
NYILASY BALÁZS: A 19. SZÁZADI
MODERN MAGYAR ROMÁNC

Hol volt, hol nem volt, Angliában a 18. század má-
sodik felében élt egy vidéki úriasszony, aki fölös-
leges idejében rémregényeket írt. Úgy hívták,
Clara Reeve, magyarul Ispán Klára lenne a neve.
A rémregényeknek — angolul „gothic novel” —
nagy keletjük volt akkor, borzalmasabbnál bor-
zalmasabb történeteket adtak elő kísértetek járta
ijesztő várakkal. Clara Reeve egyik regényében is
megjelent éjjelente egy meggyilkolt báró szelleme,
hogy a jámbor olvasó, aki este olvasta a könyvet,
ne tudjon elaludni a félelemtől. Aztán leáldozott a
„gothic novel” divatja, és megjelentek a követke-
ző század elejétől kezdve az ezeknél sokkal szelí-
debb és reálisabb romantikus történetek, mint az
Ivan hoe, később a Twist Olivér és a Copperfield Dá -
vid. Cla ra Reeve, akinek a rémregényei nem sok fi-
gyelmet keltettek, hiszen heti rendszerességgel je-
lentek meg tucatjával hozzá hasonlók az angol
kiadóknál, Clara Reeve, talán éppen visszhangta-
lanságától indíttatva, elkezdett töprengeni az el-
beszélő irodalom sorsáról, és 1785-ben írt egy ér-
tekezést róla: The Progress of Romance through Times,
Centuries and Manners. Trialógus könyv, egy férfi
(Hortensius) beszélget benne két nővel, Euph fra -
siával és Sophroniával. René Wellek nem ír róla
négy kötetes kritikatörténetében, Reeve nevét is csak
egyszer említi egy névfelsorolásban, a Kisebb angol
kritikusok című fejezetben. A híres „Wellek-Warren”
ellenben nemhogy ír róla, még idéz is belőle: „The
Novel is a picture of real life and manners, and of
the time in which it is written. The Romance, in lofty
and elevated language, describes what never
happened nor is likely to happen.” Kissé szabadon:
a regény a való élet képe, a románc olyasmiről szól,
ami soha nem történt meg és aligha fog megtörténni
a jövőben.

Íme, keletkezett egy fogalompár, a tudomány és
irodalom sok száz fogalompárja mellé egy új: a ro-
mánc és regény, angolul: „romance and novel”.
Reeve regényeit senki nem olvassa ma már,
hossza dalmaskodó, szépelgő értekezését sem so-
kan veszik kézbe, de ennek az asszimetrikus el-
lentétpárnak hosszú folytatása lett az angol nyel-
vű prózatörténetekben és prózaelméletekben.
Túlélte az idők változásait és megél a mi időnkig,
ott szerepel Northrop Fryenál és másoknál, még
újabbaknál. S most átkelt az óceánon, átkelt a ten-
gereken és megérkezett hozzánk: erről a foga-
lomkettősről szól Nyilasy Balázs kitűnő és (re-
mélhetőleg) pezsgő vitákra ébresztő új könyve,
amelyet beharangozott már néhány nemrég írt ta-

nulmányával: Románc kontra regény, „Romance
and Novel”, így, nagy kezdőbetűvel, ahogy Clara
Reeve először papírra vetette.

Egy irodalmi életben, egy tudományos világban,
amely húsz-harminc éve az újabb német tudomá-
nyosság bűvöletében él, egy olyan könyvet írni,
amelyik egy csaknem kétszázötven éves vidéki an-
gol hölgy kitalálmányából indul ki, ehhez bátorság
kell. Nem Heidegger, nem Gadamer, nem Jauss,
nem Gumbrecht, hanem jobb esetben Frye és ná-
lunk névtelen amerikaiak, ehhez merészség kell. Ki-
hívó merészség. Nyilasy Balázsban megvan az eh-
hez kellő bátorság és az ehhez szükséges kihívó
merészség. Harcos alkat, szereti a küzdelmet, nem
is érzi jól magát, ha nem áll vele szemben ellen-
ség. Hónapokig, évekig búvárolta a könyveket és
könyv tárakat, hogy összeszedje mindazokat, akik
nem értenek egyet vele. Kap egy-egy knockautot
mindegyik, de azok sem járnak sokkal jobban, akik
— kevesen — a szövetségesei lehetnének a maiak
közül: egy-egy oldalba bökés nekik is kijár. Isme-
retes a hadászati taktika, hogy éjjel, lopva átkelni
a folyón, átmenni az erdőn és észrevétlen egyszer
csak az ellenség hátába kerülni. Nyilasy Balázs nem
ilyen taktikus, ő kitárja mellét, frontálisan támad,
nekimegy a géppuskatűznek, mintha csak azt
mondaná, ide lőjetek. Ki áll vele szemben? Szinte
az egész magyar prózaértelmezési hagyomány
Gyulai Páltól kezdve máig. Mit akar, mire készül
evvel a könyvével, mit művel? Rehabilitálni Jókai
Mórt, jogaiba visszaállítani a mesélő prózát?
Nem olvasta Szini Gyula esszéjét a Nyugat leg-
első számában a mese alkonyáról? Nem érzi a
„románc” szó rossz hangzását az egész világon?
A „román” azokat jelölte, akik már nem tudtak jól
latinul. A Con cise Oxford Dictionary azt tulajdonítja
a „romance” egyik jelentésének, hogy „distortion
of the truth”. Nem, nem a németek elvont, meta-
fizikus igazságáról van szó, hanem az angol prak-
tikus igazságról, hogy ha esik az eső, mondjuk azt,
esik az eső, és ha kisüt a nap, akkor kisüt a nap. La-
posság? Igen. Laposság. De az angolok nem sze-
retik, ha az ilyen laposságokat megsértik, mert ak-
kor hogyan lesz tovább.

Tengernyi ellenvélemény van a románccal
szemben. És most mindezen gyanú és rossz vé-
lekedés ellenében felvenni a kesztyűt? Vívni, mint
Keglevich István az Opera és Nemzeti intendánsa,
híres párbajhős, aki végül ottmaradt a páston?
Csak azért is románc? Emlékszünk, Németh G.
Béla szótárában a románcosság a fertőző beteg-
ségek sorában szerepelt, Sőtér István, akinek a ne-
vét manapság alig írják le, szerette Jókait, de ro-
mánc nélkül. A fiatal Lukács György rajongott a
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hősi romantikáért, kedvence volt Hebbel Juditja,
de a békülékeny románc árulásszámba ment
előtte. 1911-ben az — ahogy ő nevezte — nem-tra-
gikus drámáról értekezve írta, hogy a románc azt
jelenti, hogy nem végigmenni a tragikus úton. Ő
is felállított egy bipoláris szerkezetet: tragédia–
románc. Ahol a románc, a mesében feloldást ke-
reső románc a negatív pólust alkotta.

Most mindezekkel szemben csak azért is ro-
mánc? Mert az nem realizmus, mert az messzebb
van a realizmustól minden másnál, attól a rea-
lizmustól, amelynek ideáljától és ideológiájától
alapvetően viszolyog a könyv szerzője? Mert az
öreg Gyulait és a fiatal Lukácsot egyaránt min-
denestül elvetjük? Odaszúrunk Barta Jánosnak,
Király Istvánnak, mindenkinek, még annak a né-
hánynak (háromnak) is, akik szóltak egy jó szót,
talán véletlenül, a románc védelmében?

Egyáltalán, érdemes elnevezés-vitákat, termi-
nológia-vitákat folytatni? Nem volt elég már ezek-
ből? Mennyivel jobb a „romance–novel” ellentét-
pár azoknál a szellemtörténeti ellentétpároknál,
amelyek a 20. század első felében valamelyest már
elterjedtek nálunk az irodalmi köztudatban? Már
Dilthey fölvetette a „nagy fantáziaköltészet” és a
„fantáziaellenes” racionalizmus ellentétét, Wölfflin
a reneszánsz és barokk ellentétpárjában gondol-
kodott. „A barokk (…) szereti a végtelen és mér-
téktelen hullámzást, a fokozást és a túlfokozást, ku-
száltságot (…)” — írta Wölfflin alapján Bán Imre.
Fritz Strich a „Vollendung” és „Unendlichkeit” fo-
galmát vetette szembe egymással. A legelterjedtebb
ellentétpár azonban a klasszikus és romantikus mű-
vészet megkülönböztetése volt, sőt örök és körben
forgó ellentéte. „Srtrich elmélete — írja Rónay
György —, mely a klasszikus–romantikus ellen-
tétpárt mint bevégzettség és végtelenbe törekvés
küzdelmét és váltakozását fogja föl, voltaképpen
nem más, mint (…) ama schilleri szempont to-
vábbfejlesztése, amely szerint »a régi költőt hatal-
massá teszi a határolás művészete, a modern köl-
tőt a végtelen művészete«.” Tehát örök barokk, örök
romantika, örök végtelenség? Vagy örök „romance”
szemben az örök „novellel”, vagy legalábbis, ha
nem is örök, de a 19. században mindenképpen vé-
gighúzódó és mai szemmel modernnek nevezhe-
tő „romance”?

Mi lett volna, ha Nyilasy Balázs, elkerülendő
az éles terminológiai és elméleti vitát — amit ő per-
sze nemhogy elkerülni nem akart, hanem szán-
dékosan elébe ment — mi lett volna, ha mondjuk
a modern romantika szót használta volna mind-
azon a helyen, ahol a mondatokban most a
„romance” szerepel? Erre a bevezető nyolcvan va-
lahány oldal, bármilyen széles körűen, bármilyen
körültekintően, bármilyen nagy anyagot mozgatva
épül fel, minden tudományossága ellenére nem ad

meggyőző választ. Mi szükség van nálunk az an-
gol-amerikai irodalomelméletben is csak szűk kör-
ben ismert és még szűkebb körben felhasznált fo-
galomkettős bevezetésére, nálunk, ahol ennek
három, azaz három megerősítő, pozitív példa (Sze -
gedy-Maszák Mihály, Szilasi László, Ungvári Ta-
más egyetlen vagy egy-két megjegyzése) kivé -
telével semmi nyoma, semmi hagyománya és
értelmezésmódja nincs. Hacsak nem a mindená-
ron való eredetieskedés és a mindenkivel tengelyt
akasztó indulat a lelki forrás.

De ez nem igaz. Ha a terjedelmes elméleti be-
vezető fejezet már előre válaszolna minden föl-
merülő kérdésre, akkor fölösleges lenne a rákö-
vetkező több mint kétszáz oldal, s legjobb esetben
is illusztráció és deduktív bemutatás lenne bizonyító
gondolati kifejtés és továbbfejtés helyett a könyv na-
gyobbik fele. De a jól sikerült, mert vitára készte-
tő elméleti bevezetés után aprólékosan kidolgozott
szövegelemzések sora következik, s ezekben választ
kapunk a kérdésekre — persze akkor sem minden
vitát feloldva, az nem is lenne jó. Arany verses epi-
kájával kezdődnek az elemzések, s mindjárt nagy
igényűen, avval, hogy az általános iskolás alap-
műről, a már agyonelemzett Toldiról is tud újat mon-
dani. Aztán sorra veszi Jókai legismertebb regényeit.
Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember
fiai, Az arany ember: hic Rhodus, hic salta, itt meg-
mutathatja, mit tud. És meg is mutatja: ritkán ol-
vashattunk, ha egyáltalán, ezekhez hasonló világos
regényanalíziseket hazai tájakon. Jókai után
Mikszáth következik: Szent Péter esernyője, Beszterce
ostroma, A Noszty fiú esete Tóth Marival, s megis-
merkedünk egy újabb fogalommal, a „komikus-
humoros románce”-szal Fielding egyik regényéből
és a könyvben sokszor nagyra értékelt Ian Watt
egyik értekezéséből kiindulva. Az elemzések egé-
szen Herczeg Ferencig húzódnak, a könyv a Gyur -
kovics lányokkal és a 20. század eleji meseírókkal,
Balázs Bélával és Lesznai Annával fejeződik be.

Hogy mi a különbség az újonnan bevezetett po-
zitív töltésű „romance” és a régen jól ismert „ro-
mantikus” között, arra a „Kőszívű” elemzésénél
kapjuk meg a legvilágosabban hangzó érvet. Nem,
nem lehetett volna az imént fölvetett szóhelyette-
sítést alkalmazni, mert a románc itt, ebben a
könyvben részletesen kidolgozott értelemben nem
egyszerűen egy elbeszélésmódot jelent, ami stílu-
sában, beszédmódjában eltér attól a szótártól és képi
világtól, amelyet a köznapi értelemben és bizonyos
esztétikai irányok alapján realistának vagy rea-
lisztikusnak nevezünk, s vele szemben egyszerűen
romantikus lenne. Nyilasy Balázs messzebbre néz
a stílusnál és formakultusznál, nem külső struk-
turális jellegű mondanivalóhoz keresi a megértést
segítő fogalmi megnevezést, hanem mélyen vi-
lágnézeti problémák felől közeledik a kérdéshez.
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A fiatal Lukács erkölcsi választóvonalnak tekintette
a tragédiát, a tragédiát végig kell csinálni és végig
kell élni, mondta. Hebbelhez fordult, a bűnt is vál-
lalni kell, ha Isten közénk és a nekünk rendelt cse-
lekedet közé a bűnt helyezte akadálynak. Nemes,
szép gondolatok voltak ezek, de akkor, az 1910-es
évek elején nem lehetett előre látni, hová vezetnek
és hová alakul a világ. Az Andrássy út környéki ké-
nyelmes villából elképzelt szociális igazság, a vi-
lághírű német egyetemi városban vizionált for-
radalom nem úgy kanyarodott, ahogy nemcsak
Lukács, hanem sokan mások, mondjam úgy, a leg-
jobbak elgondolták. A 20. század, ez a világhábo-
rúkat és diktatúrákat termelő század a végére érve,
átégve minden lehetséges bűntől és borzalomtól,
végül a teljes távlattalanság és közönyösség hul-
lámtalan vizébe süllyedt. S abban maradt az új szá-
zad is eddigi éveiben. Nincs távlat, nincs távolság,
nincs teljességvágy, nincs semmi, amit „hamvas bé -
lás” szóval életrendnek lehetne nevezni. Ebben a
helyzetben azt elemezni a Baradlay testvérek tör-
ténetével kapcsolatban, amit elemez a könyv, az
nem stílustörténeti kérdés, hanem világnézet. Tud-
niillik azt a prózaírói küzdelmet állítja középpontba,
ahogy Jókai megküzd anyagával azért, hogy va-
lahogy mégis a lét elrendezettségét vizionálhassa.

Az ilyen vízió persze hogy nem reális egy széttö-
redezett világban, persze hogy egyfajta „distortion
of the truth”, ahogy már az angol szótár is meg-
nevezi a románcot. De jó szó lesz a románcból,
ahogy ezt a bátor és szókimondó könyvet olvassuk.
Mondhatjuk talán, visszatérve az előbbiekhez,
minden románc romantikus, de nem minden ro-
mantikus románcos. Itt van a különbség a két el-
ne vezés között, és ezért nem lehet az egyiket he-
lyettesíteni a másikkal.

Lehet továbbgondolni. Talán lehet továbbve-
zető szó a gondolatok áramában a remény. Erről
már nem ír Nyilasy Balázs, de eszébe juthat ol-
vasójának. Nem, nem a vihar elültével távolban
kivilágosodó ég, ennek a reménynek nincsenek ró-
zsaszín színei, elképzelni sem nagyon lehet.
Olyasvalami, amiről Kierkegaard ír a Félelem és
reszketésben, amikor Ábrahám és Izsák történetén
gondolkodik. Nem kifejezhető, nem megnevez-
hető hitbeliség ez, hanem mélyebb annál. De kö-
rülírni, megérzékíteni lehet egy nagy filozófiai
traktátusban, mint Kierkegaard, vagy egy nagy re-
gényben, mint Jókai. (Argumentum, Budapest,
2011)

KENYERES ZOLTÁN
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