
HUNG. KÖZL. 22. ÉVF. 1 - 2 (82 - 83).SZ.ll - 15.L. NOVI SAD - ÚJVIDÉK 
1990. MÁRC.-JÚN. 

ETO: 894.511-4 CONFERENCE PAPER 

TERSÁNSZKY ELBESZÉLŐ FORMÁI 

Thomka Beáta 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. március 17. 

A Viszontlátásra drága... című kisregényt Ady köszönti 1916-ban, a 
megjelenés évében, A margarétás dalt 1929-ben Németh László, ugyancsak 
frissen reagálva a műre. Bírálatának kezdőmondatát idézem: „Igen könnyű 
megtalálni azt a gondolatmenetet, amelynek a zsinórjára Tersánszky regé-
nyei felfűzhetők." Ady is, Németh László is, majd az Egy ceruza történetére 
reflektáló Németh Andor is sok pontos meglátással segíti a Tersánszky-prő-
za jellegadó, értékteremtő vonásainak felismerését, e gazdag, ám hatásában, 
minőségében kiegyensúlyozatlan, formacéljaiban nem egységes életműnek a 
megértését. 

A Németh László által emlegetett zsinór rendeltetése mostani megközelí-
tésemben nem a művek s Tersánszky műfajainak „felfűzése", ugyanis az 
elbeszélő forma fogalmát tágabb kategóriának tekintem, mint a műfaját. A 
formaalakítás jellemző megoldásaiból szövődő zsinór az, melynek rekonstruá-
lására, felfejtésére szeretnék kísérletet tenni. Melyek azok az eljárások, 
melyek elbeszélést, novellát, portrét, kisregényt, regényt meghatároznak 
ebben a prózában? A kérdésre Tersánszky tudatos szövegszervezésének, 
elbeszélésvezetésének, elbeszélői tartásának, a modornak, hangnemnek illet-
ve a stílusnak /mint látásmódot, szemléletet tükröző kategóriának/ körvona-
lazása adhat választ. Az említett szempontok annak a sajátos viszonynak a 
jelzésére is alkalmasak, mely az elbeszélő, az elbeszélők és az általuk közölt 
események, történetek között létre jön. E próza egyik legsajátosabb minősé-
ge éppen ebből a relációból következik, s már-már függetlenedik attól az 
egyébként központi fontosságú poétikai kérdéstől, hogy első vagy harmadik 
személyű-e a történet elbeszélője, hogy nézőpontja egységes-e, külső-e, 
belső-e, hogy maga a narrátor "odaértett szerző-e" vagy „megbízhatatlan" 
stb. A gyakori nézőpontváltások s a beszélők cserélgetése ellenére is ugyan-
is, mint amilyet a levélregénytől is kifejezettebben a „ceruza" történetében 
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alkalmaz Tersányszky, valamiképpen konzerválódik egy viszonylag állandó 
nézőpontrendszer és egy szinte megbontatlan, kiegyensúlyozott kapcsolat, 
mely a közlő személyt, a beszélőt s az általa elmondottak dis'tanciáját 
jellemzi. E viszonyt rendszerint a közvetlenség, közelség vagy a közvetettség 
látszata ellenére is uralkodó bensőségesség alakítja. A közvetlen kifejezést 
két vonatkozásban alkalmazom: elsősorban a szerző elbeszélő formáinak 
egyik poétikai meghatározójaként, másfelől pedig a narrátornak az elbeszélt 
világgal, a világot benépesítő alakokkal kiépített viszonyának, kapcsolatának 
vonatkozásában. Az utóbbi alakformálásában, értékhangsúlyai kijelölésében, 
nyelvhasználatában stb. nyilvánul meg. 

A közvetlen elbeszélést mint formát Lukács György írta körül tízes évekbe-
li írásainak egyikében. Meglátásai a Tersánszky-próza olvasatának egyik 
kiindulópontját képezhetik, hisz elbeszélő művészetének Németh László 
által emlegetett „egészséges klasszicizmusa: részben éppen abból következik, 
hogy tényekre, külső történésekre figyelve építi fel elbeszéléseinek, novellái-
nak, kisregényeinek „külön, zárt, mindent magába fogalaló univerzumát." 
Ugyanakkor sem Lukács meglátásai, sem Tersánszky művészete, sem a 
közvetlen elbeszélés mai gyakorlata nem zárja ki azt, hogy tények, esemé-
nyek, tapasztalatok-főképpen megéltek, ritkábban képzeltek - poétikai érte-
lemben vett - közvetlen, tehát nem reflexív és nem szimbolikus, nem 
metaforikus elbeszélése e közvetlenség ellenére, ez által is kifejezhet olyan 
élménytartalmakat és benső tapasztalatokat, melyeknek közlésformáit ebben 
a konstellációban, vagy történetileg szemlélődve, sem a közvetlen elbeszélés 
hagyománya alakította ki. 

E kérdés tisztább felmérését az az újabb irányvétel mozdíthatja előre és 
segítheti, melyre a posztmodern próza s ennek elméleti reflexiója rámuta-
tott. A jelenkori prózavonulatok egyike, illetve a fokozatosan konstituálódó 
mai prózapoétikai gondolkodás a történetmondás revízióját, a reflektálatlan 
elbeszélés térhódítását igazolja vagy igyekszik tudatosítani. Ezzel egyidőben 
emlegeti a kritika azoknak az egymástól eltérő szövegformáknak az együttes 
jelentkezését s jelentőségének növekedését a posztmodern prózában, mint 
pl. az elbeszélő és értekező, elbeszélő és dokumentumszerű közlések stb. 
/Zárójelben utalnék egyetlen ilyen példára, Julién Barnes 1984-ben megje-
lent Flaubert papagája c. regényére./ 

A jelzett meglátások egyetlen szempontból tűnnek említésre méltónak a 
Tersánszky-prózával összefüggésben: ha nem is éppen száz, hanem hetven-
két, ötvenkilenc vagy negyven év távlatából mérjük fel s interpretáljuk az 
egyes elkotásokat, a távlat távlat marad, ha nem leljük fel a zsinórt, mely a 
kommunikációt biztosítja. Meggyőződésem, hogy - talán éppen az újabb 
értékorientáció következtében s egyes művei karaktere folytán - Tersánszky-
tól ismertebb, jelentékenyebb elbeszélők esetében mind nehezebb e zsinór 
vonalát kirajzolni, mint az ő prózája esetében. Közvetlen elbeszélő formái, 
beszédének funkcionalitása, menete, ritmusa korunkban a figyelem élesedé-
sének, a lélegzetvétel felgyorsulásának, a szaggatottság, kapkodás életvite-
lünket is meghatározó, befolyásoló dinamikájának szögéből közelibbnek 
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tűnik sok kortársánál - a maga vitathatatlan klasszicizálása és türelme, 
derűje és leplezett vagy leplezetlen közvetlensége ellenére. 

Áttételesség és közvetlenség, klasszicizálás és a posztmodern elbeszélői 
gyakorlattal való egybevetés lehetősége, funkcionális közlés és szaggatottság, 
a szövegformák váltogatása és az az állandóság, melyet a Teránszky által 
konstruált elbeszélő kategóriájához társítunk - ellentmondó, vitára ingerlő, 
tudatosan szembesített fogalompárok, alternatívák. Felvetésük egyetlen 
tényt igazolhat, felvetésüket egyetlen tény igazolhatja: művészetének jegyeit 
- ha nem történeti perspektívából, hanem értelmező szándékkal közelítünk 
hozzájuk; e szembeállítások nélkül nem vázolhatjuk fel. 

A Viszontlátásra, drága... első személyű beszélője, a részben levélformájú 
regény megszövegezője Nela, kinek közléseit több más szereplő beszéde, 
közvetlen megnyilatkozása vagy betétszerű írott szövege, levele szakítja meg. 
E megszakítások azonban minden esetben egy másik közvetlen megszólalás 
ékei Nela beszédfolyamában. A hangnemcsere és modorváltás tehát egyazon 
síkon, a személyes közlés síkján játszódik le. A látószög változatlanul a 
központi alaké, a megszólalóé, a tónust s a beszédpartner megválasztását is 
ő befolyásolja. Közvetlenné e modort nem csupán a konfesszionális megnyil-
vánulás teszi, hanem az elbeszélésbe szőtt megszólítások is, mint „Ezt ne 
csodáld, édesem." stb. A sorstörténetet és a vallomástevést e betétek, írásbeli 
dokumentumok teszik hitelessé. 

„... valami ideges, kapkodó előremenés-fajta érzik rajta. Mint amikor a 
tartalék hirtelen váratlanul kap parancsot, s mégis úgy akar a frontra 
kerülni, mintha örökkétig erre készül." - írja Ady. Mai szemmel az ideges-
ség, kapkodás az elbeszélés ritmusát, a váltások, a történetét előre mozdító 
közlések, a formaszervezés dinamikáját illető észrevételek. A közvetlen 
elbeszélés célratörő elbeszélést, ugrásokat, egyszerűséget feltételez. A tény-
szerű közlést s a beszéd fegyelmezettségét Tersánszky első személyű elbeszé-
léseiben, kisregényeiben, levélregényében és novelláiban sem lassítja és nem 
terheli az elemző, mélázó, szemlélődő attitűd és a tudattörténések közlése. S 
ha az elbeszélő mégis talál módot arra, hogy az adott keretek között efféle 
tartalmakról is beszámoljon, azt oly következetesen a „megtörténetről", a 
tényszerűről való híradás formájába foglalja, hogy átmenetileg sem inog meg 
a beszéd tárgyilagosságába, fegyelmezett szigorába vetett hitünk. Ez teszi 
másodlagossá a kérdést, vajon Nela, vagy Natasa, vagy Veron, A céda és a 
szűz elbeszélője, vagy a „ceruza" vagy a ceruzát birtokló személyek szólal-
nak-e meg az adott szövegben. Az elbeszélők s élményeik váltakoznak, a 
beszélő, s az elbeszéltek viszonya azonban állandósul. 

Tersánszky elbeszélő modora, hangneme több szempontból rokonítható 
az orosz szkáz-típusú narrációval. /A magyar irodalomtudományban - isme-
reteim szerint - Gereben Ágnes foglalkozott a kérdéssel./ Igen röviden 
reflektálnék csupán erre az elbeszélő formára, melynek lényegét és szerepét 
Tresánszky művében semmiképpen sem úgy ítélném meg, mint a népnyelv, 
népi gondolkodás- és kifejezésmód irodalmivá minősítését, hisz esetében 
ritkán van szó az erőltetett nyelvjárási kifejező eszközök felhasználásáról, 
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melyeket több jeles e századi elbeszélőnk igyekezett „mímelni". A népi jelleg 
Tersánszky műveiben nem az alakok beszédmódjában tükröződik, hanem a 
történetek elbeszélőinek mentalitásában, a szereplők, szereplő-elbeszélők 
logikájában, észjárásában, élet- és világfelfogásában. E tájszólás nélküli 
dialektus: autentikus világformáló elem az adott mű esetében, nyelv, stílus, 
elbeszélés és történet szerves közege, mely meg nem kerülhető a beszélő s az 
elbeszélt kapcsolatának elemzésében. A művészi forma elidegeníthetetlen 
mozzanata a szkáz-modelljét, az élőbeszéd-szerű előadásmódot idéző köz-
lésforma, melyre a magyar prózában kevés példa akad. A szkáz-típusú 
elbeszélést s ennek megoldásait a korai novellák s az elbeszélésekbe szőtt 
meseszerű elemek idézik. Az elbeszélő bizalmas megszólításai az olvasónak 
szólnak, közléseit az élőbeszéd törvényszerűségeinek igyekszik megfeleltetni. 
Mai perspektívából erőltettséget érzünk az „Az ám!", „Na jó", „Csakhogy mi 
jött közbe?", „Csakhogy mi történt?", „Mondjam, ne mondjam tovább..." - s 
az efféle közbeszúrásokban. Ha mindezen eljárások, megoldások idejétmúl-
taknak tűnnek is, egyértelmű a szándék, hogy az elbeszélő olvasóival kezde-
ményez dialógust, mely ritkán biztosítja a „tényleges" párbeszéd előfeltétele-
it. 

A közvetlen elbeszélésmód s a szkázt idéző jegyek mellett a zárt formák 
jelentőségére szeretnék rámutatni. Noha Tersánszky novellatermésének csu-
pán kisebb hányada mérhető a Viszontlátásra, drága... és A margarétás dal 
értékeivel, e műfajhoz is a már emlegetett klasszikus perspektívából közelít. 
A novellák és az elbeszélések eseménysorai töretlenek, ívesek, a helyzetek 
ábrázolásában sorszerűség, vonalszerűség érvényesül. Kifejezetten zavaróak 
a történeteket bevezető és lezáró keret-kommentárok, melyek a poén, a 
fordulat hatását didaktikus célzásaikkal csökkentik. Ennek ellenére téved-
nénk, ha kisprózájában nem ismernénk fel azon poétikai eljárások tökéletes 
funkcionálását is, melyek elidegeníthetetlenek a novellától, portrétól vagy az 
epizószerűen építkező elbeszélésektől. E szövegek esetében is mellékes a 
kérdés, hogy első vagy harmadik személyű-e a közlés, mert mindkét formá-
ban pontos a központi helyzet körülhatárolása, a kimetszése a történésfo-
lyamból, éles az expozíció, következetes a narratív logika, tehát töretlen és 
tudatos a szerkesztés. 

Németh Andor az Egy ceruza történetéről beszélve konstatálja, hogy „Az 
összkép apró-cseprő, hol izgalmas, hol megmosolyogtató eseményekből áll 
össze. Tersánszky irigylésre méltó írástudással végig meg tudja tartani a 
fesztelen anekdotázás, a rögtönzés látszatát. Előadásának /mai szóval elbe-
szélő nyelvének - Th. B./ e közvetlensége azonban ne tévessze meg az 
olvasót. Ez az igen okos, és igen nyílt fejű író tudja, mit akar kifejezni, és 
igen öntudatosan, igen következetesen konstruál." Eddigi meglátásaim is 
lényegében ennek a következetes konstruálásnak a tényét kívánják igazolni. 
Tersánszky elbeszélői formái a közvetlen elbeszélés és a következetes szer-
kesztés együttesében funkcionálnak leghibátlanabbul. Amikor az előbbi 
tolakvóan hangsúlyos, túlzó, az utóbbiból következő szervesség és arányos-
ság is megbomlik. A Motyogó című novella s az Alakok elnevezésű sorozat 
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igen elevenen idézi Kosztolányi portréinak világát, hangnemét, helyenként 
torzító-groteszk látás- és ábrázolásmódját. Mindez Tersánszkynál mégsem 
jellegadó vonás, mert - megítélésem szerint - nem az irónia, a szemléletmó-
dunkhoz közelebb álló groteszk, abszurd szemlélet befolyásolja, mint Kosz-
tolányit, hanem e szövegekben kettejüket a látásmód, a dolgokról, jelensé-
gekről való vélekedés rokonítja. Motívumpárhuzamokat is felismerünk úgy 
az említett novella, az alakrajzok s a Kosztolányi-portrék között, mint A 
Figuráik szolgálója és az Édes Anna között. 

Ismét Németh Lászlóra és arra az észrevételére hivatkoznék, melyet 
kivételesen fontosnak látok a dolgozat tárgykörét illetően. Tagolás, iram, 
arányosság. E három fogalmat nem nélkülözhetjük sem a Viszontlátásra, 
drága..., sem a novellák, az elbeszélések, az Alakok-sorozat, vagy a Kakuk 
Marci-novellák, -regények, a Margarétás dal, illetőleg az Egy ceruza története 
interpretálásában. Hogyan lehetne tömörebben összefoglalni azokat a voná-
sokat, melyek Tersánszky eljárásait és formaalakítását jellemzik? A legérté-
kesebb kisregények szerkezetének lényege a tagolásból kibontakozó forma. 
Az Egy ceruza történetét alkotó naplók, levelek, jegyzetek, üzenetek, jelen-
tések, vallomások nagyszerkezetté állnak össze, sokszálú és több elbeszélőjű 
konstrukcióvá. Kisebb prózai műveinek jelentősebb vonulata is az „aprózás", 
a „fölvillantás", a rámutatás eszközeivel él. E szövegek - a „rögtönzés", az 
előadás „közvetlenségének" /Németh Andor/ - ellenére legalább olyan ará-
nyosak konstruáltak és következetesek, mint a hivatkozott regények, melyek 
továbbjutnak az elbeszélésben úgy, hogy megerősítik a forma fölvillantó 
jellegének kétségbevonhatatlan jelentőségét. 
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