később – elismételve a veréb-hasonlatot – arról is beszél, hogy a „piaci tekergők” tartózkodnak a rendszeres 
munkától, vagyis – legalább részben – magukat zárják ki a munkaerő-piacról, s így valójában nem részei a nagy 
ökonomikus rendnek: „Így szoktam én be aztán a pálinkásbutikokba, mint a piaci tekergők. Azok is ott ülnek 
mindig, hiába tanálnának rendes munkát, nem kell egyiknek se, ha olyan erős is, mint a bivaly. Csak mint a vere-
bek, arra járnak, ami elhullik. Amit keresnek, meg is isszák, meg is eszik.” Uo., 106.  

17 Tersánszky hősei a megszerzett javakat nem képesek tartósan birtokolni, sőt nem is törekednek erre, Szegi, i. m., 
881–882.

18 „De sose tudja az ember, hogy minek veszi hasznát.” Tersánszky Józsi Jenő, Az amerikai örökség = Uő, Kakuk 
Marci, i. m., 222. 

19 „Egyáltalán, Kakuk Marcinak csak a szaván indulhatni el. Úgyhogy talán maga is azért vált körülményeihez ké-
pest valamilyes mesterévé a szavaknak, hogy ennélfogva mulatságos fickónak tartsák.” Uo., 39.

20 Soma a mesei mintázat egyfajta átértelmezése jegyében egyszerre tölti be a segítő és az ártó funkcióját: „jó helyek-
re” szervezi be Marcit, s ugyanakkor az onnan való kiesésért is nem egyszer ő a felelős.

21 A szerencse szláv jövevényszó, a szrecsa/szrencsa a találkozást és a véletlent kapcsolja össze, ami aztán pozitív 
értelmet vett fel („szerencsés találkozás”). A magyarországi latinitásban is használt fortuna szerencsét, jószerencsét 
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sorssal, a balsorssal hozza összefüggésbe. Amikor Az amerikai örökségben kezessé teszi a bolond 
Jánoskát, ezt így konstatálja: „Nem is álmodtam, hogy milyen szerencse ér ezáltal majd engem, 
hogy jó gondolatot szántam egy ilyen istenverte nyomorultra, mint ez a Jánoska.”22 A vélekedés a 
„jó tett helyébe jót várj” ökonómiája mellett tesz tanúbizonyságot, de úgy, hogy közben kétségbe 
is vonja azt, amennyiben előre nem tervezhetőnek, nem programozhatónak, nem „vélhetőnek” 
mutatja a jó cselekedet és a jutalom egymásra következését. Az „istenverte nyomorult” azt jelzi, hogy 
Jánoska Isten akaratából szerencsétlen, így az sem kizárt, hogy a Jánoskával való jó bánásmód Marci 
által véghez vitt isteni jótétemény, ahogy a szerencse bibliai értelmezésben az Úr akaratából eredő 
„véletlen”, vagyis nem véletlen. (Érdemes megfigyelni e tekintetben a jótétemény és a kegyelem 
lehetséges összefüggéseit a Legenda a nyúlpaprikásról című regényben!) Egyébként, hogy Marci 
választásainak/döntéseinek ki a szuverénje, vagyis, hogy mennyiben a sors, illetve a gondviselés, s 
mennyiben ő maga az, aki dönt: az eldönthetetlen.23

A regénysorozat egyes darabjaiban egyébként is eltérőek a kötések a gazdálkodás, „beruházás” 
és a kedvező helyzet elérése, illetve elvesztése között, vagyis más a reláció a készség, döntés, sze-
rencse és jutalom vonatkozásában. E tekintetben Az amerikai örökség válik ki leginkább a többi 
közül, amennyiben itt érvényesül legnyilvánvalóbban Marci esze, itt hasznosulnak a leginkább 
Marci képességei. A vasútépítés és a peremterületek kapitalizálódásának korszakát (az 1890-es 
éveket) megidéző regényben a gazdasági ügymenet (ésszerű üzlet, korrupció, hamisítás, zsarolás 
stb.) egyébként is meghatározó tematikus szál, s e rendszerbe Marci – legalábbis átmenetileg – 
sikeresen integrálódik. Elszegődik Kasoshoz, a tehetős fuvaroshoz, s minthogy tud olvasni és 
számolni, úgy közvetít a gazdájának, mint valami Hermész, egyfajta mesei igazságtevőként rendbe 
teszi a „számodolást”, gyűjti a pénzét, kezessé teszi a bolond Jánoskát, a vasúttal szembeni ellensé-
gesség helyett a vasúttal való üzletelést ajánlja Kasosnak, a padlásról beköltözik a házba (másnak a 
„fészkébe”) és – mit ad Isten – Kasosné a szeretője lesz. Talán Az amerikai örökség Marcija hasonlít 
a leginkább Tamási Áron Ábelére: az ellenerő túlsúlya dacára az esze és egyéb képességei révén itt 
sikerül valamelyest kiigazodnia a világban és egyensúlyra jutnia azzal. Az amerikai örökség a titok 
megőrzésének próbatétele is – a számadás, az üzlet titkaitól Jánoska rejtélyén át a szerelmi légyot-
tok leplezéséig –, s éppen ebben vét Marci, amikor sikerein felbuzdulva elhencegi Jánoska kezessé 
tételének titkát az intrikus Somának, s ez vezet főhősünk soron következő bukásához. 

és balszerencsét, sőt végzetet is jelent. A szerencse változékony, kifürkészhetetlen, átforduló, forgandó. A szeren- 
csét/szerencsétlenséget kihívni bátorság, elviselni/kezelni pedig okosság: „Bátraké a szerencse.”; „Fortuna 
szekerén okosan ülj!” 

22 Tersánszky, Az amerikai örökség, i. m., 185. 

23 A Bevezetés narrátora ezt mondja erről: „Sosem romlottabb a Kakuk Marci szíve a másokénál! Csak valahogy, 
mintha eleve csavargónak lett volna rendelve a Magasságoktól.” Uő, Kakuk Marci, i. m., 38. Karakterét nagyban 
meghatározza a származása és egy alapvető jellemvonása: a (munkában, szerelemben, általában a személyközi vi-
szonyokban való) alárendelődés, függés, elköteleződés elleni védekezés. Ugyanakkor a hatalmi faktor, a társadal-
mi szervezet vagy a közösség (a mindenkori gazda vagy gazdasszony, maga Soma, illetve Az amerikai örökségben 
a falu, a Kakuk Marci a zendülők köztben a bányavállalat, sőt a szakszervezet!) kontrollálja és félelemben tartja 
Marcit, vagyis valójában nem tud kívül kerülni a társadalom (a biopolitikai szuverén) fegyelmező hatáskörén. 
Somától való – a rejtéllyel is kapcsolatba hozható – függését jól mutatja, hogy képtelen vele szemben megtartani 
a titkait (pl. Az amerikai örökségben) és rendszerint elcsábul az „ördögfajzat” barátja újabb és újabb viszontagsá-
gokat hozó ötleteitől.
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S ez az a rész, amelyben még talán a Kakuk Marci ifjúságához képest is megnövekszik az eleven 
replikák, a sziporkázó nyelvi duellumok, a nyelvi versengés szerepe. Ily módon a későbbi dara-
bokhoz képest jól érvényesül Tersánszky regényeinek fontos jellegzetessége: a nyelv érzékiségének 
gazdag megmutatkozása. Amikor a mű nemcsak tematizálja az érzékiséget, hanem érzékivé is válik.  
A nyelv érzéki aspektusának kitüntetettsége, illetve ennek mibenléte, fogalmi megragadhatósága a 
Kakuk Marci legnagyobb horderejű titka. Az adott világ, szituáció hangulatát közvetítő, a cselekvés 
mozzanatosságának kifogyhatatlan variációgazdagságát előállító igehasználat, a szórendcserék, az 
indulatszókkal, kötőszókkal kezdődő mondatok, az atmoszférateremtő neologizmusok, a kifür-
készhetetlen normaszegések nyomán joggal írhatta Kerékgyártó István, hogy „csupa lüktetés, 
szabálytalan ritmus ez a nyelv”.24 Telis-tele van régi, „veszélyeztetett” szavakkal, népnyelvi klisékkel,25 
állandósult szókapcsolatokkal, sziporkákkal. Ez a nyelvi automatizmusokra, sztereotípiákra épülő 
dikció (összekapcsolódva a meseiség egyes, már említett effektusaival) a biztosítéka a közérthető-
ségnek, a szöveg áttetsző, sok esetben elbájoló familiaritásának. Tersánszky főhőse kinn van, vagy 
legalábbis kilóg a társadalomból, de nagyon benne van a (nép)nyelvben. A Kakuk Marci példaértéke 
szerint a társadalom kínálta teljességet, a társadalmi morál képmutatását nem azonosítja az élet 
teljességével:26 a „hasznos hazugságok” világa helyett a természeti létszükségletek szféráját ajánlja 
a nyelvben lét olyan magától értetődőségével, amely egyszerre varázslatos, fiktív otthonosság és a 
kívülkerülhetés (naiv) ígérete.27

24 Kerékgyártó István, Tersánszky Józsi Jenő alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi, 1969, 143. Ami a 
„hibák poétikáját illeti: Erdős Virág szóvá tette „a lazán, rendezetlenül kapcsolódó”, kötőszóval kezdődő vagy hi-
ányosan szerkesztett mondatok sokaságát, a szórendi inverziókat, a mondathasadásokat (mellérendelő vagy alá-
rendelt mondatok külön mondattá válását) stb. Ld. Erdős, i. m. A nyelvtudós is kigyűjtötte Tersánszky „zavaró, 
talányos” lexikai és grammatikai „hibáit”: Lőrincze Lajos, Rejtély = Virgonc szavak virgonc királya. In memoriam 
Tersánszky Józsi Jenő, szerk. Tarján Tamás, Bp., Nap, 1999, 276–280.

25 A Kakuk Marci ifjúságában: „És ehhez néhány kuncogást hallat, mint mikor a malacoknak a fejét vakarják, s hal-
kan csökögnek.” (38–39.), És csak forgok-forgok ott a szalmazsákon, mint a giliszta a parázson.” (53.), „hát csak 
tikácsolok, mint egy vágójérce” (53.), Az amerikai örökségben: „Ejnye, a kutyák húzzák a gyepre a büdös paraszt-
ját!” (140.), „Az Isten tegye kalodájába, amennyi mokány van!” (141.), „Pedig a szemén láttam, hogy úgy fénylik, 
mint a koslató macskáé a sötétben. De ezek a mokányok úgy tudnak ülni egy helyt, mint a bálványfa.” (189.), a 
Kakuk Marci vadászkalandjában: „Az ördögnek is szemfényét vesztette, ha svungban volt, de máskor meg, mint 
az oláh maláj, olyan mámóvá lett.” (503.), A Kakuk Marci kortesútonban: „De csak röhögött rajta, hogy a kocsmá-
ros százast akar váltatni vele, aminek most látja színét haótátul.” (768.) vö. „Úgy sem ástam én sírt – haótátul óta...” 
Arany János, Toldi estéje, I/14.

26 vö. Kulcsár Szabó, i. m., 142.

27 Tersánszky életművében és pályáján meghatározó példaérték, s egyszersmind szerep- és viselkedésmodell a tár-
sadalmon kívüliség. Nemcsak téma ez, hanem egyfajta világértelmezési perspektíva, amely a szabadság igényével 
és megvalósíthatóságával áll ellentmondásos korrelációban. Itt most nincs tér ennek a komplexumnak a tagla-
lására, mindössze csak utalhatok Tersánszky nem-professzionális írói (többnyire a kocsmázás, az akrobatikus 
mutatványok, a tilinkózás, a storytelling és a harsány, provokatív közéleti gesztusok jegyében telő) életpályájára, 
valamint az 1957-es A magyar írók tiltakozása című nyilatkozat aláírásának legendás elutasítására (ld. erről Stan-
deisky Éva, Az írók és a hatalom 1956–1963, Bp., 1956-os Intézet, 1996, 275–287; ill. Bónus Tibor, Az irodalom 
ellenjegyzései, Bp., Ráció, 2012, 354–355.), s ugyanakkor arra az „aczéli” kiadáspolitikára, amely biztosította mű-
veinek folyamatos és nagy példányszámú megjelenését (Vö. Pataky Adrienn ez irányú kutatásaival, melyekről a 
balatonfüredi Tersánszky-konferencián adott számot!).
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