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A céda és a szűz szövegváltozataival volt tervem foglalkozni, a változtatá-
sok tanulságait találni meg. De az első, Nyugat-beli közlés és a polcomon 
lévő új, 1964-es kiadás /A céda és a szűz. Válogatott kisregények, Bp, 1964/ 
között nem jelentősek, és nem nagyobb terjedelműek a differenciák, s végül 
pedig nem tudni, Tersánszky esztétikai meggondolásokból kiindulva törölt-e 
kis szövegrészeket, mert - mint maga állította - annak idején itt-ott kicsit 
vastagabban fogott a ceruzája, vagy pedig a kiadó fogadta el a kúria 
Ráth-tanácsának 1926-os álláspontját a regényben található „fajtalan és 
szeméremsértő kitételek és leírások" kérdésében, s a szerkesztő törölte a 
már 1924-ben inkriminált textust, Tersánszkynak pedig csak az egyertértés 
gesztusa maradt, helybenhagyva a nyilvánvalóan prűd érveket. A mai olvasó 
tehát kapott egy ösztövér szerelemi jelenetet: 

„Kacagva húztam felfelé, és ő is nevetett, de mind a kettőnknek olyan 
volt a szemünk, mint a parázs. 

Magamhoz szorítottam valami olyan visszás, kínzó vágyban, hogy sikolta-
nom jött. 

Ő is egészen elalélt öleléseim alatt." 
Az ős-szöveg dúsabb, mondjuk így, látványosabb: 
„Kacagva húztam felfelé, és ő is nevetett, de mind a kettőnknek olyan 

volt a szemünk mint a parázs. 
Magamhoz rántottam és a lábai közé feküdtem, mint a férfiak. így 

szorongattam magamhoz, valami olyan visszás, kínzó vágyban, hogy sikolta-
nom jött és hogy fojtogassam és beleharapjak gyenge, friss nyakába. Ő is 
egészen elalélt öleleléseim alatt." 

Kézenfekvő lett volna, ha már az összevetéseket nem vállalom, hogy a 
szerelem témájában Krúdy Gyulával versenyre kelő Tersánszky művével vagy 
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művészetével foglalkozom, természetesen A céda és a szűz fölöttébb alkal-
mas szövegrészeinek elemzése segítségével, hiszen Sappho magyar húgainak 
históriája a magyar irodalom ritkább történetei közül való: emlékezetem 
szerint Móricz Zsigmond Árvalányok című regényében van a Tersánszky 
komponálta jelenethez hasonló de ott sem ennyire radikális módon megcsi-
nálva. Mert - ezt is jegyezzük meg - közben ott van a Tersánszky regénye 
felett a vád, valamint a kéthónapi fogház és az ötmillió korona pézbüntetés 
glóriája is! 

Ám éppen e szövegrész felett borongva támadt fel bennem a kérdés: az 
érzékletes és megbotránkoztató jelenet előadása elképzelhető-e abban a 
kontextusban, amely révén Teránszky valószínűsíteni akarja Csinos Veroni-
ka élettörténetét - a hősnőnek a maga előadásában. Vallomás-regény 
ugyanis A céda és a szűz - s mondjuk meg nyomban, nem az egyetlen ilyen 
regény Tersánszky életművében! 

Van a regénynek egy rövid bevezetője, amelyben az író ősi regényírói 
szokás szerint hitelesítendő művét, magától eltulajdonítva azt meséli el, 
hogy hogyan jutott a történet kéziratához, itt magához a történethez. 
Teljesen mellékes ilyen esetben, hogy talált, vagy rátestált szövegről, olvasott 
vagy hallott történetről van-e szó. Tersánszky a „céda" történetét magától a 
hősnőtől „hallotta" romantikus elemekkel díszített körülmények között. 
Nagy vadászat, az író a hóviharban elszakad társaitól és tévelyegve egy 
faluba érkezik sötét este, fáradtan, szállást keresve. Egy parasztházba kopog-
tat: „Egy elég szemrevaló asszony fogadott, és nagyon szives volt hozzám. A 
falubeli érckohó egyik munkásának volt a felesége, s éppen egyedül volt, 
mert az ura éjjeles munkára járt. Mindjárt feltűnt nekem az asszony 
modorán valami választékosság, amivel egészen elütött attól, amennyire 
ismertem az effajta nőket. Majd még jobban elcsodálkoztam, mikor a 
vendégszobába, ahová bevezetett, egy csomó olyan könyvet vettem észre, 
amilyeneket nemigen találni hasonló viskóban. Elég az hozzá, hogy ez tette 
aztán, hogy a féléjszakát beszélgetve töltöttük." 

A beszélgetéseknek pedig a Csinos Veronika élettörténete volt az ered-
ménye, s a hallott históriát az író - mint a regény zárómondatában írja -
„igyekezett hűen tolmácsolni". Ha belemegyünk az író felkínálta játékba, 
akkor apokrif életrajzregénynek kell A céda és a szűz szövegét minősítenünk, 
s azt mondanunk, hogy Tersánszky az író a nagy misztifikátor, mert az első, 
egyben oly jelentős Viszontlátásra, drága is ilyen értelemben levél-misztifiká-
ció. Az 1920-as évek első felében az önéletrajz műfajához van közeledőben, 
hogy ezt teremtse meg az Igaz regény című művében 1927-1928-ban. A 
vallomásszerű szövegek mintegy ott vannak tolla hegyén azokban az évek-
ben. Adalékként talán annyit ezzel kapcsolatban, hogy a nem éppen logiku-
san összeválogatott Tersánszky-gyűjteményben, amelyet forgattam /A céda 
és a szűz/ a tizennyolc szöveg közül 8 vallomás-jellegű nagynovella vagy 
kisregény, köztük a Viszontlátásra, drága című is. Ha lenne Tersánszky-filo-
lógia, nyilván bátrabban lehetne akár abba a feltételezésbe is bocsátkozni, 
hogy a műfaj-ihlet mindenképpen az 1916-os regényből sugárzott át az 
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1920-as évek első felében kisregényeit író Tersánszkyra, mert annak „epiló-
gusféléjében" írta: „Vegyék úgy, kedves olvasók, mintha én magától Nelinski 
Nelától hallottam volna nagyjából az itt elmesélteket. Vegyék, hogy ő ezt 
mondotta nekem valahol... Nos, én megírtam helyette..." S A céda és a szűz 
szövegét is átragyogva közrejátszik 1929-ben A margarétás dal megformálá-
sában is. Annak a bevezetőjére kell figyelnünk: „Aki itt ezt a történetet 
közreadom, Nagy Ferenc újságíró vagyok. Mert bár eredetileg úgy tervez-
tem, hogy egészen magának a Natasa kisasszonynak édes szájába adom a 
szót, aztán kénytelen voltam lemondani erről. Natasának ugyanis bizonyos 
szituációk megérzékeltetéséné! olyan fortélyos és zavaros az előadásmódja, 
hogy csaknem érthetetlen maradnék, ha hűen követném őt benne. Kiegyez-
tem tehát ötven százalékra." Fontos eligazítók ezek a megnyilatkozások, s 
jelzik, hogy Tersánszky milyen jelentős mértékben kötődött az életrajzi 
vallomás műfajához, mert már A céda és a szűz megírása előtt a Kakuk 
Marci ifjúsága „bevezetésének" a végén szó szerint is „átadja a szót" magá-
nak a főhősének, majd az ezt követő hat Kakuk Marci-regényben is! 
Hirtelenében nem is tudnék olyan jelentős Tersánszky-regényt felemlíteni, 
amelynek nem ez az apokrif életrajzi vallomásosság a formája, de azt sem 
tudnám most még magyarázni, hogy miért ragaszkodott írónk ehhez a 
pszeudo-formához, s kísérletezett vele regény-típusokban és hős-típusok-
ban egyaránt. Kérdezhetjük ugyanis, valóban nyeresége volt-e Tersánszky-
nak, az elbeszélő művésznek, ez a regényes kifejezésmód, s vajon jelentősek-
e a különbségek a más, nem ilyen vallomás-jellegű szövegeiben, ha emezek-
kel szembesítjük őket! Azaz: többlet hozó formához ragaszkodott-e oly 
csökönyösen Tersánszky a Viszontlátásra, drága kétségtelen „első éneke" 
után, és annak sikere fényében? Azt merem állítani - éppen A céda és a szűz 
körüli vizsgálódásaim pillanatnyi eredményeként - , hogy nem féltetlenül 
szükségszerű formát szeretett meg Tersánszky. A primitív tudat ömnegis-
merő és önkifejező munkájának a hatékonysága van próbán, amikor vallo-
másszerű kisregényeit írja, s van is ellentét a vallomást tevő hősök tudata és 
az írói igény mélybehatoló irányultsága között, mert Tersánszky, az író 
mindig többet akar tudni, mint amennyire hősei (származásuk, sorsuk, 
gondolkodásuk, életvitelük, erkölcsük), ezt lehetővé teszik. Ha csak azt 
tudhatjuk meg, amit hősei és hősnői tudnak, akkor a világról keveset beszélt 
volna Tersánszky Jószi Jenő. Ezt kell elmondani A céda és a szűz kapcsán is, 
pedig abban az író motiváltan indítja hősnőjét a többet tudás útján: a 
szenvedélyes regényolvasó asszony képes regényesen nézni önmagát és a 
világot is. Amikor most a két embert jellemző passzust idézek ebből a 
regényből, egyúttal felkínálom az író maga mentségét is az Illatos levélke 
című rokonformájú művéből, ahol ezt olvassuk: „Maga, Sándor, el sem 
képzelheti, milyen nagy emberismerettel és lelkiismerettel bírnak ilyen 
egyszerű emberek..." /286. old./ A céda és a szűzben Csinos Veronika az 
írónak előbb Jantyikot, a vállalkozót, jellemzi, aki keresztlányára feni a 
fogát, majd Uborszkit, az építészmérnököt festi le. A jellemrajz és az 
emberrajz túlnövi természetesen Csinos Veronika szellemi képességeit. íme: 
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„Jantyik egy köpcös, de nagyon széles hátú ember volt. Olyan vastag 
szemöldökei voltak, mintha második bajusza nőtt volna a homlokán. 
Úgyhogy két kicsi, ravasz szeme úgy nézett élő alóla, mintha függöny mögül 
leskődnék ki" /775. old./ 

S Uborszki: 
„Észrevettem mindjárt, hogy a mérnök afféle nyámnyila ember. A nyál 

össze van mindig gyűlve a szája szélén, mint a zabolásoknak. És mikor 
szólnak hozzá, előbb bámul, s aztán is úgy felel, mintha most mászott volna ki 
valami gödörből. Láttam, hogy felesége uralkodik rajta egészen." /558. old./ 

Mind a két portré az első látásra készült, tehát a szituáció, amelyben a 
cselédlány szemügyre veszi ezt a két embert, ilyen jellemzésre alig adhat 
lehetőséget. Mint ahogy túlnövi Csinos Veronika tudatát a következő kis 
részletben is a közlés: 

„Voltam akkor már úgy tizenhárom éves. De nem néztem ki többnek 
tíznél. Akkorka melleim mégis voltak már, mint két kis dió. És ott lettem 
már akkor a mostani uram szeretője. De úgy gondoljon rá, ahogy ezt 
legények lányoknál értik." /767. old./ S túlnő az egész regényen Csinos 
Veronika intimitásának feltárulkozása, szerelmi életének a bevallása a nyílt-
ság /láttuk/ akkor még elviselhetetlen fokán. Ezért van az, hogy tulajdonkép-
pen egy Édes Anna-típusú cselédregényként kellene olvasnunk A céda és a 
szűz szövegét, s mégsem tudjuk ezt zavartalanul és maradéktalanul megten-
ni. Nyilván a már jelzett differenciák miatt! 

S elsősorban talán a problémát abban az egyszerű lényben kell látnunk, 
hogy ez a regényforma, amely annyira Tersánszky Józsi Jenő sajátja volt, 
mindenek előtt nyelvi szinten realizálódik és azon próbál megfogalmazódni, 
pedig ezen a szinten sem lehet éles határvonalat húzni a más típusú 
regényeket elhatárolandó. S itt akár „persze-regényeknek" is lehelne ezeket 
nevezni, A céda és a szűz címűt mindenképpen. Ez a mondatszó-határozószó 
a hitelesítés, a vallomásos közlés nyelvi realizátora - változatainak nagy 
száma miatt is. Mellette megtaláljuk még a „mondhatom", a „bizonyos", az 
„aztán meg", „de úgy gondoljon rá", az „említettem, hogy...", az „elhiheti" 
kifejezéseket is - egy szótárra való változatban! Ugyanakkor éppen ezek a 
nyelvi megoldások figyelmeztetnek, hogy Tersánszky regény-nyelvét minősí-
tenünk kell, méghozzá apokrif regényformája tényéből kiindulva, s ha 
lehetséges, egy ilyen elemző munka után jussunk el Tersánszky Józsi Jenő 
művészetének jobb megértéséhez! 

7 


