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Vargha Kálmán írja az induló Tersánszkyról, hogy „a stílus után újra a 
matériára, a megformálás után újra a témára terelte a figyelmet" irodal-
munkban. Mindez persze nem lehet egész, gazdag életművére egyértelműen 
érvényes, tény azonban, hogy jobbára ilyen jellegű íróként szerepel máig is 
az irodalmi köztudatban. Noha dolgozatom tárgya az Egy ceruza története 
című regényének az a részjelensége, hogy a ceruza milyen funkciókat tölt be 
a szóban forgó regényben, mégis utalnom kell előbb arra, hogy a regény 
eredeti címe nem ez, hanem a Finis Austriae volt. Semmiképp sem eshetünk 
tehát abba a hibába, hogy egy alkotói pályája delelőjén lévő alkotónál, mint 
Tersánszky volt e regény megírása idején, az Egy ceruza története cím 
alapján arra következtessünk, hogy most egyszeriben egy olyan íróra fogunk 
benne rásimerni, aki a stílust részesíti előnyben a matéria ellenében, a téma 

* helyett a megformálást. Tersánszky terjedelmes életművére nem térhetek ki 
rövid dolgozatomban, azt sem tűztem feladatomul, hogy e regényt életműve 
egészén belül próbáljam elhelyezni. Szándékom az, hogy megkíséreljem 
nyomon követni e regényben, hogy hogyan tud látszólag rendkívüli köny-
nyedséggel szervesülni és művészi hőfokon érvényesülni a stílus és a matéria. 

Tersánszky olyan matéria feldolgozására vállalkozott itt, mint a piavei 
offenzíva. Ha a cselekményt hagyományos módon fogjuk fel, a regény 
indítása a piavei offenzívára való készülődésnek felelne meg, a tárgyalás az 
offenzíva leírásának, a kulmináció a csata elvesztésének, a befejezés pedig a 
visszavonulásnak. Ilyen egyenes vonalú cselekményről azonban szó sincs 
ebben a regényben. Mindez sokkal bonyolultabb, elsősorban abból a tényből 
következően, hogy a regénynek nem egyetlen elbeszélője van, hanem szinte 
összeszámlálhatatlanul sok. Tersánszky bravúros megoldást talál az egyetlen 
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elbeszélő szűkösségének és a mindentudó elbeszélő túlzott „tágasságának" a 
feloldására: tárgyiasítja az elbeszélőt: egy konkrét ceruzává avatja. A regény 
mindvégig egyes szám első személyben maradó elbeszélője tehát maga a 
ceruza: „Én vagyok a legősibb írószerszám egyenes unokája - olvashatjuk a 
nyitófejezetben - én maradtam a legigazibb írószerszámnak. Én vagyok a 
leglelkibb tolmács, az őszinteség, az impurum /.../ Én vagyok a tovasuhanó 
gondolat, a szív forró lendülete, az ötlet, a spontán meglátás, az ösztönös 
megérzés, a legéletebb élet igazi tolmácsa." Majd végül rendkívül pontosan 
le is szögezi ez a ceruza-elbeszélő a regény fő rendezőelvét „egyetlen vezérlő 
elvem lesz. Csak azokat az eseményeket közlöm itten, amikről közvetlen 
tudomásom van, tehát azt, amit írnak Velem, azokról, akik írnak Velem, és 
természetesen a közvetlen körülményeikről." 

A regény indításában a ceruza-elbeszélő „leírja" frontra kerülésének 
körülményeit, azt, hogy ki vette meg és mi célból. De egyúttal, ahogy 
előzetesen jelezte, a tulajdonos főbb életkörülményeivel is megismertet. 
Sajátos kettős rálátási szöget hoz létre ez a ceruza-elbeszélő egy "személy-
ben": egy külsőt és egy belsőt. Feldmann Adalbertről, az első ceruzatulajdo-
nosról például ezt olvashatjuk: „De milyen bátor, biztos, lángeszű egyén volt 
Feldmann az életben, a kultúra biztonságában, nyomban egy vacogó idióta 
vált belőle, ha arról volt sző, hogy kikerülhet a harctérre, most pedig, 
amikor engem megvett Feldmann Adalbert, mégis, mint önként jelentkező 
utazott le Velem a frontra. Természetesen ez nem volt valami lelki pálfordu-
lás csodája, amely Feldmannból egyszerre Zrínyi Miklóst varázsolt. Hanem 
csak arról volt szó, hogy rengeteg tépelődés, költség, tanácskozás, halogatás 
után Feldmann a kisebb rosszal meg akarta előzni a nagyobbakat. Végül is 
harctéri szolgálat nélkül már nem dekkolhatott Feldmann Wienben, és hogy 
valami emberevő bizottság ki ne vágja a tűzvonalba, hát Feldmann nagy 
utánajárással és nagy protekciókkal kinyomatott magának egy helyet a 
hadosztálynál, ahol a hadosztálytörzs élelmezési irodájában cserélt egy káp-
lárral állást." E hosszabb idézetet a külső szemlélet érzékeltetéséül írtam 
ide. A belső szemlélet érvényesülését viszont magának Feldmannak az 
üdvözlőlapjai és levelei juttatják érvényre. A ceruza-elbeszélő nemcsak itt, 
hanem mindvégig annak szellemében jár el, amit előrebocsátott, tudniilik, 
hogy azt közli amit írnak Vele, azokról, akik írnak Vele." A külső és belső 
szemlélet ütközése már egyetlen ceruzatulajdonos esetében is rendkívül 
erőteljes hatást vált ki. Önhamisítások sorozatát leplezi le, helyzetek fele-
másságát, megítélhetetlenségét, egyszóval az élet tényeinek polivalenciáját. 

Feldmann Adalbert csak a ceruza egyik tulajdonosa a sok közül. 
Megpróbálok pontos lenni a további ceruzatulajdonosok felsorakoztatásá-
ban: Feldmannt követi Rosegger közlegény, aztán a kegyelmes úr egy 
hosszadalmas levél formájában, tehát a belső szemlélet szellemében, után 
következik Abrakovszky lovag, szintén levélíróként, majd Feldmann Izidor, 
noha csak egy rövid írásbeli üzenet erejéig./ Érdemes idézni: „Te vén 
akasztófa! Ebben a csöndben sem mersz kijönni hozzám ide? Röhögnek 
ezért rajtam itt a kollégiáim. Holnap okvetlen bemegyek. Most ölel, csókol 
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szerettei Dóri öcséd." De meg kell említeni még a belső szemlélet egy 
sajátos példájaként Takaros Mihály közlegényt is, aki egy levél erejéig kerül 
első személybe: „Ides jó, kedves Édesanyám! Kévánom, hogy ezen pár sorom 
a legjobb egészségben tanája magát, amiről én ittend hála Istennek jelenleg 
nem panaszkodhatom" - kezdődik a levél a jól ismert minta szerint. De meg 
kell említeni Gaffner Árpád írásbeli kérelmét is: "Kedves Diamant Úr! 
Legyen szíves, adjon e sorok írójának bakancskenő-zsírt..." Az ilyen és 
hasonló leveleknek és egyéb írásbeli dokumentumoknak se szeri, se száma a 
regényben. Túl a regény jó egynegyed részén kezdődnek Kabarcsik Gyula 
százados feljegyzései, s íródnak kisebb-nagyobb megszakításokkal a regény 
végéig. A ceruza-elbeszélő a fentiekben felsorolt szereplők tetteit, érzéseit, 
gondolatait írja meg külső és belső szempontok váltakozó érvényesítése 
alapján. Mindebből következik, hogy a szögváltások töméntelen sokaságával 
van dolgunk. Ezt az írói eljárást tekinthetjük a regény bravúros hatást 
előidéző fő rendezőelvének. 

A ceruza-elbeszélő látószögváltásai rendkívül természetesen adódóaknak 
tetszenek, hiszen a ceruza ide-oda kallódásából mintegy magától értetődően. 
A mai olvasó azonban hasonló regénytechnikák esetében akaratlanul is 
felfigyel ezekre a műhelyfogásokra. A hasonlóságra, még ha csak távoli is, 
Ottlik elbeszélésmódjára hivatkoznék. Tersánszky ceruza-elbeszélője hason-
lóképpen végzi az események folyamatos korrekcióját, mint ami Medve kézira-
tával történik az Iskola a határon esetében. 

Tersánszky szóban forgó regényében a ceruza-elbeszélő belső láttalásai a 
levelek, feljegyzések írásbeli üzenetek formájában nyilatkoznak meg, majd 
végül Kabarcsik százados többé-kevésbé folyamatos feljegyzéseiben. Már a 
levélszövegek tartalmának összevetése is ütköztetések sorozata. A méltósá-
gos úr és Abrakovszky lovag például egyugyanazon személynek, Tinka 
grófnőnek írnak levelet, a korrekció magától értetődő, hiszen a levél intim 
műfajáról van szó, ahol a leggátlástalanabbul érvényesülhet az egyéni látás-
mód. Ne feledjük azonban, hogy ugyanazon események levélbeli interpretá-
ciójáról olvashatunk. A polivalencia elkerülhetetlen ahhoz, hogy a piavei 
offenzíva eseményei a maguk bonyolult sokrétűségében társulhassanak az 
olvasó szeme elé, hiszen történelmi, sőt történelem sorsfordító események 
elmondására vállalkozott az író. S egy ilyen esemény egysíkú láttatása aligha 
ébreszthetné a hitelesség érzetét az olvasóban. A kvázi idézetek sokasága 
tehát mind ennek a célnak rendelődnek alá. 

Mindezek a ceruza-elbeszélő bőséges körülményleírásaival ellátott leve-
lek és egyéb írásos feljegyzések mintegy előkészítik, aládúcolják Kabarcsik 
Gyula följegyzéseinek hitelességét, aki, mint említettem már, csak a regény 
egynegyedén túl lép színre, illetőleg kezdi írni naplóját. Fölmerül a kérdés, 
hogy vajon Kabarcsik Gyula-e valójában a regény főszereplője, avagy fősze-
replő itt nincs is, hanem maga a regénycselekmény az, amelynek leghangsú-
lyosabb modulátora Kabarcsik. Föltehetően erről van szó, mivel Kabarcsik 
feljegyzései milliónyi szállal kötődnek az előző és a közbeeső ceruzatulajdo-
nosok sorsához, sőt össze is fogják e szerteágazó szálakat. Annyi kétségte-
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len, hogy a Kabarcsik följegyzéseiben folyamatossá váló láttatás nélkül a 
valódi mélység dimenziója elmaradna a regényből. Az is feltűnő, hogy az 
ironikus hangvétel Kabarcsik fellépésétől kezdődően már nem a ceruza-el-
beszélő körülményleírásainak körébe tartozik, töretlenül megmarad ugyan, 
de már a följegyzések írójának látás- és gondolkodásmódjaként. Amikor 
Kabarcsik birtokába kerül, a ceruza-elbeszélő a következő, önleleplezésnek 
is vehető sorokat jegyzi fel: "Kabarcsik drámája olyan volt, mint ő maga. 
Fantasztikus helyett valószínűtlen, könnyedség helyett pongyola. De rendkí-
vül szuggesztív volt és képtelenül tehetséges." 

Sok szálon párhuzamosan futó cselekménnyel, cselekmény- vagy esemé-
nyegyüttessel van dolgunk ebben a regényben. Az egyes cselekményszálak 
felsorolására aligha futná itt az időből. Példának elég ha megemlítem, hogy 
folyamatosan értesülünk a Piavén inneni és túli eseményekről, a két part 
közötti kapcsolat megszűntéből eredő teljes zűrzavarról és fejetlenségről, a 
tűzvonal és a hátvéd vonal eseményeiről, ezen felül pedig nagyjából még 
arról is, hogy mi történik eközben "Wienben" és Budapesten. Sőt a frontélet 
kevésbé harcias, sőt olykor kifejezetten frivol természetű történéseiről, mint 
a Puff-epizódban például. Ezen felül pedig még a megszállott olasz terület 
életéről is, mint a Ginával kapcsolatos epizódból kitűnik. 

Nem vitás, hogy az olvasót az író vérbeli mesélőkedve nyűgözi le 
mindenekelőtt, a tárgyilagossága, iróniája, humora, mindeközben azonban 
lehetetlenség megfeledkeznünk arról, hogy egy hatalmas történelmi sorsfor-
dulónak, a Monarchia bukásának leírásáról van szó ebben a regényben, e 
körülmény semmiképp sem vonatkoztatható el attól, amiről konkrétan szó 
van, és ahogyan szó van róla. Az elbeszélésmódból eredő polivalencia 
nemcsak magukat az eseményeket emeli hiteles megvilágításba, hanem 
kitűnő adalékul szolgál az immár vagy éppen megbukott Monarchia egész 
világának érzékeltetéséhez is. Mintha ez a piavei offenzíváról szóló is 
hitelesíteni látszana Brochnak azt a megállapítását, hogy a válságba jutott 
Monarchia olyan, mint egy vidám apokalipszis. Az itt olvasható események 
pedig Mátrai László azon megállapítását igazolják regényes formában, hogy 
alapját vesztett felépítményről volt szó valóban. Kabarcsik Gyula feljegyzései 
azonban a monarchiabeli létélmény egyik leghitelesebb megfogalmazását is 
magukban foglalják, természetesen magyar szemszögből: 

"Sikeresen szabadultam meg egy szörnyű helyzetből. A halál, ezer halál 
torkából. (...) Nem tudok fölfedezni egyetlen okot sem arra nézve, hogy 
sötét, nyugtalan, lesúlytott, komor legyen lelkiállapotom. És lelkiállapotom 
sötét, nyugtalan, lesúlytott komor, amióta csak visszajöttünk a Montellóról. 
Lerázhatatlan búval fekszem és kelek. Olyan nyomasztó búval, hogy az 
öngyilkosság gondolata kedves előttem. Hát lehet arra gondolni nevetség 
nélkül hogy talán fáj nekem, hogy az osztrák hadsereg ereje megtört; (...) 
És mégis így kell lenni! Ami rám hat most, ez a saját kis egyéni érzéseimnél 
hatalmasabb érzés. 

Én aztán igazán ennek a felemás államnak felemás vérű gyereke vagyok. 
(...) Folyvást elém jön a kép, amit tisztiszolgám föstött elém a hadtestpa-
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rancsnokról, amint a visszavonulás éjjelén a kavernában zokogni kezd, mert 
a segédtisztje azt mondta neki: Finis Austriae. 

Tersánszky ceruzája az írói megszólalás mikéntje, mely itt szószerinti és 
áttételes formájában is híven szolgálja az író élet- és világlátását. 
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