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Abban az anekdotázó vázlatában, amely Krúdy Gyula emlékét idézi fel, 
Tersánszky elmesél egy jelenetet. Az ötvenedik életévéhez közeledő Krúdy 
az óbudai Kéhli vendéglőben üldögél a nála több mint két évtizeddel 
fiatalabb Máraival, poharaznak beszélgetnek. Márai az idősebb pályatárs 
írásait magasztalja, Krúdy bólogat, aztán a fiatalabb megkérdezi: „Ugye-
ugye, így gondolod ezt te is, Gyula bácsi? - Mit? - kérdi vissza Krúdy. - Hát 
hiszen bólintottál rá, amit mondtam! Vagy nem azt gondoltad? - áll vitára 
készen Krúdyval szemben Márai. Majd, mert Krúdy késik a válaszával, 
hozzáfűzi még egyszer: - Vagy nem azt gondoltad? Krúdy erre így felel: -
Hát kérlek, én azon gondolkodtam, mi teszi azt, hogy van egy deci bor és 
vízzel kisfröccs, van két deci bor és vízzel nagyfröccs, van három deci bor és 
vízzel, ez a házmester?... de aztán már a félliter bor jön, négy deci bort senki 
sem rendel, nincs is pohár, nincs is üveg hozzá, minek hagyják ki a négy 
decit?... Babonából?" 

Két író világkép és magatartás, mondhatnám így is, két iroda-
lomszemlélet ütközik meg ebben a tréfás kis jelenetben, és nem kell 
különösebben magyarázgatni, hogy Tersánszky melyikkel azonosul. Az egyik 
Máraié, aki érzékeny irodalomértőként férkőzik a műalkotás és az írói lélek 
titkaihoz, és pontos szavakkal ad számot arról az élményről, amelyet ezek-
nek a titkoknak a faggatása során szerzett. A másik Krúdyé - és tanítványa-
ként Tersánszkyé - , akik mit sem törődnek az irodalom titkaival, egyszerűen 
teszik a dolgukat, elmerülnek az életben, illetve abban a mitikus világban, 
amelyet maguk hoztak létre, minthogy fontosabb tennivalójuk van, mint a 
mondatok súlyán és hajlékonyságán töprengeni. 

Tersánszky ebben kétségtelenül Krúdy tanítványa volt, ha máskülönben -
írói világképe és ebből következően prózapoétikai gyakorlata tekintetében -
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egy egész világ választja is el tőle. Krúdy az emlék, az álom és a mítosz írója, 
pontosabban költője, Tersánszky a köznapi valóság krónikása, habár az a 
kép, amely a valóságról az ő műveiben megjelenik, ugyancsak a művészi 
stilizálás erős nyomait viseii. A történet kiindulása és meghatározó forrása 
mégis a köznapi valóság, az az élet, amelyben az elbeszélő maga is elmerül. 
Ezt az életszerűséget igazolja emberábrázolása, lélekrajza, egyéniségteremtő 
készsége is. 

1933-ban keltezett Kakuk Marciról című írásában ő maga is a tapasztalati 
valóság meghatározó szerepéről beszél: „az a környezet, amelyben ez a 
csirkefogó mozog, gyermekkori emlékeim helye, az biztos. A folyóparti 
csibésztanyák a kisvárosban, pálinkás butikok, a torony, a temető, a kisváros 
környéki falvak, erdők, satöbbi, satöbbi... Csakis itt voltam olyan közvetlen 
közeli érintkezésben affajta néppel, amilyen Kakuk Marci körül mozog, 
hogy úgy ismerhettem életüket, akár a magamét" És ezt még a következő 
megjegyzéssel egészíti ki: „nekem nem módszerem a vakmerő kiagyalás. A 
képzeletem nagyon is a realitásba ragad. Hát csodálkoztam rajta, hogy úgy 
teremtek meg egy embert, hogy nem tudom urát adni magamnak sem, hogy 
hol csíptem föl?" Ugyanebben az írásban némi tűnődés után nevezetes 
regényhősének életbeli modelljeit is megjelöli. Hivatkozik azoknak a véle-
ményére, akik Kakuk Marcit ővele azonosítják, és noha ez az eljárás 
érezhetően a tetszésével találkozik, mégis elindul emlékei között, hogy 
megtalálja a regényalak eredetijét. „Kakuk Marci figurája - mondja - teljes 
pontossággal egy ifjan, tragikusan elhalt festőművész barátomra illett rá." 
Meg is nevezi ezl a fiatalembert: Maticska Jenőnek hívták, a nagybányai 
iskolához tartozott, és huszonegy éves korában tüdővész pusztította el. A 
Magyar művészet című művészettörténeti kézikönyv a következőket állapítja 
meg róla: „Gyermekként lett Hollósy tanítványa Nagybányán, ösztönösen 
alakult ki őszinte hangú, dinamikus természetlátása, színérzékenysége. Nem-
csak a mesterek, hanem a közönség is gyorsan felfigyelt a szokatlanul 
fiatalon alkotott, érett képekre, benne látva a nagybányaias szellem egyik 
legeredetibb képviselőjét." Ugyanakkor, mint Tersánszky megjegyzi: „Ma-
ticska Jenő, bár elmés, okos fő volt, és a filozófusok lelke lakott benne, 
semmiképpen nem volt az a bizonyos Kakuk Marci-fajta naturmensch. 
Maticska Jenő autodidakta volt, az igaz, de szellemiségét nagyon is afféle 
teoretikus, könyvszagú életszemlélet uralta." Márpedig mind a híres re-
gényhőstől, mind alkotójától mi sem állt távolabb, mint ez „a teoretikus, 
könyvszagú életszemlélet". Tersánszky ezért egy másik ifjúkori pajtásának 
személyét is megjelöli, igaz, most már megnevezetlenül. Ennek a régi 
cimborának, mint olvassuk, „a realitással szemben olyan érzéke volt, mint a 
földrengéssel a szeizmográfnak, és főleg tüstént az elérendő cél szerint 
reagált egyénisége a dolgokkal szemben. Vidámság és bízás és csupa opti-
mizmus volt az egész ember.(...) Ez az ember, azt mondhatnám, a nyilvános-
ság titkát és a titkok nyilvánvalóságát éreztette meg az élei dolgaiban, de 
mindig csak valami közvetlen akció irányában. A szellem kincsei máskülön-
ben nemhogy nem érdekelték úgy önmagukért, de csak ámulat és megvetés 
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felelt rájok ebben az emberben. Hát ez a barátom, ez az ember, a jól 
lefektetett teóriáknak ez az élő kontrasztja, adta nekem a Kakuk Marci 
lelkiségéhez a modellt." 

A Kakuk Marci modelljeiről szőtt elmélkedését aztán azzal fejezi be, 
hogy a sarkutazó Nansennek az eszkimók életéről írott beszámolója nyomán 
eltűnődik a „fehér emberi kultúra gyászos kilátástalanságán", tekintettel 
arra, hogy véleménye szerint ebben a kultúrában a gyakorlati gondolkodás 
háttérbe szorult a teoretikus gondolkodás mögött. „Tépelődéseim közben -
számol be erről - , amikor a pedagógiával foglalkoztam, vagyis hogy hát in 
praxi milyennek kellene kinevelni a reális világban jól mozogható emberi 
ideált..., hát arra a megdöbbentő tényre jöttem rá, hogy a legalkalmasabb 
alany erre a célra körülbelül az az emberfajta volna, amit magyarul csirkefo-
gónak nevezünk. Mert hiszen a tragikus hős, a nagy jellem vértengert kavar 
maga körül, a szentet, az aszkétát magát sütik meg embertársai, a polgári 
poltrohonság könnyel vegyes vérözönnel jár szintén, még az ölbe tett kezű, 
mosolygó jóság is csak kárhozatot zúdít az emberi közösségre... Egyetlen 
emberpéldány az, ami sikerült még eddig úgy, hogy nem mutat semminemű 
veszedelmet az uralma, és ez az a nem jó és nem rossz, felemás egyén, aki 
vígan túlteszi magát a morális gátak ostobábbján, de nem döntögeti le a 
legnagyobbakat. Hát hogyan hívják az ilyenfajta egyént? Megmondtam, a 
csirkefogó név illik rá legjobban. Nos, ha már ezt a Kakuk Marcit annyira 
protezsálják a kritikusaim, barátaim és kis számú, de nagyérdemű olvasókö-
zönségem, hát, íme, én is megtettem mellette a magamét, amikor egy 
eljövendő jobb vilánézet öregapjává avattam őt." 

Tersánszky kihívó módon vállalt hőse: a „csirkefogó" mindazonáltal nem 
bűnöző, inkább ösztönlény, aki gyakorlatias életrevalósággal próbál evickél-
ni, esetleg érvényesülni a társadalom, általában az emberi élet zűrzavaros 
forgatagában. Tersánszky regényvilágának két meghatározó motívuma van 
az egyik a jellegzetes regényhős, a másik a körülötte a szétesőben lévő világ. 
A regényhős, elsősorban természetesen a Kakuk Marci-történetek hősének 
a megformálása, a pikareszk irodalom hagyományait követi: a regényalakok 
kiszámíthatatlan kalandokba bonyolódnak, vakmerő csínyekre vetemednek, 
könnyed szívvel ábrázolásuk nem nélkülözi az iróniát és a „fekete humort". 
A szokásoktól és követelményektől eltérő moralitásuk ugyanakkor tiltako-
zás azokkal a gaztettekkel szemben, amelyeket a társadalom nemcsak elfo-
gad, hanem még jutalmaz is. Tersánszky regényhőseinek közelebbi és távo-
labbi rokonsága a pikareszk irodalom körében található, a spanyol Lazarillo 
de Tormes, a német és flamand Eulenspiegel-népkönyvek, az olasz rene-
szánsz elbeszélések hőseire, Grimmelhausen Simplicissimusára, Le Sage, 
Defoe és Fielding regényalakjaira gondolok. Hozzájuk hasonlóan Kakuk 
Marcit és társait is egy átláthatatlan, zavaros világrend veszi körül, értelmet-
len társadalmi törvények és kulturális szokások között kellene eligazodniok, 
és ez az eligazodás többnyire nem sikerül. Mintha valami sötét végzet 
akadályozná, hogy a rendezetlen világban hányódó szerencsétlen emberek 
egyszer révbe érjenek. Bodnár György helyesen állapítja meg, hogy Ter-
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sánszky életfelfogása fatalista színezetű: „Szerinte az emberen végiggázol az 
élet, ő az emer sorsát nem magában az emberben látja, hanem kívüle álló 
tényezőkben. Ez az életfelfogás benne van minden írásában. A Kék gondvise-
lésben nemcsak hősök sorsa, de az író szavai is kifejezik: az élet a fekete 
véletlen, a kék gondviselés avagy a furcsa végzet akarata szerint folyik 
tovább. A Margarétás dal Natasája, Buzikán Mátyás, A két zöld ász hamiskár-
tyása, a Rossz szomszédok alakjai éppoly tehetetlenül, végzettől hajtottan 
sodródnak az élet örvényében, mint Kakuk Marci, kinek alakjában az író 
felfogása legleplezetlenebbül, de már az élet fölé emelkedő humorral gazda-
godva nyilvánul meg." 

A pikareszk hős és a kaotikus világ képzetei nyomán alakul ki az az 
elbeszélő forma, amelyet maga Tersánszky „vadregénynek" nevez. Az 1943-
ban megjelent Vadregény szerzői utószavában olvashatók a következők: „Az 
élet nem alkalmazkodik a lélekelemző regények taposómalom szelleméhez. 
Mert igazibb valója a vadregény, a mese, a babonák bizarr cikázása.(...) A 
véletlenek zűrzavarát figyelni lehet, de szabályt kiépíteni belőle szintén ezret 
lehet kinek-kinek lelkülete, sejtelme, rémledezései, álmai, sóvárgásai, sze-
szélyei szerint... Legkevesebb értékűek a nagyképű tudás merev rendszerei. 
Ez még a zűrzavar tényénél is biztosabb!" Tersánszky e szavakkal nemcsak a 
teóriákkal szemben érzett eredendő bizalmatlanságát fogalmazza meg már ki 
tudja, hányadszor, hanem saját narrációjának természetét is megjelöli. Ez a 
narráció ugyancsak a pikareszk-regény hagyományait folytatja: az elbeszélés 
szerkezetét általában az időrend szabja meg, ugyanakkor ez a kompozíció 
rendkívül laza, többnyire egy emberi élet eseményeit kíséri nyomon, ezek az 
események azonban nem keltik az idő múlásának benyomását, ellenkezőleg: 
szinte időtlennek tetszenek, epizodikusan követik egymást, az olvasónak az 
az érzése, hogy a történet bármikor újabb epizódokkal volna bővíthető. 
Talán ez a magyarázata a Kakuk Marci-történetek szüntelen burjánzásának. 
Bizonyára tanulságos lenne, ha egyszer valaki, ahogyan Bori Imre tette 
legutóbb Krúdy Szindbádjának élettörténetével, rögzítené a nevezetes Ter-
sánszky-regényfigura életrajzának kronologikus eseményeit - nem tudom, 
sikerülne-e. Tersánszky elbeszélő formája ennyiben hagyományosnak tekint-
hető, a narráció legősibb örökségét viszi tovább. 

Mindezzel Tersánszky irodalomfelfogását is szinte meghatároztuk: az ő 
irodalomértelmezésének a középpontjában nem az egyéniség és nem a mű 
állott, hanem maga az élet, az életfolyam. Természetesen nem filozófiai 
vitaiizmus az övé, hiszen aligha forgatta a századforduló életfilozófiájának 
mestereit és kézikönyveit, és ha a Nyugat „nagy nemzedékének" tudós 
íróinál kimutatható is Schopenhauer vagy Nietzsche hatása, őnála, akárcsak 
Krúdynál, hiába keresnénk a könyvekből táplálkozó bölcseletet. Tersánszky, 
maga beszélt róla több alkalommal is, nemigen olvasott, kicsiny és elhanya-
golt lakásában, ezt személyesen is tanúsíthatom, alig tartott könyveket, a 
mindenfajta elmélettel szemben megnyilvánuló bizalmatlansága gyanakvóvá 
tette a könyvekkel szemben is. „Magával az élettel, annak verejtékes és 
szennyes felével is - írja egy helyen - , én magam százszorta közelebbi 
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összeköttetést tartottam fönn mindenha, mint a könyvtárakkal, ahogy pálya-
társaim túlnyomó része. Ők jobban ismerhették az emberiséget és annak 
történetét, de nem ismerhették úgy az embert, mint én. Fölbecsülték és 
lebecsülték, lelkesedtek érte, és kiábrándultak belőle. A betű hatására. Míg 
én az Emberben keveset, sőt, úgyszólván sosem csalódtam, és ha kiábrándí-
tott is néha magából, vissza is szerettetett azonnal, könnyen, mert nem a 
betű szerint értékeltem Őt, az Embert, soha! És főleg túl nem becsültem 
soha! Vagy nem is annyira becsültem, mint szerettem." 

Mint író elutasította az irodalmunkban oly hagyományos próféta szere-
pet, de elutasította az esztéta-írástudó szerepét is. Hogyan lettem humorista? 
című kis önvallomásában gúnyos hangon beszél azokról, akik szerint egy 
igazi íróhoz csupán a „mély és magasröptű, emberies és komorságos és 
lelkiküzdelmes és kiállásos, magatartásos és emberien nemzeties, valamint 
nemzetien emberies, világnézetes írás a méltó." Én! Én! Én! című írásában 
pedig egy groteszk őrült látványát idézi az olvasó elé, aki ellenzős sapkában, 
formaruhában muzsikált egy zugligeti kertben, s kihívó gesztusokkal próbál-
ta kikényszeríteni az arra sétálók csodálatát. Ez a formaruhás zongorista az 
ő számára az „én" beteges hipertrófiáját jelképezi. „Mert hát arra gondoltam 
- írja - hogy: ez a formaruhás egyén itt esetleg saját magamnak is sikerüli 
torzképe, aki titkon szintén a világ nagy szellemeinek a fönséges alkotásai 
mellé helyeztem irodalmi dolgozataimat. Bizonyos kis megalománia, tudom, 
egyszerűen kell egy írónak ahhoz, hogy alkotni tudjon. De hál hogy: hol 
válik el a hivatásérzet az eszelősséglől, azt bizony nehéz megállapítani! Egy 
biztos: minél könnyebben és indokolatlanabbul támad valakiben az a szent 
vagy becstelen tébolyultság, hogy saját magát okvetlen a próféták prófétájá-
nak tartsa, annál jobban hasonlít ehhez a formaruhás egyénhez, akin ilyen 
jót röhögök." 

Igen, Tersánszky elutasította azokat az írószerepeket, amelyeket saját 
korában talált, nem akart sem próféta, sem esztéta, sem „homo morális", 
sem „homo aesthelicus", sem „homo politicus" lenni, a valóság, az élet és a 
természet voltak irodalomszemléletének kulcsszavai. Az irodalom evokatív 
hatásában, humánus erejében mindazonáltal ő is reménykedett. 1924-es 
Novella egy novellára című lírai kis remekében arról számol be, hogy egy 
orosz elbeszélés olvasása miként oldozta fel egy korábbi élményének - egy 
vajúdó asszony látványának -nyomasztó hatása alól: „A megváltódás, felsza-
badulás gyönyöre ujjongott fel bennem." Miközben beszámolt nyugtalan 
életének tapasztalatairól, és megörökítette mások különös történeteit, bízott 
abban, hogy az ő szavainak is varázshatalma van. 
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