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Bevezető /féle/ 

A Tersánszkyról szóló szakirodalom, úgy tűnik, általános vélekedése, 
hogy az író a XX. századi magyar prózának olyan alakja, aki a legteljesebben 
kötődik az epikus hagyományokhoz. Úgyszintén álatalánosnak mondható az 
a felfogás is, hogy amennyiben Tersánszky alkotásaiban bármiféle újításról 
egyáltalán beszélhetünk, az legfeljebb a művek anyagában, tematikájában 
kereshető. Tipikusnak látszik A magyar irodalom története 5. kötetében 
Vargha Kálmán Tersánszky-fejezete, melyben a szerző egyebek mellett a 
következőket jegyzi meg: „Előadásmódja a hagyományos epikus formákat 
követi: egyszerűen elmeséli történeteit." Mások is arról szólnak Tersánszky 
esetében, hogy az író ősi forrásokhoz nyúl vissza, a legegyszerűbb elbe-
szélőformákat emeli be műveibe, hogy - akár trehányságból is - nem törődik 
művei, elsősorban regényei megformáltságával, alakításával, mert a forma 
nem fontos számára, ami érdekli: az az elbeszélés tárgya, anyaga; azaz, nem 
a hogyan, hanem a mit kérdése izgatja. 

Ugy gondolom, az előbb felsoroltakban sok igazság van. Tersánszky 
valóban nem olyan formaművész, mint mondjuk Krúdy a magyar iroda-
lomban, s nem is köthetők nevéhez olyan jellegű elbeszélői újítások, mint 
Krúdyéhoz. Előreutalva a dolgozat gondolatmenetére és néhány óvatos 
konklúziójára, Tersánszky elbeszélőművészete azonban mégsem ennyire egy-
szerű, ennyire érdektelen, akár éppen formai szempontokból sem. 

Regényeinek formai vizsgálata több érdekes momentumra hívhatja föl a 
figyelmet, melyek arról is meggyőzhetnek bennünket - vagy legalábbis 
elgondolkodtathatnak - , hogy valóban és kizárólag a tradíciótól meghatáro-
zott-e elbeszélői felfogása, szemlélete. Szintén előrebocsájtva jegyzem meg, 
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hogy persze, Tersánszky nem újítja meg az elbeszélőformákat, de - s 
dolgozatom címét így kell érteni - meglévő formákat egyéni módon alakít 
át. Megőrzi az ősi epikus alappilléreket, ezen belül szuverén módon használ-
ja az epikai elemeket. 

Elbeszélői nézőpont és előadásmód 

Tersánszky epikája ebből a szempontból három egységre tagolható. 
Regényeinek egyik csoportjában a szerzői elbeszélés az uralkodó. Erre 
jellemző, hogy a mű egyes szám harmadik személyben képződik meg, tehát a 
magyar és a világirodalmi realista stílusú tradíciókat követi. Az elbeszélő 
bizonyos objektív nézőpontot foglal el az elbeszélés menetében, az esemé-
nyeket kívülről és felülről szemléli, elősorban abból a pozícióból, ahonnan 
szereplőiről, a cselekményről, a történet fordulatairól, valamint végső kime-
neteléről mindent tud. Formális vizsgálat alapján ebbe a típusba sorolható 
Tersánszky nagyobb lélegzetű munkái közül például a Rossz szomszédok 
című talán családregénynek nevezhető műve, a kisebbek közül pedig például 
a Hitter Lajos, a hetedgimnazista, A halott bakancsa, A gyilkos, Jámbor Óska 
és a Legenda nyúlpaprikásról című kisregények. Felületes vizsgálatra is 
nyilvánvaló, hogy ez a fajta szerzői elbeszélés Tersánszky műveinek csak 
kisebb hányadára jellemző. De ez sem ilyen egyszerű. Kétségtelen ugyanis, 
hogy ezek a művek harmadik személyben elbeszélt regények, s a mindentudó 
nézőpont uralkodónak nevezhető bennünk, mégis gyakori e művekben 
egyfajta elbeszélői bizonytalanság a recepció felől nézve. Mintha a szerzői 
elbeszélés és a perszonális elbeszélés keveredne bennük, mintha átfednék 
egymást. Olyan apró mozzanatokra gondolok, mint például A halott bakan-
csa című kisregényben olvasható az elbeszélés indításában: a mű kezdése is 
harmadik személyben vázolódik, majd a teljes kisregény is ebben a tónusban 
van tartva, mégis, az első oldalon ez tűnhet az olvasó szemébe: „A mieink 
nemrég foglalták el az erdős hegyhátat." /Kiemelés tőlem - D. T./ Itt 
egyetlen szó, a „mieink", elbizonytalaníthatja a befogadót, hogy vajon ki 
beszél itt végül is: a szerző vagy pedig egy sajátos szemtanú, a történteknél 
jelenlévő, de az elbeszélésből tulajdonképpen kivonuló, háttérben maradó, 
burkolt énformájú elbeszélő, akinek ezen egyetlen kis szócska a leleplező 
„elszólása". Más esetekben még ilyen apró konkrétumot sem találhatunk 
ugyan az elbeszélés menetében, mégis maga az előadásmód - mely minden 
harmadik személyű elbeszélés ellenére is - éppen kötetlenségével, olykor 
élőbeszédszerűségével, pongyolaságaival arra utal, hogy a szerzői beszéd 
harmadik személye nehezen választható el egy tényleges énformájú, első 
személyes előadásmódtól. Ezt az érzésünket egyéb, Tersánszkyra jellemző, 
poétikai jegyek is erősíthetik: ezekre később térek ki, más szempontok 
alapján, itt csak megjegyzem: a történetképzés, alakformálás, cselekményve-
zetés mind-mind arra utalnak, hogy Tersánszky szerzői előadásmódú regé-
nyeinek egy részében legalábbis gyanús a nézőpont tisztasága, 
egyértelműsége. 

E bizonytalanságra, gyanússágra a legjobb példa egyébként egyik kései 
regénye, a Rekőttes. Itt Tersánszky első pillantásra keveri a tiszta szerzői 
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nézőpontot és előadásmódot, és az énformájú elbeszélést. Egyébként a 
Kakuk Marciban is így indul az elbeszélés, függetlenül most a Ruszka 
Gyuriék karácsonyától, melyet legfeljebb formálisan tarthatunk a regényhez 
tartozónak. A Rekőttes azonban ennél több, vagy más típusú: az énformájú 
elbeszélést többször megakasztja, szerkezetileg egyébként meglehetősen 
disszonáns módon a szerzői elbeszélés, mely a mindentudó elbeszélői 
nézőpontból olyan körülményekről is hírt ad, olyan eseményeket is kom-
mentál, magyaráz, amelyek amúgy nem eshetnének a mű epikai körébe. 
Csakhogy a regény hatodik részében a szerzői nézőpont és elbeszélésmód 
mint harmadik személy lelepleződik: a szerző egyes szám első személyben 
megszólal, s bevallja, hogy a mű egyik szereplője, a „nagyobbik önkéntes", ő 
maga volt. „Az író maga elé tolta ezt a derék, épérzékű, épeszű, magyar 
kisföldművest. Az író nem akart elveszni fölsőséges elmefuttatásokban, 
ahogy, különösen a ma irodalmi modora, az események megérzékeltetésénél 
és megértetésénél elemzi és boncolja a lelkeket. Azért választotta a hősének 
egyszerű mesélését, a legősibb formát, amely önmagában hordja önmaga 
magyarázatát." - írja Tersánszky a hatodik rész elején, s még egy fontos 
megjegyzést tesz: „Tehát az önkéntes, az író itt mintegy a koronatanú. A 
hitelesítő!" A formálisan harmadik személyű elbeszélés-betétek tehát első 
személyű előadásmódként lepleződnek le, egészen nyilvánvalóan érzékeltet-
ve és bizonyítva annak az érzésnak a hitelességét, hogy Tersánszkynál 
sokszor esik egybe, vagy pontosabban fogalmazva, sokszor mosódik egybe a 
kétféle nézőpont és előadásmód: /Külön vizsgálatot érdemelne, s itt most 
csak jelzem a problémát, hogy mindennek a fordítottja is tapasztalható 
Tersánszky egyes műveiben: nevezetesen az, hogy az első személyű előadás-
módú, énformájú regényeiben tanúi lehetünk annak, hogy az énforma és 
előadásmód olyan tényekről, eseményekről is tudósít, amelyekről, ha szigo-
rúan vesszük a formát, tulajdonképpen az elbeszélő nem szólhatna. Ennek 
egyik legszembetűnőbb példája az Egy ceruza története, ahol is a ceruza 
bizony nem csak azt beszéli el, amiről „tud": „Csak azokat az eseményeket 
közlöm itten, amikről közvetlen tudomásom van, tehát azt, amit írnak 
Velem, azokról, akik írnak Velem, és természetesen közvetlen körülménye-
ikről." - olvashatjuk a regény elején, ám ezt az ígéretet Tersánszky nem 
teljesen tartja meg./ 

Tersánszky regényeinek harmadik, messze legnagyobb csoportja egyes 
szám első személyben íródott, azaz a, a perszonális nézőpontot és elbeszélés-
módot alkalmazza, lemondva az átfogó, mindentudó szerzői nézőpontról. 
Nem is meglepő ez, ha visszagondolunk arra, amit műveinek egy gyakoribb 
változatáról, a köztes helyzetben lévő második csoportról megfigyelhettünk. 
Legjobb művei is ide tartoznak, s ebben a csoportban kereshető a magyará-
zat arra is, miért beszél szakirodalom Tersánszky tradicionális elbeszélésfor-
májáról. Néhány véletlenszerűen kiragadott példa a művekre: énformájú 
elbeszélés a Viszontlátásra, drága, A margarétás dal, A két zöld ász, az Egy 
ceruza története, A Sámsonok, A céda és a szűz, a Mike Pál emlékei, és 
természetesen, mások mellett, a Kakuk Marci A hiányos felsorolás is 
mutatja, hogy Tersánszky az énformájú elbeszélésnek rengeteg változatát 
alkalmazza, illetve fejleszti ki. Valóban ősi forrásokhoz nyúl vissza, amikor a 
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levélregény műfajához kanyarodik /Viszontlátásra, drága/, a napló, emlékirat 
formáját választja /A két zöld ász, A vezérbika emlékiratai/ vagy ezek keveré-
két, mint az Egy ceruza történetében, ahol is összevegyül a napló, a levél és a 
pikareszkregény műfaja; valamint visszanyúl a kalandregény a pikareszk 
műfaj jellegzetességeihez a Kakuk Marciban. 

A műfaji változatosság mellett az is szembeötlő, hogy Tersánszky az 
énformának is gazdag változatait teremti meg. Alkalmazza az átélő énformá-
jú elbeszélést, például, a Mike Pál emlékei, a címmel ellentétben idesorolha-
tó; jóval gyakrabban az elbeszélő én fajtájú, tehát felidéző, a történetet 
időbeli distanciából szemlélő énformát - majd mindegyik regénye ebbe a 
típusba tartozik - , de megfigyelhető a kevert típusú elbeszélésforma is: 
például, a kettős énforma A margarétás dalban, a pusztán rezonőr szerepre 
korlátozott énforma az Egy ceruza történetében /itt még a szerzői elbeszélés 
is felbukkan, mint utaltam rá/, mely ugyanakkor vegyíti az átélő és az 
emlékező, felidéző énformát is /levél, napló/, és megfigyelhető a Kakuk 
Marciban elsősorban, de az Egy ceruza történetében is, a felidéző pikareszk 
jellegű énforma is. 

Az egyes szám első személyű elbeszélés, az énforma, énregény legsajá-
tabb jellegzetessége, hogy egyfajta hitelességre tör. A szűkített, egy személy-
re, esetleg kettőre korlátozott nézőpont arról tanúskodik, hogy ugyan az 
elbeszélő nem tud, nem képes minden körülményről tudósítani, ám ami vele 
történt, amit ő látott, tapasztalt, az valóban úgy történt, azt valóban úgy látta, 
ahogy az elbeszélésben megfogalmazta. A Tersánszky-művek éppen e meggon-
dolásból alkalmaznak egy sajátos, bár nem újszerű elbeszélés-szituációt. 

Tersánszky elbeszélés-szituációi 

Az énformából következik, vagy legalább abból is, hogy a Tersánszky-re-
gények leggyakoribb elbeszélői szituációja az igaz történet általános és 
tradicionális helyzete: az a fajta viszony, mely a mesélő és hallgatósága 
között jön létre. Ez a szituáció a Tersánszky-művekben sokszor valóságos 
szituáció, mert az elbeszélés alaphelyzete, kiindulópontja is egy ilyen viszony 
feltételezése, illetve nyílt, kifejezett érzékeltetése. Nyilvánvaló ez például a 
Rekőttes című regényben, ahol is a főszereplő elmondja, elmeséli egy 
valóságos hallgatóságnak, az újoncoknak, harctéri tapasztalatait, kalandjait. 
Ugyancsak nyilvánvaló a szituáció, amikor az elbeszélő a történet alapelbe-
szélőjének mondja el történetét, mint például A céda és a szűzben, ahol is az 
elbeszélés indítása egyértelművé teszi, hogy az elbeszélő valakinek, egy 
személynek beszél, noha ez a személy nincs bemutatva, meghatározva az 
elbeszélésben. Ennek egyik változata A vezérbika emlékiratai című regény, 
ahol is az alapszituáció az, hogy az elbeszélő, felidéző főhős, a bika egy 
írónő számára mondja el élete történetét. Az elbeszélői szituáció konkrétan 
nem jelölt változata a Kakuk Marci,, ahol is bizonyos stiláris fordulatokból, 
elbeszélésbeli fogásokból derül csak ki, hogy az elbeszélő főhős valószínűleg 
egy több személyből álló, akár kocsmai társaság számára mondja el külön-
böző kalandjait. Az előbbi jelölt szituációkkal szemben azonban a Kakuk 
Marci elbeszélői helyzete valóban csak kikövetkeztethető, jelöletlen szituá-
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ció. Megint más változat a Viszontlátásra, drága szituációja, hiszen itt a 
levélforma hozza magával azt, hogy nem valóságos hallgatósággal van dol-
gunk, de az elbeszélői viszony így is létrejön, hiszen Nela valaki számára írja 
meg levelét. 

Végül egy utolsó változat az, amikor ez az elbeszélői tér, szituáció 
nemcsak hogy jelöletlen, de valójában nem is következtethető ki, mert 
valóban nincs hallgatóság, nincs létrejöhető mesélő-hallgató viszony az 
elbeszélésen belül. Ezekben a ritkább esetekben az elbeszélői viszony valójá-
ban az elbeszélés elbeszélője és a befogadó között kell hogy létrejöjjön. 
Ilyen elvileg A Sámsonok című kisregény, ahol is az utolsó mondatig 
jelöletlen az elbeszélői szituáció, igaz viszont, hogy ezen utolsó mondat első 
személye megint arra utal, hogy a történet felidéző elbeszélőénje valaki 
számára mondotta el élete első szerelmének történetét. Hasonlóan, alapjá-
ban jelöletlen szituáció az Egy ceruza története, hiszen a ceruza nem határoz-
za meg kinek mondja el kalandjait. /Ugyanakkor a történeten belül énfor-
mák mindig jelölt szituációt idéznek, hiszen gyakori bennük például, a 
levélforma./ S végezetül, még egy változat, az önéletírásszerű elbeszélői 
énforma, tehát az emlékiratok, a naplószerű elbeszélés /mint A két zöld ász, 
illetve az Egy cemza története napló feljegyzései/, ahol is az a sajátos tér 
keletkezik, mely az önmaga számára mesélő én viszonyában jön létre; a 
maga mesél magának helyzete. Igaz persze, maga a műfaj, az emlékirat is 
már önmagában hordja azt a jellegzetességet, hogy bár csak egy kései utókor 
„hallgatósága" számára íródik is, például okulásul, mindig „valakihez" beszél. 

Az énformájű elbeszélés nézőpontja, mint láttuk már, olyan belső 
nézőpont, mely az elbeszéltek hitelességét, valódiságát, valószerűségét igyek-
szik bizonyítani. Az előbbiekben vázolt elbeszélői szituáció az erre való 
törekvést még tovább erősíti. Nem egyszerűen arról van szó tehát, hogy „én 
mondom neked", tehát igazat mondok, nem fikció, amit elmondok. Kettős 
elhitetésről van tehát szó, megerősített igazmondásról, melynek persze, nem is 
annyira az a lényege, hogy a történet igaz, így esett meg, hanem jóval inkább az, 
hogy az elbeszéltek a valóságból vétettek minden részletükben. Tersánszkynak 
ez a szembeötlő törekvése nem lehet véletlen, mélyén valami olyasminek kell 
munkálnia, mely első pillantásra nem vehető észre. Ráadásul ravasz megfonto-
lások is vezetik a szerzőt, hiszen ez a túlzottan is nyilvánvaló törekvés arra, hogy 
valóban a legősibb epikus formákhoz idomuljon, méghozzá megerősített válto-
zatban, valószínűleg eltakar valamiféle más megfontolást. Erre azonban egy 
rövid kitérő után próbálnék magyarázatot adni. 

A Tersánszky-regény egy különleges szerkezeti sajátsága 

Minden eddig felsorolt jellegzetesség mellett vagy még inkább előtt, 
feltűnő, hogy Tersánszky-regények-függetlenül egyébként attól, hogy szerzői 
vagy énformájű elbeszélésben öltenek alakot - egy olyan alapszerkezettel 
rendelkeznek, melyre első kézből nehezen lehet magyarázatot találni. Nem 
más ez, mint a művei elején szereplő furcsa bevezetők és a végükön 
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olvasható befejező fejtegetések. Első pillantásra ezek is a tradicionális epika 
kelléktárába tartozóknak tűnnek, nevezetesen, úgy is felfoghatók, mint 
sajátos keretek a tulajdonképpeni elbeszéléshez. Keretként, vagy még in-
kább, csak keretként azonban alig-alig funkcionálnak ezek a részletek, 
ugyanis annyira hangsúlytalanok ebben a formában. Ritkán vázolják csak az 
elbeszélői szituációt, alig adnak információt magáról a keret elbeszélőjéről 
is így tovább. Ha pusztán keretként szemléljük e részeket, akkor mindössze 
annyi mondható el róluk, hogy Tersánszky nemcsak a teljes epikus formá-
ban, de egyes elemeiben is ragaszkodik a hagyományos elbeszélő műfajok 
szerkezetéhez, hiszen a keretes elbeszélés valóban a legősibb formák közé 
tartozik. Műveiben azonban úgy tűnik, valami másról is szó van, s ezt a 
kezdések és a befejezések közelebbi vizsgálata világíthatja meg. 

A Tersánszkyról szóló irodalom, amennyiben erre egyáltalán kitér, a 
prológus és epilógus kérdését egyszerűen a tradíció világába utalja mint 
műfaji problémát, ugyanakkor felrója az írónak mint esztétikai-poétikai 
egyenetlenséget, megbicsaklást, gyengeséget. S valóban így is van, különösen 
a regényzárlatok a Tersánszky-művekben kifejezetten didaktikus, a műhöz 
nem illő, tanulságokat levonó fejtegetések, melyek szinte mindig túl is 
lépnek az elbeszélés keretein. Lammertnek az előreutalásokról szóló fejte-
getéseiben a Tersánszky-féle befejezések a történet lekerekítésére, zárttá 
tevésére szolgálnak. Lámmert erről így ír: „...a fokozatosan nyugvópontra 
jutó elbeszélői közlés és a szimbolikus zárójelenet formáin kívül az író 
közvetlenül kifejezett, gondolati-didaktikus elmélkedésekkel és intelmekkel 
is áttörhet az elbeszélt időből az időtlen tartam birodalmába." /E. Lammert: 
Az előreutalások. In: Strukturalizmus II., Európa Könyvkiadó 203. o./. A 
Tersánszky-regények nagy részében pontosan ez történik: olyan jövőre utaló 
mozzanatok szerepelnek bennük, melyek a tulajdonképpeni elbeszélést nem 
érintik; például, megtudhatjuk, hogyan alakult a későbbiek során az elbe-
szélő én élete /A Sámsonok, Legenda a nyúlpaprikásról, A két zöld ász, és 
még más elbeszélések./. Lammert szerint éppen az ilyen jellegű befejezések 
teszik kerekké, zárttá s ennyiben valóban irodalmivá, műalkotássá az epikus 
műveket. Ha elfogadjuk ezt az interpretációt, akkor a Tersánszky-regények 
egy sajátos feszültség gócára találunk benne. Eltekintve most attól a nem 
lényegtelen kérdéstől, hogy mennyiben tartoznak valóban oda, ahová a 
zárlatok, mindenesetre önmagukban olyasmit sejtetnek, hogy Tersánszky az 
elbeszélés ellenére törekedett valamifajta tanulságos lezárásra, lekerekítésre, 
noha - s ezt most megint csak előlegezésként jegyzem meg - a tulajdonkép-
peni elbeszélés egyrészt ezt nem igényelte volna, másrészt nem jó értelmű 
feszültséget keltett így a mű és befejezése között. Ha már most összefoglal-
juk az eddigieket, akkor megállapítható, hogy az énformában, az elbeszélői 
szituációban és a regényzárlatokban Tersánszky meglehetősen erősen 
kötődik - úgy tűnik, néha erőszakoltan is - a tradíciókhoz, s ezen keresztül 
az irodalmiság hagyományos fogalmaihoz. Ha most megvizsgáljuk regény-
kezdéseit, akkor viszont az előbbiekkel ellentétes eredményt fogunk kapni. 
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Föltűnő, hogy művei nagy részében Tersánszky már a bevezetésben 
lényegében előadja azt, ami majd csak tulajdonképpen az elbeszélésben 
részleteződik. A margarétás dalban Nagy Ferenc lényegében az az első 
bekezdésekben összefoglalja azt, ami majd a teljes műben kap alakot: 
„Natasa kisasszony, bár sűrűbben bukott el életében, mint ahány csillag 
nyárutói éjeken esik le az égről, Natasa kisasszony mégsem tudta végül 
plusszal zárni le gyönyörei főkönyvét." De a Viszontlátásra, drágában is 
hasonló technikának lehetünk tanúi. A vezérbika emlékirataiban például a 
főhős egész életének összefoglalását kapjuk: „Magyarországon éltem a ke-
resztény időszámítás egyezerkilencszázkilnec évétől a kilencszáztizennegye-
dik év őszéig. Akkor lettem a világháború sok-sok millió áldozatának 
egyike." /Más kérdés, hogy a regény zárlata végül is, nem tudni milyen okból, 
nem teljesíti, amit beígért./ 

Az epikus műben általában számtalan fajtájú előreutalást fedezhetünk 
föl, Lámmert szerint már maga a cím is ilyen előreutalás. A bevezető 
előreutalások talán a legfontosabbak egy elbeszélés keretein belül, Ter-
sánszky esetében azonban mindenképpen így van. Hogy ez miért és milyen 
szempontból fontos Tersánszkynál, ahhoz előbb egy hosszabb Lammert-szö-
veget idéznék; Lammert a cím és előszó funkcióiról írva a következőket 
jegyzi meg: „A bevezető előreutalás feltárja a történet lefolyását annak fő 
mozzanataiban, és gyakran különleges nyomatékkal hívja föl a figyelmet az 
események szerencsés vagy tragikus kimenetelére. Sajátos feladata abban áll, 
hogy a cselekmény jelentős fázisait előre beígéri, és a mű egészét igazolja." 
/Id. mű: 189. o./ Továbbá: „A költő az ilyen előrejelzésekkel még a tárgyias 
jóslatoknál is biztosabban kényszeríti rá az olvasóra saját állásfoglalását a 
történethez, és beléplántálja »annak teljes bizonyosságát, hogy a mindenkori 
mű világa nem amorf és zavaros, s hogy érdemes teljes mértékben együtt-
érezni a történet hőseivel« /W. Kaiser/." /Id. mű: 190. o./ S végül: „Az ilyen 
előrejelzések hatása mindent összevetve abban áll, hogy az elbeszélés speciá-
lis tárgyához általános alaptapasztalatot rendel hozzá, melynek ismeretében 
a történet lefolyása és kimenetele már előre sejthető - a feszültséget a szó 
szoros értelmében a folyamat mikéntjére helyezik át." fid. mű: 190. o./ 
Lammert e szövegében arra is kitér, hogy ez az eljárásmód - hasonlóaan a 
befejezések jövőreutalásaival - szintén meglehetősen nagy hagyományokra 
tekint vissza, ő maga például az Odüsszeiát említi, melyben talán ötvenszer 
is utalnak a történet végső kimenetelére. Ha Lammert gondolatmenetét 
tovább gondoljuk, akkor amellett, hogy konstatáljuk a tradíciók jelenlétét, 
azt is meg kell állapítanunk, hogy az ilyen jellegű regénybeli előreutalások 
komoly kihatással lesznek az elbeszélt történetre. 

Történet, cselekmény és a hősök viszonyai 

Már az idézetből is kiderült, s most csak Tersánszkyra kell alkalmaznom, 
hogy az az általános vélekedés, mely szerint Tersánszkynál nem a hogyan, 
hanem a mit a fontos, legalábbis megkérdőjelezhető. Tersánszky azzal, hogy 
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regényei nagy részében mintegy előre elmondja azt, ami majd később 
következik be, mintegy előre összefoglalja művei tartalmát, főhőseinek 
sorsát, s látensen az ebből leszűrhető tanulságot is, ezzel mintegy lefokozza 
azt a sajátos betétet, mely a bevezető és a befejező előreutalás között 
helyezkedik el /s ami persze maga a mű/; azaz, mintegy visszaveszi annak ősi 
forrásokon alapuló vonzerejét: a kalandosságot, az eseményességet, stb. A 
történet ezzel elveszíti történet jellegét, sőt mi több, meglehetősen veszít 
fikcionalitásából is /már a korábbiak is ebbe az irányba terelték az elbeszé-
lést; lásd az énformáról, az elbeszélői szituációról mondottakat/. Az olvasói 
ügyiemet így Tersánszky abba az irányba terelgeti, hogy ne a mű kimenetelé-
re koncentrálódjék, hogy ne valamiféle célra irányuljon, hanem magára az 
„önmagáért beszélő történetre." 

Németh Lászlónak Tersánszkyról írván van egy megszívlelendő mondata 
az író prózájáról, s így hangzik: „Mintha nem is sok kis művet, de egyetlen 
nagy regényt írna, amelynek e kis regények találomra kikapott fejezetei." 
/N.L.: Két nemzedék, 1970. 160. o./. Ha Németh László gondolatát az 
egészre nézve elismerjük igaznak, akkor bizonyos értelemben a gondolat 
menete tovább is folytatható, kiterjeszthető. Úgy tűnik, hogy igen sok az 
olyan epikai műve Tersánszkynak, mey önmagában is ebből a szemléletből 
fakad. A Margarétás dal, a Viszontlátásra, drága, de még inkább az Egy ceruza 
története és a Kakuk Marci arról tanúskodik, hogy egy-egy mű története is 
többé-kevésbé úgy van megalkotva, hogy az egyes önálló történetnek csak 
bizonyos elemeit vázolja. A Tersánszky-történetek ezért egy sajátos karak-
terrel rendelkeznek: jószerivel és némi túlzással mondható, hogy nem bírnak 
kezdő sé végponttal, azaz, befejezhetetlenek. Itt természetesen a bevezető és 
befejező keretek, illetve előreutalások közé ágyazott tulajdonképpeni törté-
netre gondolok. A legtisztábban ez a Kakuk Marciban figyelhető meg, amely 
mű lényegében -hiába indul egy nevelődésregény rekvizitumaival-bárhol 
elkezdhető és bárhol befejezhető, pontosabban, abbahagyható, mert valójá-
ban befejezni nem lehet. Az egyes darabok különálló életet is élhetnek, de 
együttesen is létezhetnek - de egyik esetben sem csorbul az egész, mint 
ahogy a történetek összessége sem ad olyan világképi többletet, mely az 
egészet a résztől jelentősen megkülönböztetné. 

Az Egy ceruza története azért lehet egy szempontból még nyilvánvalóbb 
példa, mert gyakorlatilag a történetnek még olyan szervező középpontja 
sincs, mint a Kakuk Marcinak, nevezetesen nincs egy centrális hőse; a ceruza 
pusztán rezonőrként szerepel a műben, s alkalmanként a szerzői elbeszélés 
segíti csak olyan körülmények leírásában, amelyről csak egy szerzői és 
perszonális elbeszélés összemosódása révén képes Tersánszky hírt adni. 
Tárgy voltánál fogva pedig rezonőr szerepe is csak arra korlátozódik, hogy a 
történet egyes elemeit összekösse, tehát még a tradicionális pikareszk regény 
formai elemeit is redukálja a szerző. A Tersánszky-történetképzésre tehát, 
úgy tűnik, nagyon erősen jellemző, hogy többé-kevésbé e történetek tagolat-
lanok, az egyes történetek akár egymásba is folyhatnak, úgy is mondhatnám, 
alaktalanok. 
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A történet előbb említett jellegzetességéhez szorosan hozzátartozik an-
nak időbelisége. Azt már láttuk, térbeli mcgképződése az előreutalásokkal 
illetve az elbeszélői szituációval a mesélő-hallgató térképzetre alapozódik. 
A Tersánszky-történetek időbelisége látszólag egyszerű: regényei lineáris 
vezetésűeknek tűnnek. Az egyenesvonalúság, az előrehaladás eszméjének 
azonban részben már a történetek tagolatlansága is ellentmond, de ellenté-
tes irányban fejti ki hatását egy másik elem is: a szereplők, a hősök 
megformálása. A Tersánszky-hősök nagy része nem a szokásos, realista 
értelemben vett jellem, egyéniség, vagy még inkább személyiség. Még azok-
ban az esetekben is megfigylehető bennük valamiféle eredendő változatlan-
ság, amikor a külső felületi események nem ezt igazolják. Nemcsak hogy 
nem összetett, sokoldalúan nem árnyalt hősök, de általában meglehetősen 
egyszerű vonalakkal leírhatók, megrajzolhatók. Ennek a fajta hősképzésnek 
a végső pontja a Kakuk Marci, amelyben a főhős a kezdettől a végig 
változatlan, a vele történtek végképp semmit nem befolyásolnak személyén. 
Ez az alakbéli változatlanság, állandóság - a Kakuk Marciban mindenképpen 
-sokkal inkább uralkodónak tűnik, mint a történetnek a lineáris vonalveze-
tése. Hogy úgy mondjam, az idő múlása lényegében alig vagy egyáltalán nem 
játszik itt szerepet, de más regényekben is csak korlátozott szerephez jut. A 
Legenda a nyúlpaprikásról például ugyan erőteljesebben viseli magán a 
lineáris vonalvezetést, szembetűnőbbek az idő múlásának jelei is /lásd a 
természeti képeket, a nyúl menekülését, Gazsira találását, majd kölykezése 
közti időpontokat/, a főhős alakja azonban megint csak egyfajta állandóságot 
sejtet, s a mű jellegével, azaz a legendamese formájára utaló címmel is - már 
formailag is a mesék időtlenség-képzetét sugallja. 

Mindezzel összefüggésbe hozható a történeteknek egy másik jellegzetes-
sége is, mégpedig a mese, a cselekmény kérdése. A Tersánszky-regények 
egyik szembetűnő vonása első pillantásra, hogy látszólag igen cselekménye-
sek, mintha a mese, a sztori döntő szerepet játszana bennük. Úgy gondolom 
azonban, hogy ez csak megszorításokkal lehet igaz. Ami a megtévesztő itt, 
hogy műveiben rengeteg az esemény, hogy mindig történik valami, hogy ezek 
a történések zsúfoltan egymásratorlódnak. Igazából azonban meglehetősen 
nehéz feladat lenne jó néhány művében például, a cslekményt, a sztorit 
összefoglalni /már csak azért is, s ezt csak röviden, nem kifejtve jelzem: ezen 
események formailag tulajdonképpen álladnóan csak ismétlődnek: a kalan-
dok - ha más helyszínen, más szereplőkkel is - , de lényegében mindig 
ugyanazok; a Kakuk Marci itt is a legjobb példa, de ezen túlmenően is 
megkockáztatom, hogy nem egy művében ezt a fajta sztoriképzést nem is 
lehet kimutatni: a Kakuk Marci, az Egy ceruza története, bizonyos fokig a 
Margarétás dal, a Viszontlátásra, drága vagy például, más szempontból a 
Mike Pál emlékei nem vagy kevéssé rendelkeznek ilyen szervező erejű 
cselekménnyel. Föltűnőbb viszont az, hogy a zsúfolt események mennyire 
lazán kötődnek, sokszor éppen csak formálisan, egymáshoz. Olykor anekdo-
ták, máskor eseménytöredékek sorozatáról beszélhetünk ezen alkotásokban. 
Ez a laza kötődés, az egyes epizódokból való építkezés, illetve az epizódok 
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egymástól való bizonyos mértékű függetlenedése ráadásul egy sajátos formá-
ban nyilvánul meg: nevezetesen, tartalmi lényegüktől függetlenül mint szer-
kezetek újra és újra megismétlődnek. S mindez, tehát az önállósodás, az 
epizodikusság és az ismétlődés végül is a korábbiakhoz hasonló befogadói 
érzetet kelt, a változatlanságot, az állandóságot, amely ráadásul ebben az 
elemben feszültséget is hordoz a zsúfolt eseményesség felszíne és a kohe-
rens, nagy ívű történet hiánya között. 

Az eddigieket összefoglalva elmondható, hogy a kezdő és záró keretek, 
illetve előreutalások közé ékelt történetekre a különböző mértékű alakítat-
lanság lesz a jellemző /ez persze szándékos és művészi alakítatlanság/. Ezt 
erősíti nemcsak az énforma és nézőpontja, hanem az elbeszélői szituáció, a 
bevezető előreutalás-rendszer, mely mintegy a történet irányultságát redu-
kálja, valamint alátámasztják az előbbiekben érintett sajátos cselekmény, 
időbeliség és jellemrajz vonások is. Úgy gondolom, Tersánszky ezekkel a 
jellegzetességekkel az alakított irodalom és az alakítatalan élet közti feszült-
séget illetve távolságot próbálja csökkenteni. Beékelt történeteinek valósze-
rűségét, az élettel való distancializálatlanságát kívánta növelni azzal, hogy e 
történeteket többé-kevésbé nem a valóság utánzataként tálalta, hanem úgy 
igyekezett beállítani őket, mint amelyek maguk az amrof, alakitatlan való-
ság. Amely valóságban a moralizáló Tersánszky mindig felmutat ugyan 
centrális pontokat, a történetek azonba önmagukban másról is beszélnek: 
ömnagukért szólnak, didaktikus tanulságok nélkül. Tersánszkyt alighanem 
végül is ez érdekelte igazán, hiszen természetelvű világképéhez kétségtelenül 
ez állt legközelebb; a természettel, a világgal való distancia, idegenség 
nélküli összeolvadás, azonosság. Ezen a ponton látom tehát azt, hogy 
Tersánszky a realista stílusú elbeszélő tradíciókat a történetformálásban 
átalakítja, s eltér a XX. századi magyar epika hasonló típusú más példáitól 
is. Más kérdés, hogy mivel Tersánszky ugyanakkor azért meglehetősen 
ösztönösen jut el idáig, tehát nem tudatos poétikai megfontolások alapján, 
így ezt az amorf valóságot, illetve alakítatlanságot, zavarosságot, amit végül 
is az élet jelent, teljesen önmagában szinte soha nem meri felmutatni. 
Mintha nem hinne eléggé abban, hogy az így - felfogott történetek iroda-
lomként, műalkotásként is funkcionálhatnak. A teljesen epizódikusság ösz-
szefüggő történet nélküli Mike Pál emlékei végére ezért illeszti a befejező 
előreutalást, amivel a nyitott szerkezetet lekeríti, zárttá teszi, s egyúttal 
valamiféle erkölcsi tanulság-motívumot is belesző. Mint jóval korábban 
utaltam rá, ez majd mindegyik regényében előfordul. Sok más egyéb mellett 
művei tradicionális jellegét fokozza ezzel, s mindjárt olyan ellentmondásba 
is keveredik ezen keresztül, melyet legjobb műveiben sem tud feloldani. 
Hiszen az élet - amit a beékelt történet jelez - lazán összefüggő, szervező 
középpont és ebben a vonatkozásban értelem nélküli áradásába csak kí-
vülről bevitt szempontok szerint tud biztos fogódzókat állítani. Ezek az 
erkölcsi szempontok azután poétikai értelemben is igazából epikus művein 
kívül maradnak. Mert nem biztos, hogy ilyen formában egyáltalán szükség 
van rájuk. 
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