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Az irodalomtörténet Tersánszky Józsi Jenő prózáját ilyen meghatározá-
sokkal írja körül: „vérbő realizmus", „kifogyhatatlan humorú mesélő kedv", 
„kényelmes előadásmód", az „élet sűrűjének", „amorf alaktalanságának" 
műbe emelése, a „stílus" helyett a „matéria" előnye. Ugyanakkor megállapít-
ja, hogy a hősök élőbeszédszerű, közvetlen és laza modorának tudatos 
megkomponáltsága is érzékelhető. Nem a naturalisztikus, hanem egy ízes, 
szellemes nyelvteremtő igény vezérli az írót. Továbbá: „Előadásmódja a 
hagyományos epikus formákat követi: egyszerűen elmeséli történeteit." 

Az „egyszerű elmesélés" egyáltalán nem egyszerű mivoltát Tersánszky A 
margarétás dal (1929) című kisregényének remek szöveganyagával szeret-
nénk példázni. Tersánszky írói világának sarkpontjai valóban olyan klasszi-
kus epikai tényezők, mint a cselekményesség és a hősök megformálása. Az 
író lenyűgöző kedvvel és érdekeltséggel veti magát bele a világ ábrázolásába, 
s ebből a hozzáállásból csakugyan teljességgel hiányzik a modern idők 
depresszióinak és intellektualizált megatartásformáinak még a sejtelme is. 
Hogy Tersánszky műveitől mégsem kell elfordulnunk mint anakronisztikus 
jelenségektől, az nemcsak a mindenkori nagy művészet erejének köszönhető, 
hanem az „egyszerű elmesélés" szövegében explicite felbukkanó intervenciók 
szándékos alkalmazásának is. E szövegszerű, explicit tünetek hangsúlyozott 
jelenléte s jelenlétük szerepe mutat rá a szerkezetszintű, implicit beavatko-
zások felhívó jellegére, következetességére. 

Az „élet sűrűjéből" merített téma A margarétás dalban - a főhősnő 
megfogalmazása szerint - egy „krajcáros regénybe" illő szerelmi történet. A 
narráció válságának korában egy ilyen meseközpontú, olcsó szerelmi elbe-
szélés kihívó vállalkozás. Hogyan képes Tersánszky mégis, s éppen ezért oly 
fényesen felülkerekedni anyaga és módszere buktatóin? 

1 



50 CSÁNYI ERZSÉBET 

Egyrészt: mert a történet végül is egyáltalán nem marad olcsó. Erről már 
az írói szemlélet humora és iróniája is biztosít bennünket. A főszereplő, 
Natasa kisasszony erkölcsi-érzelmi portréja olyan értéktöbblettel záródik, 
amelyben benne foglaltatik az ember identitáskereső, leghőbb vágyainak 
örök elérhetetlensége, vállalt tragikuma. Az események sodrában mindunta-
lan leépülnek, degradálódnak a konstituálódó-félben lévő értékek, s ezek az 
ellentmondások csiholják ki az epikai hitelességet, a kifejlet komplexitását. 

Másrész: a kisregény fölényes korérzékenységét bizonyítja a szöveg önref-
lexiós váza, amely humorral, játékos /öniróniával/ részletezi a mű körüli 
gondokat. Ezáltal Tersánszky szándékosan problematizálja - nem a hősök és 
az események valóságosságát, de - az elbeszélés, az „elmesélés" módját, a 
narrátor kérdését, a mimézis ügyét. Az író következetesen láttatja regényét 
kívülről, s az önreflexiós nyelvi funkciók aktivizálásának célja immár nem a 
realizmusra jellemző hihetőség-fokozás. Ezek a jelzések a megformálás 
kérdéseire irányítják a figyelmet, s az írói szándékra, hogy eljátsszon ezekkel 
a lehetőségekkel. 

Az önreflexiós, metanyelvi mozzanatok elsősorban a narrátori szerkezet 
kialakításához kötődnek. 

A regény az elbeszélői alaphelyzet explicit feltárásával, konatív nyelvi 
megnyilatkozással kezdődik: Nagy Ferenc újságíró mutatkozik be az olvasó-
nak mint Natasa kisasszony történetének közreadója. Az események jelentős 
hányadát azonban a főhősnő előadásában, élménybeszámolóként kapjuk, 
amint újságíró barátjának megvallja testi-lelki hányattatásait. 

A céltudatosan alkalmazott narrátori áttételekkel Tersánszky egy paró-
diába vonja be olvasóját. Nem véletlen, hogy Nagy Ferenc oly részletesen 
beavat bennünket az elbeszélői nézőpont körüli dilemmáiba: „Aki ezt a 
történetet közreadom, Nagy Ferenc újságíró vagyok. Mert bár eredetileg úgy 
terveztem, hogy egészen magának a Natasa kisasszonynak édes szájába adom 
a szót, aztán kénytelen voltam lemondani erről. Natasának ugyanis bizonyos 
szituációk megérzékeltetésénél olyan fortélyos és zavaros az előadásmódja, 
hogy csaknem érthetetlen maradnék, ha hűen követném őt benne. Kiegyez-
tem tehát ötven százalékra. Mindenütt a Natasa bájos szájába adom a szól, 
ahol lehet, és én csupán mélyreható és szellemes megjegyzéseimmel kísérem 
elbeszélését, vagy a folyamatosságot kívánó részleteknél beszélek itt ma-
gam." Nagy Ferenc közreadói problémáinak állandó explikálása által meg-
adatott az az olvasói illúzió, hogy a művészi formálás a szemünk láttára 
zajlik. Tersánszky viszont csak parodizál, játszik, hisz nemcsak Natasa az 
ábrázolt, hanem a közreadó Nagy Ferenc is. 

A kettős narrátori szerepfeltüntetés elsődleges funkciója az, hogy felhívja 
a figyelmet a kisregény, s benne Natasa vallomásának konstruáltságára, s 
fogékonnyá tegye az olvasót az önreflektáló paródia befogadására. Az 
olvasóval való kapcsolatteremtést biztosító kiszólások már nem a bemuta-
tott világ elhihetőségét hivatottak növelni, sőt, e szándék elé görbe tükröt 
tesznek: „Én, Nagy Ferenc, majdnem tartani merem a hátamat a Sa elbeszé-
lésének hitele mellett." 
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Két narrátor, két nézőpont váltogatja egymást, melyeknek közös sajátos-
ságuk: az élőbeszéd-szerű közvetlenség és a feltételezett címzettel való dialogi-
zálás. Ez a fatikus, a konatív és a metanyelvi funkciók felerősödését jelenti. 
Natasa Nagy Ferenchez beszél, az pedig az olvasóhoz /konatív funkció/. E 
dinamikát biztosító beszédhelyzetek nemcsak kifelé irányulnak, hanem egy-
mást is bevilágítják, minősítik. A két rendszer ebben nem egyenrangú. Az 
újságíró szólama értékminősítő meghatározásokat tartalmaz Natasa tetteit 
és elbeszélésmódját illetően is, míg a kisasszony szólamának legfeljebb olyan 
kitételei vannak, mint pl. : „ki fog nevetni.", vagy „Maga bele sem képzelheti 
magát." 

Az elbeszélés alakítottságára, konstruáltságára vonatkozó explicit meg-
jegyzések (fatikus és metanyelvi funkció) főleg az újságíró szólamában 
fogalmazódnak meg. Ő mint közreadó megnyirbálja,, kommentálja, javítja a 
másik narrátor elbeszélését, de azt is hangoztatja, hogy meg van kötve a 
keze, mert csak annyit és azt közölhet az olvasóval az élettörténetből, 
amennyit sikerült megtudnia interjúalanyától. 

A margarétás dal önreflexiós metanyelvi keretszerkezetének legelején 
poétikai önmeghatározásokkal találkozunk: egy „történet" veszünk kézbe, 
melynek „mottója" és „fordulata" van, s megtudjuk, miről szól az elbeszélés. 
Bemutatkozik a narrátor, kibeszéli műhelyproblémáit, majd így szól: „Most 
már végeztem ezzel a bevezetésfélével, és gyerünk a mesével." 

Az autoreferenciális, önmagára mutató nyelv nem ritkaság Tersánszky 
műveiben, de A margarétás dal kiemelkedő ebből a szempontból, mert a 
legcélratörőbben egyesíti „az életről való elbeszélést az elbeszélésről való 
elbeszéléssel" /Zmegaő/. A kettős narrátori szerkezet mögött Tersánszky írói 
csele rejlik. Natasának mint hősnőnek és mint narrátornak a szerepeltetése 
ugyanis lehetővé teszi számára, hogy az „életről való elbeszélés" is „elbeszé-
lésről való elbeszéléssé" váljék, hogy a kettő egybecsússzon. Hozzunk erre 
egy kirívó példát: „Ilyenkor volt Sa a legdrágább előttem. Ahogy méreg 
gyötörte, hogy szavaival nem tudja plauzibilissé tenni a szavak csődjét és 
haszontalanságát a valósággal szemben, a ténnyel szemben, tehát az igazság-
gal szemben." Elbeszélés közvetít egy másik elbeszélést, s mind a két 
narrációs helyzet egyben a cselekmény részét is képezi. (A szövegből kiderül, 
hogy Natasa végül is Nagy Ferenc szeretője lett, s éji együttlétek során 
mesélte el múltját.) Natasa narrátor és hős is egyszemélyben. Az ő kettős 
figurájának analógiájára alakítja a szerző a szerkezet síkját is. A kétéltű 
hősnő és a kétéltű elbeszélés kialakításában tehát analógia nyilvánul meg. 

A két szöveggel, két szólammal manipuláló írói eljárás az intertextualitás 
jelenségének, a két mű közötti utalásrendszernek a kérdését veti föl. A játék 
ezzel nem merül ki. Tersánszky a „szöveg a szövegben" ötletét tovább 
tornyozza beékelt levelekkel, tanulmányrészlettel, versekkel - ezzel is fokoz-
ván az elbeszélés dialogizáltságát. A betétek eltérő aspektusai kerülnek 
kommunikációs viszonyba az elsőfokú, avagy a másodfokú alapszöveggel. 

Az író kihasználja a mű konstruáltságának másik fontos explikálási 
lehetőségét: az olvasóval való kommunikálást /konatív funkció/ is. A marga-
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rétás dal olvasója nem passzív befogadó, hanem kénytelen részt venni a 
szöveg tetszőleges kialakításában. Erre fatikus és konatív nyelvi megnyilat-
kozások hívják fel a figyelmét: „Lemásolom ide ezt a részt. Akinek unalmas, 
az lapozza tovább olvasatlan." 

Explicit metanyelvi funkciók 

A kisregény szövegszerű, explicit metanyelvi megnyilvánulásait a követ-
kezőképpen csoportosíthatnánk: 

1. poétikai /műfaji, szerekezeti, narrátori/ önmeghatározások 

2. az elbeszélés módjára vonatkozó megjelölések 
- terjedelemre /Pl.: „De már nagyon nyújtom."/ 
- az események sorrendjére /Pl.: „De ne vágjak az esetek elé."/ 
- kifejezésmódra /Pl.: „Ez tényleg rá a leghelyesebb megjelö-

lés.", vagy: „...ezen a titokzatos regénylő hangon."/ 

3. az elbeszélés hitelességére való utalások /Pl.: „Én, Nagy Ferenc, 
majdnem tartani merem a hátamat a Sa elbeszélésének hitele 
mellett."/ 

4. utasítások az olvasás és az értelmezés módjára 
- értelmező, kiemelő funkció /Pl.: „Hát ez mind mellesleges-

ség. A fontos az, hogy..."/, vagy: „Most jön a legjobb vicc."/ 
- értelmező funkció „Pl.: „regényes szívügy" és „nem köznapi 

kérődzés"/ 

Implicit metanyelvi funkciók 

Szerkezetszintű, implicit metanyelvi tünet a kettős narrátori rendszer. Ez 
olyan szubtilis műhelyproblémák feszegetését emeli a felszíni cselekményré-
teg síkjára /s azt egyúttal nyelvileg is explikálja/ mint pl. a narrátor háttéri 
csöndje: „Hát itt azért szögezem le, hogy ha nem is szólok egyelőre közbe a 
Sa fejtegetéseibe, hogy némileg tisztázzam ezeket, a hallgatásom nem egyet-
értést rejt, hanem azt, hogy nem vagyok felelős a Sa magyarázataiért." 

Ugyanez az írói fogás teszi életszerűvé a regény világnézeti üzenetének 
explikálását is: „Az az érzésem, hogy nem szabad ezzel a tragikus akkorddal 
végezni be ezt a történetet." A közreadó Natasa elbeszélését parodizálva az 
olvasó szeme előtt téríti le az eseményeket a tragédia vágányáról. 

Az irodalmi mű önreflexió megmutatkozását sokszor hatja át humor és 
irónia. Tersánszky A margarétás dalban rendkívüli könnyedséggel látja el a 
humor és az irónia többletértékeivel a poétikai vonatkozású intervenciókat: 
„Ezúttal csupa fontoskodásból szólok közbe. Azt akarom csupán mondani, 
mint kikiáltó a komédia előtt, hogy most figyeljenek, hölgyeim és uraim, 
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mert most kezdődik tulajdonképpen ez a történet. Legnagyobb pechem az 
volna, ha eddig már unni kezdették." 

Az „élet sűrűjéből meregető Tersánszky nem ragad bele ebbe a sűrűbe, s 
ezt épp az önreflexiós eljárások tudatos beépítésével éri el. 

Tételünket bizonyítja a következő összevetés is. Ismeretes, hogy az író 
elégedetlen volt - okkal - a Viszontlátásra drága... című kisregényével, ezért 
még egyszer feldolgozta a témát A margarétás dalban. Az átdolgozás meg-
mutatja az író fejlődésének irányát. A két kisregény összevetésével kiderül, 
hogy az implicit és explicit metanarráció következetes beépítése jelenti a 
legnagyobb változást. Az önreflexiós eljárások teremtik meg az artisztikus 
paródiát, amely által A margarétás dal fölénye nyilvánvalóvá válik. 

Esetleges, felemás módon már az első kisregény is kísérletezik ezekkel a 
lehetőségekkel. Pl. a közreadó beiktatásával, de csak az epilógusban. így a 
kettős narrátori rendszer ablaknyitásaira, dialógusaira, átminősítéseire a 
regényben nem nyílik alkalom. Feltűnnek a betétek is, viszont nyoma sincs a 
paródiának, a humornak. Ezzel összhangban a Viszontlátásra, drága... című 
kisregénynek nincs explicit metanyelve. 

A margarétás dalban viszont differenciált metanarráció alakul ki, bizo-
nyítván, hogy Tersánszky „titokzatos regénylő hangjához" „a regényes szív-
ügyek" tárgyalásában éppoly szervesen hozzátartozik a regény regény voltá-
nak láttatása, mint a „szívügy hullámveréseinek" nyomon követése. Ter-
sánszky virtuóz bohózatának együtt képezik a lelkét." 

A két kisregény összevetése által kézzelfoghatóvá lesz a próza öntudato-
sodásának folyamata, amelynek során a realizmusra jellemző hihetőség-fo-
kozó metanarráció parodikussá válik, s távlatba helyezi a művet az olvasó 
előtt. 
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