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„Megjárta Galíciát, az olasz harcteret - ha egyszer-egyszer felkerült 
szabadságra Budapestre, hadnagyi ruhában, félrecsapott sipkában, tábori 
adjusztirungban, kezében kis nádpálcával - olyan volt, mint egy szabadságos 
magyar katona a nótában" - írta Tersánszky Józsi Jenőről bő ötven esz-
tendővel ezelőtt Schöpflin Aladár, s ha tanácskozásunkra készülődve épp 
ennél a szabadságos katonánál állapodtam meg, annak oka az, hogy az írói 
pályák kezdete, különösen ha maradandó alkotást is eredményez, olyan 
jegyeket kínál, melyek nemcsak végigvonulnak az egész életművön, hanem 
egyúttal tisztább képletekben mutatkoznak meg, mint később, amikor már a 
mesterségbeli rutin rejtettebbé, oldottabbá teszik őket. 

A Viszontlátásra, drágá...-\ Ady Endre emlékezetes kritikája óta általában 
az első magyar háborús regényként szokták emlegetni. Egyeseket a háború 
értelmetlenségének rajza ragadta meg benne, mások szimbolikus jelentést 
tulajdonítottak a lengyel lány sorsának, s végső fokon Galícia regényének 
látták a művet, az újabb elemzők pedig, kik az irodalomban mindenekelőtt 
valamiféle pozitív eszmeiség vagy tanulság után nyomoznak, az író mély 
humanizmusára és háborúellenességére helyezték a súlyt. Az efféle meglátá-
sokban, persze, sok az igazság. A regényben a „kárhozatos, nyomorult 
háború" kitörése után kezdenek peregni az események, s ha a harcok 
közvetlen leírására nem vállalkozik is Tersánszky Józsi Jenő, lépten-nyomon 
találkozunk azoknak emberroncsoló következményeivel, sőt, egy ponton két 
orosz katona között parázs vita kerekedik a háború őrültségeinek kény-
szeréről, melynek során elhangzik az is, hogy a mindennél drágább élet 
védelmében a lövészárkokba kényszerített barmoknak rá kellene törniük 
hajcsáraikra. Mindennek ellenére végső egyoldalúság volna, ha kirekesztőle-
gesen a háború felől szemlélődnénk, s Nelinski Nela kiégésének, aláhullásá-
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nak, erkölcsi megsemmisülésének folyamatát csakis a kizökkent idővel, az 
esztelen vérontás tényeivel próbálnánk értelmezni. 

Tersánszky Józsi Jenő ugyanis, annak ellenére, hogy önkéntesként vonult 
ki a keleti hadszíntérre, igen gyorsan ráeszmélt, hogy az egyes ember sorsa 
mérhetetlenül fontosabb, mint az eszmei szemellenzők által meghatározott 
közösségi életutak. Egyszersmind azonban felismerte azt is, hogy az egyén-
nek véletlenek özönével kell szembenéznie, melyek akaratától és célkitűzé-
seitől függetlenül utat szabnak neki. Az őrült szerelme című elfeledett 
regényében írja: „Itt a magyarázat, ott a magyarázat, kész és nyilvánvaló, de 
a magyarázatok mögött ott van a véletlennek engesztelhetetlen és könyörte-
len keze, mely egyiknél támogat, a másiknál csak ront-bont s meghiúsít." 
Noha a Viszontlátásra, drága... ennyire sarkítottan sehol sem áldoz a vélet-
lennek, kétségtelennek látszik, hogy az már a nótából ki-kilépő Tersánszky 
számára is megkerülhetetlen evidenciát jelentett. Amellett, hogy Nelinski 
Nela történetét behálózzák a rá utaló mozzanatok, valójában a regény 
alaphelyzetét is a véletlen teremti meg. A már meghasonlott Nela hónapok-
kal a háború kitörése után megmagyarázhatatlan okból felkeresi a gránát-
dúlta posta udvarát, és a sok kacat között rábukkan egy „véletlenül épen 
maradt" fiókra, mely testi-lelki barátnőjének, Vigának hozzá írt levelét rejti. 
Azt a levelet, amely meredeken visszaveti Nelát abba az időszakba, amikor 
még a személyek és helyek tekintetében számára egyaránt idegen események 
nem játszódtak le. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Nela Viga levelétől 
indíttatva vállalja a szembenézés minden keserűségét. 

Az odakinti, a társadalmi életben zajló események kifürkészhetetlen 
összefüggései mellett azonban az egyes ember életét a bensőjében szunnyadó 
végzet is alapvetően befolyásolja, sugallja Tersánszky Józsi Jenő. A front 
közeledtekor, a menekülés pillanataiban Nelának az a benyomása, hogy 
furcsa módon valami visszatartja, egyszerűen nem mehet el, máskor a végzet 
előérzete fojtogatja, a történtekre visszapillantva pedig kategorikusan is 
leszögezi: „túlságosan is szavamon fogott a végzet". Nem túlzás hát azt 
állítani, hogy Nela a véletlen és a végzet, illetve - paradox kifejezéssel - a 
véletlen végzet hálójában vergődve jut el addig a szélső pontig, amikor már 
merőben értelmetlennek érzi életét, s mind többször az öngyilkosság gondo-
lata foglalkoztatja. S hogy mennyire így van, ez akkor válik igazán kézzelfog-
hatóvá, ha alakjának mind társadalmi, mind biológiai determináltságát 
közelebbről is szemügyre vesszük. 

Amennyiben Tersánszky Józsi Jenőnek netán kedve lett volna hozzá, 
hogy a XIX. századi regény szerkesztési elveit követve adja elő a történetet, 
valószínűleg rengeteg időt pazarolt volna a háború előtti évek rajzára, és a 
lineáris, távolságtartó ábrázolás jegyében helyzetek egész során át halmozta 
volna Nelának mindazon alkati és magatartásbeli jellemzőit, melyeket majd 
a háború csaknem máról holnapra elsöpör. A választott forma, a levélregény 
formája azonban szükségtelenné tette az előzmények részletes feltárását, a 
nyűgös aprólékosságot, s Tersánszky megkapó szubjektivitással a túlzó, 
nagyító, ám ugyanakkor a megszokottnál erősebb, határozottabb vonalakkal 
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dolgozó visszaemlékezés szférájában maradhatott. Az elbeszélés retrospektív 
jellege, az utólagosan mindent átértékelő ítéletek annyira uralják a regényt, 
hogy akár kizárólagosíthatnánk is őket, holott Tersánszky nem csupán arra 
törekedett, hogy a háború előtti Nela arcképét a később alázuhanó Nela 
tudatműködése révén újraalkossa, hanem hogy ezzel párhuzamban egy har-
madik, egy virtuális Nelát is megsejtessen, akinek pusztulását tragikusnak 
érezhetjük. 

A regény elején, már ez is figyelmeztető szimptóma, Nela rátalál egy 
levelére, melyet nem sokkal családi tragédiájuk s az isten háta mögötti 
kisvárosba való megérkezése után írt, ám végül nam adott fel. Minthogy ez a 
barátnőjének írt levél egyetlen olyan részlete a regénynek, amely belső 
ellenpontozás nélkül állítja elénk a háború előtti Nelát, érdemes szövegsze-
rűen is elidőzni nála. „Tudod - írja egyebek között Vigának valamikor 
régen, mikor mesét olvastam, játszott képzeletemben ilyen ósdi, pirinyó 
városka, ahova megérkezik a szerencséjét kereső legény, s a királylány beteg, 
egy kis tornyos, erkélyes kastélyban - nos, csupán akkor voltak még ilyen 
hangulataim, mint mikor itt az első sétát tettem. Egy délután mindent 
láttam, ami itten látnivaló. Minden oly ódon, s minden oly piciny, s oly 
öregecske mosollyal pillant az emberre. Egy szép nagy folyó van a város 
végén. Azóta is mindennap, sokszor órák hosszat elálldogálok kőhídján, s 
nézem a hullámokat. Igazán nem tudom, más folyó is ilyen. Sosem láttam 
még ilyen világoszöld vizet, s oly bájosak rajta a fehér fodrok. Renneberg 
comtesse volt így öltözve a kabarén: zöld selyem, fehér csipkével, ha 
emlékszel még... És oly szép halovány színűek a halmok, kirajzolva ábráival 
s egy-egy sötét fenyves erdővel. Csodálkozom, mindennel úgy vagyok, mint-
ha most venném először észre életemben.'' Máskor, ugyancsak a város végi 
folyó mellett andalogva, arról álmodozik, hogy az egyébként gyűlölt nagyvá-
rosból csakhamar levél érkezik, művésznőnek invitálják a kabaréba, színpad, 
mosolyok, óriási siker, káprázat, forróság, s ami a legfontosabb, igen, a 
nézőtéren ott üli a „szőke gróf is, aki esztelenül beleszeret, s gálánsán 
megostromolja őt az öltözőben. S jóval később, amikor már a kisváros 
békéjét definitíve földúlják a háborús események, az utcán pedig megjelenik 
a számára végzetes Malagin Nyikolajevics Nyikolaj, még akkor is az álmok 
sűrű ködében él, hiszen a tiszt feltűnését módfelett regényesnek tartja, 
olyannak, amiről már olvasott, csak éppen nem tudja fölidézni, hol. 

Nelának ezeket a megnyilatkozásait Tersánszky tervszerűen ellenpontoz-
za. Az idézett levél mögé a meghasonlott Nela azonnal odaépíti az elhallga-
tott keserű órák, vívódások, lemondások tényeit, mondva, hogy a jelzett 
időben „durva munka, sanyarú, filléres gondok, kofa veszekedések, halálos 
undor s képtelen, nevetséges ábrándok" között teltek napjai. S ugyanezt 
cselekszi a színházi siker és a szőke gróf kapcsán is, hisz a parfümös 
ábrándozás epizódja után a lecsúszott Nela azonnal nyomorultnak, nevetsé-
gesnek nevezi egykori önmagát, őrültségnek tartva mindazt, ami korábban a 
képzeletét foglalkoztatta. Az ilyen és ezekhez hasonló ellenpontoknak erős 
fényében a vidékre megérkező Nela egyértelműen igazi századeleji, polgár-
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lánynak látszik, kinek neveltetése, differenciálatlan ízlése, avatag álmai 
következtében nincsenek intellektuális igényei, mint ahogy nem épített ki 
magában egy olyan kritikai szemléletet sem, amelynek segítségével egyrészt 
tulajdon cselekedeteit kontrollálhatná, másrészt, szembefordulva a rázúduló 
eseményekkel, megkísérelhetné sorsa alakítását. Lebeg, sodortatja magát, 
tartalmatlanul álmodozik, egyszóval már-már ideális célpontot jelent a 
véletlen számára. 

Csakhogy a helyzet azért mégsem ennyire egyszerű. Egy naiv, butuska 
polgárlánynak, ki menetrendszerűen sétál és álmodozik, fogyasztja a filléres 
regényeket s környezetének igényét kielégítendő naponta édesdeden klimpí-
roz - egyszerűen nem lehet sorsa, végzete. Az ilyen teremtések általában 
érzékeny lelkű úriasszonnyá lesznek, s anélkül, hogy valaha is önmagukra s a 
világra eszmélnének, életük végéig a csendes, ragadós képmutatás ösvényeit 
járják. Éppen ezért Tersánszky, ha óvatosan, ha alig érzékelhetően is, de 
megnyitja kissé Nela szokásokkal, merev magatartásképletekkel és erkölcsi 
normákkal lehatárolt alakját. Nem feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy 
Nela egyáltalán nem a nagyváros után sóvárgó balga úrilány szerepében lép 
elénk a regény elején, akit aztán a halálos vidéki unalom s a háború 
zűrzavara valósággal belekerget a mind üresebb, mind gépiesebb szerelmi 
kalandokba. Ilyesmiről szó sincs! Ellenkezőleg, Nela, bár kényszerűséből 
változtat lekhelyet, voltaképpen lázadó angyalként érkezik meg nagyapja 
vidéki házába, s ezt több ízben is nyomatékosítja. „Te azt hiszed, Vigám, 
hogy minden csapás közül az sújtott engem legjobban, hogy oda kellett 
hagynom a nagyvárost s idekerülnöm ebbe a - mint te mondod - csúnya, 
eldugott fészekbe. Nem így volt, ebben nagyon tévedsz" - mondja egyhelyt, 
másutt pedig a nagyvárosban töltött utolsó napok elviselhetetlenségét, „utá-
latos izgalmait" említve, így fakad ki: „Épp elég volt az emberek társaságá-
ból." Nelában tehát van valami az orosz regények azon hőseiből, kik a 
moszkvai vagy pétervári társasélet talmi fényeitől megundorodva, a békés 
vidéktől, a természettől várják elvesztett belső egyensúlyuk helyreállítható-
ságát. Az el nem hanyagolható különbség abban van, hogy míg azok 
többé-kevésbé átgondolt tervek alapján próbálnak értelemadó támpontokra 
lelni, addig Tersánszky lázadó, fentebb virtuálisnak mondott Nelája egyértel-
műen megreked az ösztönösség szférájában. Lényén így ellentétes előjelű, 
egymást lerontó, tisztázatlan intenciók, vágyak lesznek úrrá, lelki zavartságot 
okozva, mely lépten-nyomon szerepjátszásra, alakoskodásra készteti őt. 

S itt, ezen a ponton merül föl biológiai determináltságának kérdése. 
Nelát már a nagyvárosban megkísérti a testi vágyakozás. „Sokszor valóságos 
szerelmes kívánkozás kínzott önnön idomaim iránt, karjaim csókoltam, s 
forró vallomásokat suttogtam önmagamnak" - vallja meg, majd elárulja azt 
is, hogy vidéki magányában csakhamar fokozottabban éledt fel benne „ez az 
átkozott érzelem", mely „kínzó, csábos, aljas sugalmakkal" kerítette éjjel és 
nappal egyaránt, "mint valami boszorka". Schöpflin Aladár nyilván Nelára is 
gondolt, midőn azt fejtegette, hogy Tersánszky nagy élménye az erotika, a 
„testi szerelem, a ráaggatott romantika nélkül, nyersen, animális meztelen-
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séggel, a maga ellenállhatatlan csábításával". Mert hiszen a lengyel lány 
egész valóját csakugyan fogva tartja az erotikus vágyakozás, olyannyira, hogy 
mindennemű mérlegelés vagy tényleges választás lehetőségétől meg van 
fosztva. Szexualitása azonban, mely abszolutizáltságában eleve a végzetet 
sejteti, korántsem csak a hús egyszerű, felhőtlen örömeinek megszerzésére 
tör. A regény derekán Nela odavetőleg említést tesz egy fiatal, a férfiszem-
nek kívánatos apácáról, ott dolgozik a kórház kötelékében, akinek bámész, 
világoskék szeme, fitos orra, erős idomai váratlanul a következő asszociációt 
pattantják ki tudatában: „Ez éppoly kevés lelki emésztődés nélkül adhatja át 
magát a gyönyöröknek szeretője vagy tán szeretői karjaiban, mint ahogy 
bizonyára most is elvégzi imazsámolyán napi ájtatosságát." Mennyire más 
Nela! Elemi erejű vágyakozása, legalábbis a Nyikolaj utáni idők kezdetéig, a 
szenvedély magas lángjával lobog, lelki vívódás hatja át, elsősorban annak a 
jeleként, hogy Nela az örömszerzésen túl a szerelem révén ösztönösen 
önmagát is realizálni szeretné. Mindenségáhítatú szexuális izzás az övé, 
amelytől véges élete számára kiutat remél a közönyös örökkévelóságban. 

E tekintetben Nelinski Nelának, persze, számtalan rokona van az iroda-
lomban, ám az a mód, ahogyan Tersánszky Józsi Jenő a végzetét kiteljesíti, 
már egészen sajátos. Tersánszky pontosan tudja, hogy a véletlen végzet 
határmezsgyéjére küldött, üveglábakon álló lányt, az egész regény kockázta-
tása nélkül, nem lehet közvetlenül a háborúk során fölerősödő férfibrutali-
tás áldozatává tenni, hiszen ez melodramatikus felhígulást eredményezne, 
arról nem is szólva, hogy azonnali megalázása egy csapásra eltávolítaná 
alakjáról a végzetszerűség árnyait. Épp ezért Malagin Nyikolajevics Nyikolaj 
személyében Tersánszky elsőként egy olyan békebeli úriembert, csaknem 
gáncstalan lovagot perdít Nela elébe, akitől távol áll a szélhámosság minden 
válfaja. Mint kiderül, értelmiségi ember, amolyan költőféle, valahol menet 
közben azonban elvesztette a hitét, a lemondó szemlélődés pozícióján áll, s 
nemcsak hogy nem kér részt egy eljövendő emberibb korszak építéséből, 
hanem éppenséggel fáradt iróniával kinyilatkoztatja, hogy nem tud rokon-
szenvezni semmiféle társadalmi renddel és erkölccsel, sőt, röstellne a tükör-
be nézni, ha tudná, hogy hasznos polgára a társadalomnak, „vagy éppen 
előmozdítója a közügyeknek, melyekre éppúgy illik a közös elnevezés, mint 
egy farkasfalkára vagy egy örömházra..." Nyikolaj tehát közérzet dolgában 
igen közel áll a néhány hónappal későbbi, zsákutcába jutott Nelához, 
kettejük teljes értékű találkozására azonban mégsem kerülhet sor. Nemcsak 
azért, mert Nelát viszonylag soká fékezi a társadalmi és biológiai determi-
náltsága között támadt kollízió, hanem elsősorban azért, mert a lány nem 
tud mit kezdeni Nyikolaj mélyen pesszimista életérzésével. Egyszerűen nem 
talál utat hozzá, s ez okból megtorpan az erotikus szenzációk szűkebb 
körében - a vágyott teljesség helyett kénytelen megelégedni a parcialitással. 
Nem véletlen hát, hogy amikor kapcsolatuk egyébként is húlőben van már, s 
Nyikolajnak a hadihelyzet alakulása folytán távoznia kell a regényből, Nelán 
a szó szoros értelmében rémület vész erő, amely gáttalanul az „átkozott élv" 
felé taszítja. Az ide-oda harmonikázó front úgyszólván dúti Nagyapus 
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házába a különféle figurákat, s Nela szinte válogatás nélkül mindegyikük 
szeretője lesz. Leginkább talán akkor, amikor az egészen fiatal, még eszmék 
bűvkörében élő Heinrich előtt oly ocsmányul riszálkodik, ahogyan talán a 
hivatásos prostituáltak sem riszálkodnak. Nela itl már egyérteműen messze 
az általa említett apáca nívója alatt áll. 

Tragédiája természetesen nem abban van, hogy elkurvult, hébe-hóba 
mással is megesett már ilyesmi, mégsem akarta elemészteni magát, hanem 
abban, hogy elfogyott körülötte a levegő, hogy az érzékek pőre játékának 
rabszolgája lett. Cellába szorult, ahonnan nincs kiút. Friss tapasztalatai 
birtokában huszonöt éven át kialakult életvitelének máza lepattogott, végér-
vényesen, ugyanakkor azonban a virtuális Nela kiteljesítése is lehetetlen 
számára, mert ahhoz szellemi készültsége teljességgel elégtelen. Kiszolgálta-
tottsága fokozhatatlan, s ebben egy kicsit minden ember kiszolgáltatottságát 
is olt érezni. Annál inkább, mert a fiatal Tersánszky Józsi Jenő ragyogó 
érzékkel kerüli a lélektani elemzés buktatóit, az unalmas bölcselkedést, 
egyszóval minden olyan digressziót, amely leginkább korhoz kötött lévén, a 
leggyorsabban szokott elévülni is. 
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