
KAKUK MARCI 
Tersánszky Kakuk Marcija a hu-

szadik századi magyar pikareszk. 
Vagyis: kópéregény. Ügy sorjáznak 
benne élő a kalandok, hogy a végte-
lenségig folytathatók lennének, az 
író kénye-kedve szerint. Tersánsz-
kyban meg is volt a hajlandóság a 
Kakuk Marci-történetek sorozat-
gyártására (mondjuk inkább így: 
nem tudott ellenállni hőse életrevaló-
ságának), s még a szerkesztői-kiadói 
óckodással sem törődött, írta az 
újabb köteteket. Neki lett igaza: vé-
gül is mindegyiket lelkesen fogadták. 
(Igazuk volt persze a szerkesztőknek 
is, a kor legkiválóbbjainak — Os-
vátnak, Gellért Oszkárnak, Schöpf-
linnek, Mikes Lajosnak —, amikor 
azt mondták, hogy a Kakukkot nem 
szabad folytatni. A sikeren fölbuz-
dulva az egyszer megtalált hős to-

vábbi kalandokba erőltetése a sok-
éves átlag tapasztalatai és a szabá-
lyok szerint legtöbbször halvány má-
solatokat szül. De miért éppen ezt a 
szabályt ne rúgta volna föl Kakuk 
Marci? Ami pedig Osvátékat illeti: 
az előzetes fanyalgás után az elké-
szült folytatásokat azonnal közölték.) 

A mai kor kénytelen a véges szá-
mú Kakuk-történetekkel gazdálkod-
ni. Kakuk Marci nem kerülhette el a 
színpadot és a televíziót sem. Most 
pedig utolérte a film is. Legújabb-
kori kalandozása nem kevésbé ve-
szélyes, mint a régi volt, amikor 
szerzője még ismeretlen tájaikra ve-
zérelte. Ügy látszik azonban, a mai 
szerkesztők kevésbé aggályosak, 
mint egykor Osvát és Schöpflin. 

Miért kell óvatos kézzel nyúlni 
Tersánszky Kakuk Marcijához? 

Harsány! Gábor Kakuk Marci szerepében 



Szerencsi Éva 

Azért, mert kényes ke verese reális-
nak és stilizáltnak, vaskos valódinak 
és garabanciásan költőinek, ordená-
rénak és lírainak. Egyszerre játszó-
dik seholsincsországban, a népmesé-
ben és a magyar századelő hely- és 
vízrajzilag pontosan meghatározott 
kisvárosa környezetében. Kisiklik 
minden esztétizáló meghatározás 
elől. Nincs szerkezete, nincs befeje-
zése és nincs tanulsága. Valósághű, 
de nem naturalista. Írójának szerte-
len mesélőkedve gorribolyítja a tör-
ténet fonalát, végtelenül, novella ter-
jedelmű kitérőkkel, a rendszerező 
elv legcsekélyebb jele nélkül. Leg-
jobban Szerb Antal közelítette meg 
azzal a paradoxonnal, hogy Ter-
sánszky „a nyers elevenség irányába 
stilizál". 

Révész György, mintha csak ebből 
a paradoxonból indult vdlna ki, ami-
kor musicalként írta filmre. Elgon-
dolásában talán az vezette, hogy a 
film képi világa bár műfajánál fog-
va nagyon is kézzel fogható és való-
ságos, de mégsem annyira, hogy be-
fogadja a regény epikus gazdagságát. 

Ha pedig történetekre szabdalja, 
menthetetlenül mozaikszerű és anek-
dotikus lesz, ami megint csak ellent-
mond Tersánszkynak. A musical-
forma viszont hangulati egységet te-
remt, és a maga stilizáltságával el-
lensúlyozza a képi megjelenítés „na-
turalizmusát". A többi, főként a 
„nyers elevenség" megteremtése már 
a rendezőn; imúlik. Mivel pedig a ren-
dező ugyancsak Révész György (az 
a Révész György, aiki az Egy szere-
lem három éjszakájabam sikeresen 
próbálkozott a stilizált filmmusical-
lal, míg az Utazás a koponyám körül-
lel azt bizonyította, hogy vízióvá 
tudja fogalmazni egy írói életmű 
gondolati anyagát), tervezés és kivi-
telezés összhangja biztosítottnak lát-
szik. 

Mindenekelőtt Tersánszky monu-
mentális mesélőkedve ragadta el Ré-
vészt. Nem tudott ellenállni a gar-
gantuai méreteknek: belesűrítette a 
filmbe a Kakuk Marci ciklus felét, 
ezer könyvoldalból több mint ötszá-
zat, hét regényből négyet. Mindez 
persze lehetetlen. A komótosan előre-



hömpölygő kalandokat nem lehet 
zanzásítani, legföljebb jelezni őket, 
elegánsan keresztülsiklani rajtuk, át-
dalolódni egyikből a másikba. Ré-
vészben meg is van a hajlandóság 
erre. Nem akar epikus lenni, inkább 
a Kakuk Marci-misztériumot próbál-
ja átmenteni. A sztoriktól persze 
nem függetlenítheti magát, de egybe-
fűzi, egymásba mossa őket (Ragályi 
Elemér operatőrrel néha ugyanabból 
a kameraállásból indíttatja az ú j tör-
ténetet, amelyikben az előzőt befe-
jezte). A csaknem állandó zenei alá-
festés, a musical-forma sajátos sti-
lizációs kézsége is segítségére van 
abban, hogy biztosítsa az átmene-
tek gördülőken vségét. 

Az az érzésünk mégis, hogy Ré-
vész György túlságosan bízott a sa-
játos műfaji munkamegosztásban: a 
filmes közeg realitásértékében, 
Weöres Sándor és Vargha Balázs 
verseinek játékos elvontságában 
(amelyek egyúttal a nyers szókimon-
dást és Tersánszky elbűvölő erotiká-
ját is hozzák), Vúkán György zené-

, jének raffinált népiességében, Ragá-
lyi Elemér kamerájának mozgékony-
ságában és Harsányi Gábor játéká-
nak elevenségében. A munkatársak 
szállítják is a részéket, a részekből 
azonban nem született meg az egész. 
Amit végül is kapunk: Kakuk Mar-
ci-kivonat, esszencia, amely nem tar-
talmazza az eredeti mű lényegét, 
mert kilúgozódtak, elstilizálódtak 
belőle az élet természetes nedvei. 

A Kakuk Marci a magyar iroda-
lomban először ábrázolja hitelesen a 
társadalom perifériáján (vagy in-
kább még azon kívül) élő emberéket. 
„Sohasem volt magyar író, aki ezt a 
legmélyebb réteget, a koldusok, csa-
vargók, hülyék, sár-lakók világát oly 
közelről és oly édes-otthonisággal 
ismerte volna, mint Tersánszky" — 
írta róla Móricz. Ez az életszerű ele-
venség, az ábrázolt világ kézzelfog-
ható valódisága fájdalmasan kima-
radt a filmből. Helyette egy élette-
lenre sápasztott daljátékvilágot ka-
punk, illedelmesen jólfésültet, szere-
lemre gerjedő parasztlányok helyett 
gödrösarcú menyecskéket, akik az el-
ső dalra (de azért kellő szemérem-
mel) vetik le a pruszlikjukat; egy-
formán koreografált népi táncban 
verekedő faluvégi legényeket és kor-
tespüfölő szabadelvű választókat. A 

szereplők szintén egyarcúakká vál-
nak: a hülye Jánoska és a zsugori 
Kasos nagygazda egyaránt csak szó-
listák egy -népi együttesbem Még az 
operett is kisért: Esztikének ott kell 
állnia egy zúgó patak partján, könny-
áztatta arccal, melodraimatikus me-
mentó gyanánt, egyre csak várva hét 
határon túl cicázó Marciját. A fi Lm 
pilledt és szemérmetes Esztikéje alig 
hasonlít a regénybeiire, aki ugyan 
„gyengehúsú, szentképorcájú fehér-
nép", de „azt az ember nem is gon-
dolja, hány eleven ördög hordja far-
sangon", amiért is Marci kénytelen 
kijelenteni, hogy éjszakánként „az 
sem volt már néha nekem gyerekjá-
ték, hogy Esztinek legyek elég le-
gény". Az meg már végképp nem 
Kakuk Mard, aki a film végén ha-
zasóvárodik Eszti lakodalmára. (Ter-
sánszkynál így végződik az utolsó 
Kakuk Marci-regény: „Engemet az-
tán azóta it t tartanak maguknál 
Makovitsné meg a lánya Annuska . . . 
És nagyon hazudnék, ha azt állíta-
nám, valaha is, valahol is, jobban 
folyt a sorom.. .") 

Harsányi Gábor játéka csillantja 
föl egy másfajta Kakuk Mard-f i lm 
lehetőségét, ö pontosan az a „piaci 
polgár, vagyis magyarán csavargó", 
aki „anélküli hogy valaha is pályáz-
na holmi bohóckodásra vagy élcelő-
désre, mégis szinte kényszerű vidám-
ságot terjeszt maga körül". Harsányi 
helyzetek híján is föl tudja ruházni 
Marcit egyéniséggel, mégpedig azzal 
a tenyérbemászóan és mégis szeretet-
rernéltóan pimasz hányavetiséggel, 
ahogyan az olvasóban él. Somával 
már Haumann Péter sem téhétett 
mást, mint hogy haumanosította. Még 
így is kettőjük közös kópéságai szer-
zik a legkellemesebb percéket 

A többi szereplő kötelességszerű-
en játssza a daljátékot — vagy, 
mint Szemes Mari és Gobbi Hilda, 
éppenséggel azt a büntetésül örök 
időikre rájuk mért figurát akit már 
álmukból fölverve is el tudnak ját-
szani. Piros Ildikó boldognak látszik, 
amiért végre nem szelíd pasztell-
szépséget kell alakítania, a tehetsé-
ges Szerencsi Éva pedig boldogta-
lannak, mert ő lett rendezőink ügye-
letes bájosarcú leánya, noha még ki 
sem lépett a főiskola kapuján. 

KOLTAI TAMÁS 


