
Nyilasy Balázs 

A romance fogalmához 

(A szerző 2011-es, A 19. századi modern magyar románc 

című könyvéből vett részlet szerkesztett változata) 

 

 

 Meghatározás-sor a romance definíciójához 

 (a műfaji definíció nyitottsága. a túlzóan egynemű felfogások elutasítása) 

 A romance-szakirodalom vázlatos áttekintésének immár végére értünk. Sok-sok 

megközelítéssel, jelentéstulajdonítással találkoztunk, de végleges, egyszer s mindenkorra szóló 

definícióra nem bukkantunk,  és ugyancsak törhetnénk a fejünket azon a vitathatatlan közös nevezőn, 

azon a differentia specificán, amely a műfaji halmaz minden egyes tagját jellemezné. Még szerencse, 

hogy a műfajjal kapcsolatos elvárásaink mára jelentős mértékben módosultak. Legalább Ludwig 

Wittgenstein óta  tudjuk, hogy a dolgok nagyobb halmazára tekintve nem a minden tagra érvényes 

közöst pillantjuk meg, hanem valamiféle "családi hasonlóság" jelenségével találkozunk, "az egymást 

átfedő és keresztező hasonlóságok bonyolult hálóját"1 látjuk magunk előtt. S megerősítésként az 

újabb műfajtörténet klasszikusaira is folyton-folyvást hivatkozhatunk. A wittgensteini "family 

resemblance theory" műfajtörténeti alkalmasságáról, alkalmazhatóságáról a huszadik század második 

fele egyik legnagyobb hatású monográfiáját író műfajtörténész-teoretikus, Fowler is meg van 

győződve, s Robert Elliott, Maurice Mandelbaum, Graham Hough, Claudio Guillén rokon felfogására 

is evidensen tud hivatkozni.2 

 A minden műfaji tagra érvényes közöshöz tehát nem ragaszkodunk, mindazonáltal itt az 

ideje, hogy a tanulságokat levonva és hasznosítva mégiscsak rendezett, összefüggő körülírás-sorban 

jelezzem, milyen románcfelfogás mellett teszem le a voksot. E körülírás-sorból remélhetőleg 

kiolvasható majd az eddigi erőfeszítések megbecsülése és hasznosítása, de nincs okom tagadni, hogy 

az elkövetkező fogalmi megközelítések, jelentéstulajdonítások végső soron saját értelmezői céljaimat 

szolgálják: olyan terminus, terminológia, szabályrendszer megalkotására törekszem, amely a XIX. 

századi magyar irodalmi jelenségek vizsgálatakor is segítségünkre lehet, Arany János, Jókai Mór, 

Mikszáth Kálmán megértéséhez szolgáltathat muníciót. 

 A megértési kísérlet iránya, célja azt is magával hozza, hogy az újkor és a modernitás 

                                                 
1  Ludwig WITTGENSTEIN, Filozófiai vizsgálódások, Bp., 1998, 58. 
2 Alastair FOWLER, Kinds of Literature, Clarendon Press, Oxford, 1982, 40-44, 287.  



kontextusrendszerét kiemelten érvényesítem majd, a románcot a modern fikció problémahalmazába 

ágyazva igyekszem megközelíteni. A "definíciós végeredmény" így természetesen több, komplexebb 

és tartalmasabb kell, hogy legyen, mint a legkézenfekvőbb, legevidensebb műfajtörténeti 

meghatározások sugallta karaktervonás-együttes. A románcot nem egyszerűen a szerelem-utazás-

kaland elbeszélésének (a becsület és a vitézség értékeit megjelenítő szövegnek) tekintem, s nem 

elégszem meg a kaland-konvencionalitások cselekménynukleuszainak feltárásával, a titok-, 

feszültség-, érdekességelv hangsúlyozásával sem.3 

 (a Northop Frye- i vágyelv mint tipológiai alap) 

 A kaland-konvencionalitások, cselekménynukleuszok lajstromba vételétől, a titok-, 

feszültség-, érdekességelvű elbeszélések olvasási szabályaitól többféle értelemben is tovább kell tehát  

lépnünk. E továbblépés, mélyebbre hatolás során, az Anatomy of Criticism irodalomantropológiai 

megközelítéséhez is kapcsolódhatunk. Az 1957-es könyvben Frye, mint láttuk, a vágyteljesítő akarat 

és a frusztráló valóság ellentétét avatta tipológiai centrummá, az irodalom nagy műcsoportjait, 

gondolkozásmódjait a műben föllépő hősök lehetőségei és a velük szemben álló valóságerő felől 

határozta meg, a valóság, a környezetiség vágy jegyében való átdolgozását, annak fokát, mértékét, 

milyenségét mindenekelőtt szem előtt tartotta. Az átdolgozás kifejezés ugyan ezúttal nem látszik a 

legszerencsésebbnek (a románcot alkotó író nem átdolgoz egy bizonyos valóságot, hanem életigenlő, 

affirmatív víziót alkot, pozitív modellt teremt), ám ettől eltekintve figyelemre méltó tipológiai víziót 

látunk magunk előtt.  A kanadai irodalmárnak a vágyelvre és a frusztációra, az irodalmi figurák 

lehetőségeire és képességeire vonatkozó (briliánsan egyszerű) gondolatai jó alapnak tűnnek ahhoz, 

hogy fölépítsünk egy olyan, távlatos, mély emberi érdekeket kifejező romance-fogalmat, amely a 

későbbiekben Arany, Jókai, Mikszáth műveit értelmezve is használhatónak bizonyul majd. A romance 

e szerint nem csupán kalandos–cselekményes elbeszélés vagy a realista regény valamiféle 

tökéletlenebb előképe, hanem "Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai közül való"4 vízió, 

az emberi erő környezeti erővel szembeni érvényesítésének művészi látomása, affirmatív, pozitív 

irodalmi elbeszélő modell, amely a vágyteljesülés jegyében jön létre. Az utazás-szerelem-kaland-

happy ending tartópilléreit, a hajótörés, fogságba esés, szabadulás, menekülés-menekítés, fegyveres 

helytállás, küzdelmes harc cselekménynukleuszait, a lovagi életforma, a középkoriság kultuszát 

önmagukban még nem tartjuk elégséges feltételnek. A románc törekvései, ahogyan mi értjük, a teljes 

                                                 
3  A romance és a "kalandos", "romantikus" elbeszélések egybecsúszása nemcsak a röviden már ismertetett The 

Secular Scripture-ben, hanem Frye más munkáiban is ott kísért. A kutató a komikus és romantikus formákat, a populáris 

műfajokat, a krimit, a westernt, a sci-fit, a love-storyt a shakespeare-i komédiákat elemző könyvében is  nemegyszer 

összemossa a romance-szal.  (Northop FRYE, A Natural Perspective. The Development of Shakespearean Comedy and 

Romance, Columbia University Press,  New York and London, 1965, 3.) 

   
4  A megfogalmazásban Jung kifejezését vettem kölcsön. C. G. JUNG, Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, 

Bp., 1993. 130. 



érthetőség jegyében megragadott világ irányába mutatnak, a valóságelvnek nem kiszolgáltatott 

vágyhoz, a teljesség, szabadság, kiteljesedés archetipikus mozzanataihoz kapcsolódnak.    

 (a romance hősei) 

 Frye, amint látjuk, már 1957-es könyvében az alakformálás mikéntje alapján jelölte ki a 

romance-mód helyét és karakterét.  A románchoz kapcsolódó meghatározás-sor elején mindjárt 

leszögezhetjük: a románc hőse, a mindennapiság, részérdekűség, töredékesség meghaladására 

irányuló vágynak megfelelően, nagy, csaknem korlátlan teljesítőképességgel rendelkezik. Képességei 

többnyire adományozottak, a jóról benső tudása van, a próbatételes létmód természetes közege, a 

hősiesség próbaalkalmait magától értetődően fürkészi-kutatja. Pszichikumát sohasem gondolhatjuk 

véglegesen "földies"-nek, énvédő, kompenzációs mechanizmusok összegének, ambivalens, decentrált 

halmaznak. A magasabb értékcentrumokkal kapcsolatot tartó, ellentmondásait célirányosan rendező 

egotudatosság és az egyértelműség, teljesség mozzanata mindig hangsúlyos benne. Énvédő 

mechanizmusok, kompenzációs stratégiák, eltolások, helyettesítések, kivetítések a romance-hős 

pszichikumában nem kaphatnak helyet, viselkedési attitűdjéből hiányzik a játszmaelv, cselekvéseit és 

kommunikációját a bensőségesség, nyíltság teljességgel meghatározza. A romance és a novel 

lélektani víziójának különbsége illusztratívan szemléltethető Jókai Mór két művén, az 1869-es A 

kőszívű ember fiain és az 1872-es Az arany emberen. Baradlay Kazimirné, Ödön és Richárd a 

romance nagy, énazonos figurái: énvédő mechanizmusokról, lélektani manipulációkról, játszmaelvű 

cselekvésekről, az énrészek tartós inkongruenciájáról velük kapcsolatban nem beszélhetünk, latens és 

manifeszt  tartalom különbözését nem érdemes felvetnünk. Ha a Baradlayakat az énazonosság-vágy 

romance-figuráiként tekinthetjük, a bűntudattól gyötört, lelki ambivalenciákkal terhelt, 

hazugságkényszertől szenvedő, a manifeszt és latens lelki tartalom különbözőségét minduntalan 

megélő, játszmákat játszó Timár Mihály a romance énazonos paradicsomára vágyakozó "regényhős"-

ként fogható fel. 

 (modellálás és próbatétel-hőstett. a próbatétel módosulásai)  

 E pozitív műfaj (létértelmező látomás) megalkotásához nélkülözhetetlen az értelemadó 

redukció, a modellszerűség. A történéseket többnyire kaotikus bonyolultságukban megjelenítő 

novelhez, regényhez képest a romance (bizonyos mértékig) föltétlenül modellál. A modell alapvető 

szerkezeti pillére a próbatétel. E próbatétel a hős oldaláról nézve a hőstett lehetőségét tartalmazza, s 

ezáltal a káoszból rend formálódik, grandiózus, erős lét, énazonosság, egotudatosság, értelmes, 

működőképes pszichikum jön létre. (A filozófiai regény rezignált, ironikus és a Bildungsroman 

realitással egyezkedő nevelődési processzusára a romance-ban nincsen szükség, a hőstett 

végrehajtása, a próbatételnek megfelelés egyben a hős önmagához eljutását, önmegvalósítását is 

jelenti.) 



 A próbatétel és a hőstett tehát az eredendő, hősi romance nélkülözhetetlen összetevője. A 

hőstett lehetőségét keresik az Arthur király Kerek Asztalától felkelő vitézek, Nagy Károly csavargó 

lovagjai és az útnak induló Don Quijote. A hőstett lehetősége kínálkozik fel a Jókai-figuráknak: a 

nagy-nagy emberi küzdelembe belépő Baradlay Richárdnak és Ödönnek, a torockói otthont, hazát 

oltalmazó Adorján Manassének, a bányatűzzel megküzdő Berend Ivánnak, a természet erőit és a 

birodalmi szörnyet egyaránt legyőző Tatrangi Dávidnak. A nemzeti önbecsülést és az országcímert 

párviadalban visszaszerző ifjú és öreg Toldi Miklós, a farkas nyomába eredő Szibinyáni Jank, a 

csatában forgolódó Rozgonyi Cicell ugyancsak hősi cselekedeteket hajtanak végre. 

 A hőstett a modern fikcióban persze gyakran változatosabb, "polgáriasultabb" formákat 

ölt. A dickensi, austeni elbeszélésekben, a Jókai-művek egy részében s Mikszáth "bonyolultabb", 

komplexebb szövegeiben leginkább az intrikusokkal, intrikákkal való megküzdés, az örökségért 

folytatott küzdelem, a szerelmeshez való eljutás, a nász kiharcolása, kiküzdése cselekményelemeiről 

beszélhetünk. A változatos formájú nehézségek persze elérhetik azt a szintet is, amikor már inkább 

regényi bonyodalomról, mintsem próbatételről beszélhetünk. A David Copperfield, a Szerelem 

bolondjai, a Mire megvénülünk, a Politikai divatok sokrétű, szétaprózott konfliktushalmaza 

mindenesetre kevésbé egyértelműen idézi fel a koncentrált, kontúros próbatételt, mint a Fekete 

gyémántok, az Egy az Isten vagy A jövő század regénye. Szabad, vállalkozásszerű próbatételt, 

hőstettet a Victor Hugo-i romantikus elbeszélésekben, A nevető emberben, A párizsi Notre-Dame-ban 

sem találunk. E művek főhősei, Gwynplaine és Dea, Quasimodo és Esmeralda kicsiny, jelentéktelen 

pontok egy roppant erőtérben. Nem alakítói sorsuknak, csupán elszenvedői a velük történteknek; 

lehetőségeiket a társadalmi determináció, az intézményi, törvényi erő, az erőszakszervezet kíméletlen 

gépezete alapvetően határozza meg.      

 A hőstett-próbatétel átalakulása, módosulása, a heroikus romance-tól való elhajlása 

kétségkívül tetten érhető a komikus-humoros románcban is. Az átalakulás azonban csalóka, a 

jelenséget leginkább a frye-i displacement fogalmával jellemezhetjük. Abraham Adams és Joseph 

Andrews utazása komikus, ironikus-parodisztikus szituációkkal, gesztusokkal telítődik,  de azért az 

utazó jó barátok minduntalan helytállást követelő helyzetekbe bonyolódnak, szüntelenül a bátorság, 

lélekjelenlét, lovagi segítés, védelmezés, mentés gesztusait gyakorolják. Pongrácz István súlytalan 

hadi performance-ait is a hadi hősiség visszaálmodásaképpen rendezi, de amint a próbatétel 

komolyabb lehetősége kínálkozik, kapva kap rajta: hadaival csörömpölve, csattogva indul Beszterce 

ellen, igazán nem rajta múlik, hogy a dicső vonulás megtorpan,  s groteszk paródiává válik. 

 (a romance és a szerelmi történet)  

 A mondottak alapján nyilvánvaló, hogy a romance felfogásomban korántsem csupán 

love-story; a szerelmi szál benne nem helyettesítheti a próbatételt-hőstettet, sőt időnként akár háttérbe 



is szorulhat. A középkori, XIII-XVI. századi angol metrikus románc, amint  Derek Brewer kifejti,5 

nem annyira a szerelem iránt érdeklődik, inkább a kaland és a harc cselekménymozzanatait preferálja. 

A XIX. századi modern romance képviselője Louis Stevenson még tovább megy: elvileg és írói 

gyakorlatában is jó ideig kifejezetten elutasítja a nő és a szerelem romance-komponensként való 

alkalmazását. Nekünk magyaroknak persze nem kell A kincses sziget férfivilágára gondolnunk, ha  a 

love-story nélküli románcra keresünk illusztratív példát. A Toldi főszereplője tipikus romance-hős: 

hatalmas fizikummal és nemes lélekkel rendelkezik, hírnevet és hőslétet áhít, próbákban állja meg a 

helyét, de a szerelem semminemű szerepet nem kap a mű világában. 

 A teljességgel love-story nélküli romance mindazonáltal tipikusnak nem mondható.  A 

korlátokat nem ismerő szerelem és a történetvégi boldog nász a teljesség, korlátlanság, beteljesülés 

egyik legfontosabb irodalmi motívuma, s a romance  fontos részeként sok-sok románcformában – az 

öt egészében fennmaradt antik "regény"-ben, az udvari epikában, a varázsmesében, az "ortodox" 

scotti, cooperi romance-ban, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán műveiben – alapvető szerepet tölt be. A 

boldog nászt azonban a romance-ban próbatétel előzi meg. Nemcsak a Jókai megalkotta pároknak: 

Baradlay Richárdnak és Liedenwall Editnek, Adorján Manassénak és Zboróy Blankának, Ráby 

Mátyásnak és Tárhalmy Mariskának, de még Mikszáth hőseinek, Tarnóczy Emilnek és Trnowsky 

Apolkának, Vibra Gyurinak és Bélyi Veronkának is meg kell szenvedniük egymásért. Az én 

nézőpontomból nem minősül evidens, tiszta romance-nak az a szerelmi történet sem, amelyben a 

szenvedély önállósul, leszakad az értelmes létről. Frye A fikció négy formája című tanulmányában a 

maga szempontjából meggyőzően érvel a Wuthering Heights, az Üvöltő szelek romance-karaktere 

mellett,6 én azonban a Brontë-művet inkább "átmeneti", jellegzetesen összetett, vegyes karakterű 

elbeszélésként tartanám számon. 

 (a  romance és a működő szimbolikus rend) 

 A románc differentia specificáját keresve fontos műforma-sajátságként kell számon 

tartanunk azt is, hogy benne a világ intézményi rendje "szociális, kulturális antropológiája" nem 

helyeződik oly mértékű kétely alá, mint ahogyan az a regényben történik. Persze már a görög eposz is 

a szilárd, biztos életformák műfaja volt: Agamemnon, Menandrosz, Aiász vagy Odüsszeusz számára 

a gyűlések, szónoklatok, vendégelések, áldozati szertartások, lakomák rendje alternatívátlan, szilárd, 

kétségeken fölüli életkeretet jelentett. A  varázsmesében, az udvari epikában hasonlóképpen időtlen, 

éppen-így-való a királyi környezetvilág, a munkamegosztás, munkarend, az intézményesített 

próbatétel, a szolgálat, az Arthur uralta Kerek Asztal, a lovagi kötelességkódex, a várbeli vendéglátás-

rend, az átjárók megvívásának és megvédésének íratlan szabálya. A Harry Potter-románcok 
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2007, 50. 
6  Philip STEVICK (szerk.), The Theory of the Novel, The Free Press, New York, 1967, 32. 



Hogwarts-iskolája tanrendi gépezetével, internátusrendjével együtt evidens, boldog létforma-keretet, 

igazi otthont jelent a főhős számára és éles kontrasztot alkot a muglivilág (Dursley-ék reprezentálta) 

elidegenedett, ostoba életforma-világával, intézményrendszerével. Igen leleményes módon teremt 

"intézményi Naconxipán"-t románcos műveiben a mi Arany Jánosunk. A Toldi, a Toldi szerelme, a 

Rozgonyiné, a Szibinyáni Jank, a Szent László világában az emberi együttélés formái nem az 

intézményesültség, ceremonialitás, az elidegenedett, homlokzati reprezentáció, hanem a spontán, 

meleg közvetlenség szintjén jelennek meg, a király népének atyja, a nép hűséges és egyakaratú, jogok 

és kötelességek kiegyensúlyozzák egymást, a privilégiumok megérdemeltek, megszolgáltak. Jókai 

Mór modern romance-ában A kőszívű ember fiaiban kétféle "kulturális antropológia", reprezentáció, 

jelrendszer áll harcban egymással: egy feudális alapú, homlokzat- és ceremóniaelvű és egy egyénített, 

spontán, hiteles, emberszabású. Az előbbit Baradlay Kazimir, az utóbbit az özvegy és fiai képviselik. 

A mű elemzésekor részletesebben is bemutatom majd, hogy a patriarkális családfő halála után Mária 

asszony, Baradlay Ödön és Richárd miként demonstrálják több ízben: az érvényes szimbolikus rend 

nem a múlt ködébe vesző örökség, a pózok, gesztusok, jelmezek igenis hitelessé formálhatók. Az Egy 

az Istenben a csodálatos Torockó az érvényes, működőképes szimbolikus rend hazája, otthona. A 

székely közösség bevonódása, integrációja teljes, hiánytalan, az itteni emberek egy lélekkel fogadják 

el az igazságos, méltányos, arányos, színes, törvényerejű szokásrendet, érintkezési szabályokat, 

rituálékat. 

 (a displacement) 

 A mítoszhoz, romance-hoz kötött látószög, mint láttuk, Northop Frye irodalmi 

tanulmányaiban központi jelentőségű fogalomként juttatja szóhoz a freudi pszichológiából átvett – a 

német Verschiebung kifejezés nyomán megalkotott – displacement (áthelyezés, átmunkálás, 

átformálás) fogalmat. A terminus már az 1957-es magnum opusban, az Anatomy of Ciriticismben is 

fontos szerepet töltött be,7 de legalaposabb kidolgozása és kontextuális (Cervantest, Fieldinget, 

Scottot, Dickenst, Austent érintő)  alkalmazása az 1976-os The Secular Scripture-ben ment végbe, 

ezért a fogalmat az 1976-os könyv ismertetéséhez kapcsoltan mutattam be. 

 Frye könyve The Context of Romance című fejezetében a displacement terminust 

elsősorban a mitopoétikus módok és a realista művek vonatkozásában használta, de az áthelyezés, 

átformálás fogalmát a XVIII-XIX. századi modern "szentimentális" románcformák és a középkori 

válfajok, "naiv" változatok közti viszony jelzésére is érdemes alkalmaznunk. Az előbbiek ugyanis a 

modern elbeszélések lényegi sajátságaiból számos elemet átvesznek, s bennük, ha a mítoszhoz, a 

                                                 
7
  "Mindazonáltal a mitikus struktúra jelenléte a realista fikcióban fölvet bizonyos technikai problémákat a 

hihetőséggel kapcsolatban, s azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket a problémákat megoldják, általánosságban az 

átvitel (displacement) kifejezéssel jelöljük." – határozza meg a kifejezést az irodalomtörténész. Northop FRYE, A kritika 

anatómiája, Bp., 1998, 117. 



meséhez vagy az ókori, középkori romance-hoz mérjük, hasonlítjuk, őket, a displacement sokféle, 

változatát tárhatjuk fel.8 

 A középkori romance csodája és Don Quijote csodahite, a sorsirányító isteni segítség és 

Baradlay Richárd váratlan megszabadulása, a Chrétien de Troyes-elbeszélések "elvont" 

környezetisége és a Toldi roppantul tárgyias, realisztikus, mimétikus reprezentativitása, a Le 

Chevalier au Lion komoly lovagisága, rögzített szempontú narrációja és az És mégis mozog a föld 

komikumon, humoron keresztül érvényesített hősi története mind-mind összekapcsolhatók a 

displacement által, de a körültekintő magyarázat, az összehasonlítás sokoldalú értelmezése és az 

arányok kijelölése föltétlenül szükséges. 

 Az áthelyezés, átalakítás nézőpontjának érvényesítése lényegfeltáró lehet még olyan 

esetekben is, ahol a műcsoportok közti különbség egészében nagyon is nyilvánvaló. Kemény 

Zsigmond történelmi elbeszélései a szó szoros értelmében természetesen nem minősíthetőek 

románcnak, de ha a displacement látószögéből pillantunk rájuk, ugyancsak érdekes összefüggések 

tárulnak fel előttünk. Dolgozatom utolsó fejezetében majd részletesen elemzem ezeket az 

összefüggéseket, kapcsolatokat: az Özvegy és leányát "szerencsétlen romance"-ként fogom fel, a Zord 

időben pedig azokat a  módozatokat tárom fel, amelyek által a románcból démonikus-ironikus forma 

alakul ki. 

 (csoda és véletlen) 

 A különböző románcformákban és a modern, XIX. századi románcban feltáruló csoda s 

jóakaratú véletlen viszonyát értelmezve ugyancsak meggyőződhetünk a displacement fogalom 

használhatóságáról. A sokágú románcműfaj minden változatáról elmondható, hogy a történésvilág 

nem a realista regényre jellemző, okszerű, motivált történéslánc jegyében írható le, a cselekményt a jó 

végződés felé terelő szabad véletlen (gyakran a kalandos-próbatételes cselekmény evidens részeként) 

általában nagy szerepet kap benne. E véletlen természetesen a romance vágyteljesítő karakterének 

jeleként értelmezhető, s a szó szoros értelmében vett csodával akár egybe is eshet. 

 A nyilvánvaló, egyértelmű, ember-érdekű csoda azonban elsősorban a romance mesei, 

legendai válfajait jellemzi. Az antik eposzokban megjelenő csodák már csak azért is  ambivalensebb 

jellegűek voltak, mert gyakran a szeszélyes, kiszámíthatatlan olümposzi istenek akaratát tükrözték; a  

                                                 
8 A frye-i displacement fogalmát átveszi, alkalmazza  S Varga Pál is, amikor a modernitás és az elveszett, 

elfeledett magyar történeti tradíció pólusait kapcsolja össze Arany János költészetéről szólva. "[…] "vérébe szívott", 

"vérévé tett" mindent, amit hitelesnek talált mint az elveszett magyar hitrege vagy a feledésbe merült epikus történeti 

hagyomány motívumát, őrizte meg légyen akár a krónika, akár – horribile dictu – más népek költészete, s mindezeket (a 

frye-i displacement értelmében) «áthozta» a modern irodalomba, mert meglátta azt a dimenziót, amelyet az anyag 

nyitott előtte." – jellemzi a kutató a szalontai költőt 2005-ben megjelent könyvének hatodik (a magyar irodalom 

hagyományközi paradigmáját bemutató) részében. 

 S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar 

irodalomtörténeti gondolkodásban, Bp., 2005, 567. 



hősmese, varázsmese, legenda románcformáiban viszont a csoda mindig fölszabadító, emberérdekű, a 

tér, az idő, a zárt én, a halál környezeturalma alól felmenti az embert, és a vágyteljesülés diadalmas 

áramába, a megváltottság terrénumába helyezi át. A szétdarabolt test a csodatevő kádban összeforr, és 

újra élő embert alkot, a Hunort és Magyart elcsaló csodaszarvas tejjel-mézzel folyó új hazába vezeti a 

fiúkat, Szent László király kiszáll a sírjából, hogy a bajban levő székely vitézek segítségére siessen. A 

mese-romance gyerek-hősei, Harry Potter és Hermione Granger megforgatják a Time-Turnert, az idő-

visszaforgatót, három óra erejéig visszamennek saját történetükbe, és megmentik két ártatlan lény 

(egy varázsló és egy griffmadár)  életét. 

 A csoda a középkori-reneszánsz románcból sem hiányzik, bár a XVI. században már 

időnként az irónia felé hajló játékosság színezi át. Ariosto Orlando furiosojában, a játékos irónia 

mesterművében a műbeli varázseszközök, varázslények nemegyszer mosolyt keltően különösek.  A 

gyökeres változás azonban a  novelben megy végbe. A tiszta realista elbeszélésekből a csoda 

végképpen kipusztul, a fantasztikus-realista műformákban pedig démonizálódik-ironizálódik. Ivan 

Jakovlevics borbély megszegi a reggeli kenyeret, s legnagyobb meglepetésére emberi orrot talál 

benne, Kovaljov, a törvényszéki ülnök pedig azt veszi észre, hogy az orra helyén lapos folt 

éktelenkedik. A kocsmában beszerzett fekete macska mellén levő alaktalan fehérségből az idő 

múlásával akasztófa képmása formálódik ki, az elbeszélőt gonosz tettére, korábbi cicája 

felakasztására emlékeztetve. Az újdonsült férj feleségét szidalmazva egyszer csak elveszti a 

lélegzetét, s különbnél különb kalandok után a sírboltban talál rá; álhalottként eltemetett régi 

szomszédja birtokolja, aki annak idején ügyesen felfogta, elkapta. Gregor Samsa fölébred, mint 

máskor, és meglepetten konstatálja, hogy olyasvalami történt vele, ami eddig még soha: undorító, 

kicsi rovarrá változott.9    

 A XIX. századi romance-ban az ironizálódott, démonizálódott fantasztikummal 

természetesen egyáltalán nem találkozunk, de a reflektív, analitikus-racionális gondolkozási trendek 

és a vágyteljesítő akarat kettősségében egzisztáló, modern műfajra a mesék és legendák evidens, 

nyilvánvaló csodája sem jellemző. A modern románc "csodá"-ja a frye-i displacement jegyében 

fogant: a műfaj "csoda-jelenségei"-t, jóakaratú véletlenjeit, a mindennapvilág történéseibe illeszkedő 

"különösség"-ként és "csoda"-ként, az immanens földi történéseket fölülíró, magasabb értelem és 

akarat jeleként is olvashatjuk. Csoda vagy nem csoda? A mindennapvilágba zárt véletlen vagy a 

sorsintéző felsőbb hatalom jele? A kérdés a modern romance történéseiről gondolkozva annál inkább 

indokolt lehet, mert a szerzői sejtetéseket, sugallatokat, közvetett állásfoglalásokat vizsgálva is 

meglehetősen széles spektrum bontakozik ki előttünk. A csoda relativizálódásával sokat foglalkozó  

Arany János Ariosto Orlandójának palackba zárt eszét "csintalan képzelem-játék"-nak nevezi, 

                                                 
9  Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Az orr, Edgar Allan Poe, A fekete macska, Az elveszett lélegzet, Franz Kafka: 

Átváltozás 



"melyen a szerző is, mi is, mosolygunk"10, s a tassoi, Zrínyi Miklós-i modern műeposz kapcsán  

érzékeli, és bevezeti a félcsodás terminusát. "Eposzi használatban a csodás majd nyilt, midőn semmi 

kétség, hogy természet-fölötti erő munkál, majd elfátyolozott, vagy félcsodás, midőn a költő oly 

halványan szinezi a rendkívülit, hogy csupán beszédképletnek (tropus) is gondolhatni: néha maga 

sem dönti el, természetes úton vagy isteni erő által történt-e a szóban forgó esemény." – fejtegeti a 

Zrínyi és Tasso bevezetőjének végén, s a harmadik rész kezdetén a halványcsodás, rövidcsodás 

szóösszetétel-szinonimákat is beilleszti a kínálatba.11 

 A szalontai alkotó kritikai munkássága és költői gyakorlata – lesz még szó erről – nagyon 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az Arany János-i verses epikában a félcsodás megjelenítésére is 

találunk meggyőző, illusztratív példát. A költő a  Toldi szerelmében az immanens, okszerű 

világkeretek közt játszik el a táltosló motívumával, de Miklós paripájának rendkívüliségére újabb és 

újabb tényekkel utal. Pejkó különleges képességei láttán aztán a kilencedik ének százegyedik 

strófájában az elbeszélő maga is fölteszi a csoda és az immanencia határát feszegető kérdést, s egyben 

a maga játékos-ironikus attitűdjét, a félcsodás melletti elköteleződését is jelzi. "»Csak ezért is 

menjünk!...Paripa és fegyver / Neked is lesz; könnyű, ha gazdag az ember; / De nini! a Pejkó, a 

lovam, a hátas! / Akármi legyek, ha nem igazi tátos.» / Csakugyan a Pejkó, fényesre kihizva, / 

Termett valahonnan egyszeriben vissza; / Kisérte-e Toldit hegyi legelőkön? / Vagy repült mint tátos?  

mi haszna tünődöm!" 

 A Mikszáth Kálmán-i narrátor – mint majd látni fogjuk – ugyancsak az analitikus, 

okszerű világrend keretei közé helyezi a Szent Péter-i esernyő legendáját, a hiedelmeket illető iróniát 

egy percre sem szünetelteti, de az esernyődilemmát a mű elejétől a végéig a középpontba helyezi és 

játékban tartja. Az arany ember szerzője – erről is szólunk majd részletesebben – a "csoda alapú" 

olvasat lehetőségét erőteljesebben sugalmazza: a balatoni rianás roppant természettörténésének 

hierofanikus színezetet ad, s nemcsak   megengedi, de szuggerálja is azt az értelmezést, amely szerint 

a Timárt megmentő végső esemény a kegyelmes isteni akarat következménye. Az 1869-ben 

megjelent Jókai-mű, A kőszívű ember fiai Baradlay Kazimir "szellemhatalma" által játszik rá igen 

ötletesen a tradicionális csodálatos masinériára. "Az eposz fölé az isteni masinériát ily módon az író 

Kazimir átokkal súlyosbított végakaratának, illetve az özvegynek a küzdelméből alkotja meg." – 

állapítja meg Szörényi László 1981-es, Jókai szépírói munkásságát áttekintő dolgozatában.12 

 (a  jól végződő történet és annak dilemmái) 

 A romance felfogásom szerint ab ovo pozitív, a káoszból rendet formáló, harmóniát 

teremtő irodalmi vízió: az általa megjelenített világot értelmes emberi-társadalmi norma, 

                                                 
10 ARANY János, Tanulmányok és kritikák (szerk. S. Varga Pál), Debrecen, 1998, 191. 
11  I. m., 118, 137. 
12  SZÖRÉNYI László, "Múltaddal valamit kezdeni", Bp., 1989, 150. 



interiorizálható szimbolikus rend jellemzi, hőseinek pszichikuma összerendezett, a főhősök a 

környezettel szemben erővel és tartással rendelkeznek, a próbatétel, a hőstett által evidens 

énazonossághoz jutnak; az ember nem a "földiesség"-nek kiszolgáltatottan egzisztál, a magasabb 

szféra jelenvalóságára nemegyszer közvetett vagy közvetlen bizonyítékok is utalnak. 

 A románc történéssor "végső eredménye" ekképpen nemigen lehet negatív. A műfaj 

alapvető pozitív irányultsága még akkor is megmaradhat, ha a történet a hős halálával végződik. Az 

egyik legelső és  leghíresebb angol metrikus romance-ban, a tizenkétezer soros Guy of Warwickban a 

történet  hőse és hősnője, Guy és Felice (akik mellesleg a mű egy pontján házasságot kötnek) a jó, 

békés halálban csak kiteljesednek, s a mennyben boldogan élnek együtt. Az értelemmel telített 

világvízió nem zilálódik szét végképpen akkor sem, ha a halál a hőstett végrehajtásának az ára. 

Analógiaként az epopoea, a heroic poetry hőseinek sorsát is idevonhatjuk. Akhilleusz, Beowulf, 

Roland, Zrínyi Miklós sorsát nagymértékben a végzet, a fátum határozza meg. A vitézek, legyenek 

bármi nagyok, sorsukat nem kerülhetik el. Más kérdés, hogy nem is akarják. Nagyságuk egyik 

összetevője, hogy a megfutamodás egy percig sem áll szándékukban, a hősének rendet, tartást, biztos 

normát szuggeráló karakterét a halál totálisan nem változtatja meg. Igaz, az Arthur-történet Malory 

XVI. századi összefoglalásában széthullással és halállal végződik (a király maga, Lancelot és a 

királyné is búcsút mondanak a földi életnek), s Robin Hood életútjának is több változatban árulás vet 

véget.  

 A Malory-példa azonban inkább csak a szabályt erősítő kivétel. A romance-tól általában 

nemcsak az igazság diadalát, de a főhős győzelmét és boldogságát, a nász, az esküvő beteljesítő 

aktusát is elvárhatjuk. A happy ending mindazonáltal nem valamiféle mechanikusan érvényesülő 

adottság, hanem vágy és küzdelem, s a jó kimenetel, bár a műfajcsokor legbensőbb lényegéhez 

tartozik, néha részérdekű, ellentmondásos is lehet. A modern romance a maga ambivalens 

lelkületének megfelelően különösen kétely alá helyezheti a jól végződő történetet. A kőszívű ember 

fiaiban az elbeszélőnek a rosszul végződő nagy történet horizontján kell szívós harcot folytatnia a 

(részben, nagyobbrészt) mégiscsak jól végződő "kisebb" történetért, Az arany ember végére Timár 

lehetőségrendszere az öngyilkosság alternatívájára szűkül,  a jó befejezést csupán a váratlan, 

csodaszerű véletlen teremti meg. 

 Másrészt a győzelem, a beteljesülés, a diadalmas nász a tizenkilencedik századi romance-

okban igen gyakran csupán a főhősnek jut ki, s a "happy ending"-et más, a hőssel szemben nem 

ellenséges szereplők halála "ellenpontozza". A Jókai-elbeszélésekben e szerencsétlen véget érő 

figurák gyakorta a főhőshöz hasztalanul kötődő (a végső szerelmi happy ending szempontjából 

felesleges) lányok vagy asszonyok. Többen közülük erkölcsi szempontból oly mélyre süllyedtek, 

ahonnan már nincsen visszaút, így megöletésük, öngyilkosságuk, hirtelen haláluk a történésszálak 



megnyugtató elkötéséhez is hozzájárul. Ilyen, morálisan terhelt asszony a Feriz bégbe 

beleszerelmesedő, menthetetlen múltú odaliszk, Azraële (Török világ Magyarországon), ilyenek az 

igazi női hivatást eláruló nagyvilági hölgyek, a kacér, Szerafin és Lemmingné (Politikai divatok, 

Szerelem bolondjai), ilyen a férjétől megszökő, haramiává züllő Fruzsinka (Rab Ráby), s ilyen a 

túlságosan is aktív, kalandos életű  – a hűséges házasságban élő elbeszélőt minduntalan megkísértő –, 

majd végül férjgyilkossá váló Erzsike is (A tengerszemű hölgy). A Jókai-románcokban természetesen 

olyan "halálra ítélt" nőalakok is vannak, akik maguk bűntelenek, legfeljebb ha szeretteik bűne vetül 

rájuk. Vonzalmuk (leküzdhetetlen szenvedélyük) mindazonáltal rossz irányt vesz, s az  egymásra 

talált, egymáshoz illő, "igazi" szerelmespár szomszédságában így  teljességgel feleslegessé válnak. 

Mayer Fanni, Kárpáthy Jánosné plátói sóvárgása Szentirmay Rudolfra, Eszéky Flóra boldog férjére 

irányul, a Katinkához tartozó Zoltánért epedő Kőcserepy Vilma pedig halálával szülei vétkéért is 

lakol. Találunk végül a magyar író elbeszéléseiben teljességgel ártatlan mártír-áldozatokat is. És nem 

is kivételesen. Sőt... Már-már általános szabályként mondhatjuk ki, hogy a végső kibontakozást, a 

rossz fölött aratott győzedelmet, a diadalmas nászt a Jókai-románcok legtöbbjében valamely, a 

főhőshöz közel álló, ártatlan áldozat halála árnyékolja be. A Kárpáthy Zoltánban az ifjúság bálványa, 

a körülrajongott főnemes, a  forrón szeretett apa és férj hal meg, A kőszívű ember fiaiban a legkisebb 

testvér (az anya legkedvesebb fia) adja életét fivéréért, a Mire megvénülünkben Cipra, a tiszta és szép 

cigány lány szerelmesét védelmezve szerez sebet, s pusztul bele a halálos késszúrásba.  

 A happy ending szempontjából is külön problémát jelentenek azok a szerelmes 

történetek, amelyekben a romance jellegzetes cselekménynukleuszai, narratológiai eljárásai 

dominálnak (a történéseket álruhákból, inkognitókból, félreértésekből, össze nem találkozásokból 

fakadó véletlenek határozzák meg), a jó végződés azonban elmarad, a szerelmes ifjak végül nem 

jutnak egymáshoz (a komédia vagy az antik románc módjára), a történet végén nem a vágyat végleg 

beteljesítő nász, hanem a halál áll. A műforma legismertebb reprezentánsa természetesen a Rómeó és 

Júlia, de a mi irodalmunkból az Özvegy és leánya, a Toldi szerelme is evidensen ebbe a műcsoportba 

tartoznak. Az ilyen típusú elbeszéléseket leginkább talán "szerencsétlen romance-ok"-nak, 

"szerencsétlen szerelmi történetek"-nek nevezhetnénk, s őket inkább a tagadás gesztusától vezérelt 

negatív lenyomatok közé sorolhatjuk, mintsem a regény felé elmozduló új műfajt teremtő kísérletek 

közé. (Lényegében – mint a későbbiekben majd részletesen kifejtem – Mikszáth Kálmán sokat 

vitatott, komikus-parodisztikus művét, A Noszty-fiú esete Tóth Marival című elbeszélést is a tagadás 

által vezérelt negatív lenyomatok sorában, és nem a realista regények között tartom számon.)  

 Mindeme megszorítások, körülírások, árnyalások ellenére újfent jeleznem kell, hogy a 

romance vágyteljesítő karaktere a happy ending, a diadal, a nász, a beteljesült szerelem konklúzióját 

igényli, s a par excellence, tiszta románcok ívei e zárókő felé törekednek. A Toldi utolsó soraiban a 



király mellé választott diadalmas vitéz szorítja könnyező édesanyját "páncélos ölébe", a Rege a 

csodaszarvasról ifjú vezérei egyszerre szereznek vadban-halban gazdag földet és fiat szülő, büszke, 

szép feleséget. Az Arany János-i románcballada szépasszonyának hadi győzedelmét az egész ország 

beszéli, a Zsigmond király udvarába fogadott fiatalember idővel a szent kereszt hatalmas védője lesz, 

a győztes nádorispán tatár foglyok seregét hajtja Budára, s a feltámadott szent, a csatát megnyerő 

nagy király elégedetten hajtja nyugvóra átizzadt testét a váradi sírboltban. 

 (a romance és a komédia különbségei. a Shakespeare-románcok) 

 A  hősi romance-t már csak a próbatétel és a hőstett megléte vagy hiánya alapján is 

világosan el tudjuk különíteni a pikareszktől. Don Quijote jelentős mértékben románchős: vélt vagy 

valóságos hőstettei folytonosan a lét rendezésére, az énazonosság megszilárdítására irányulnak, a 

pikareszk hősei viszont érdekes-mulatságos kalandok szélhámos ügyletek, "rászedés-trükkök" 

sokaságában sodródnak erre-arra. A "tavasz műfaja", a komédia és a "nyár műfaja", a romance 

különbségei a fenti szempontrendszer szerint ugyancsak nyilvánvalónak tűnnek. A  terentiusi, 

plautusi vígjáték a romance-hoz hasonlóan szintén vágyteljesítő jellegű, pozitív műfaj, de a 

vágyteljesülés egyrészt szűk körre: a fiatal pár egymáshoz jutására, a vágyott házastárs elnyerésére 

szorítkozik, másrészt a próbatétel részleges, inaktív, a happy ending jórészt véletlenszerűen – az 

ügyes, talpraesett rabszolga cselei által – következik be. 

 A romance elnevezést mindazonáltal William Shakespeare bizonyos darabjaira  is szokás 

alkalmazni. A szakirodalom általában a drámaíró utolsó négy művét tartja számon románcként.13 A 

Pericles, a Cymbeline, a Téli rege és a Vihar románcosságáról beszélni valóban többféle szempontból 

is indokoltnak tűnik. A Téli rege és a Pericles eleve romance-elbeszéléseken alapulnak, s e 

szövegekhez a színművek elég szorosan kapcsolódnak is. (A Periclesben a forrásmű szerzője, Gower 

is fellép: a felvonások kezdetén ő mond hosszú prológusokat-cselekmény-összefoglalókat).  Az antik 

románc alapmotívumai ugyancsak gyakoriak e drámákban. Pericles király először Pentapolisnál 

szenved hajótörést, majd Tarsus felé hajózva éri rettentő tengeri vihar, végül az ötödik felvonásban a 

szelek kénye-kedve Mitylene partjaihoz űzi. Az elveszett, igazi származásukról mit sem tudó, majd 

királyi rangjukat visszanyerő gyermekek motívuma és a halottnak hitt szeretett személy feltalálása 

újjáéledése, visszanyerése (a tetszhalott felélesztése, feltámadása) ugyancsak evidens eleme e 

drámáknak. A kitett, elűzött csecsemő királyleányt pásztorok veszik magukhoz a Téli regében, a brit 

király elrabolt fiai a vad walesi természet ölén nevelkednek a Cymbelineben; a  halottnak hitt, 

tengerbe vetett Simonida nemcsak újraéled, de a mű végén férjével és lányával is összetalálkozik a 

                                                 
13  Az összekapcsolás először Coleridge 1818-as, The Tempest című tanulmányában bukkant fel, s Edward Dowden 

1875-ös munkájában (Shakespeare: A Critical Study of his Mind and Art) bomlott ki, szilárdult meg végleg. A shakespeare-i 

románcokról a huszonegyedik század elején a Romance-compagnonban David Fuller írt kiváló, összefoglaló tanulmányt. 

Corinne SAUNDERS (szerk.), A Campanion to Romance From Classical to Contemporary, Balckwell Publishing, 2007, 

160-176. 



Periclesben, a szobor az élő, eleven Hermionévá válik a Téli rege fináléjában. 

 A Periclesben, a Cymbeline-ben, a Téli regében és a Viharban a varázslat, a csoda 

mindennaposak, a transzcendencia sugallatát a titokzatos zenei hangok, a szférák zenéje s az antik 

istenek időnkénti megjelenése és beavatkozása is erősíti. Prospero szigetét kisebb és nagyobb erejű, 

jó és gonosz varázslények egész kis hada népesíti be, Antiochust, a vérfertőző apát és leányát Zeusz 

villáma sújtja agyon, Pericles álmában Diana jelenik meg, s ad a királynak nagy-nagy segítséget. 

 A realista regény szomszédságában kiformálódó modern romance bizonyos válfajaira 

jellemző motivációs igénynek a Shakespeare-románcokban természetesen nincsen semmi nyoma. A  

tizenhetedik századi művekben a szálakat összebogozó-megoldó véletlenek korlátozás nélkül 

működnek, szervezik, irányítják a történteket, s a lélektani megokolás sem játszik különösebb 

szerepet. Pszichológiai szempontból nem érthetjük, hogyan fészkel be Leontes király fejébe egyik 

pillanatról a másikra a kiírthatatlan rögeszme, hogy erényes, szép felesége legjobb barátjával csalta 

meg, nem tudjuk, Periclesnek miért csak hosszú évek múltán jut eszébe, hogy gondozásba adott 

leányát fölkeresse, s elképedve konstatáljuk, hogy a bordélyház vendégei rendre meghátrálnak az 

erényes szűz, Marina ellenállása előtt. Lépten-nyomon meglepődhetünk a véletlen koincidenciák 

csodáin is: az elbujdosott Imogen Walesben éppen testvérei barlangjába téved be, a megmentő 

kalózok abban a szent pillanatban bukkannak fel, amikor Leonin kést emel Marinára, s Periclest 

pontosan ahhoz a városhoz űzi a tengeri orkán, ahol elveszett lánya él.   

 A mondottakhoz hozzá kell tennünk, hogy Northop Frye nem csupán a négy utolsó 

Shakespeare-drámát, de a vígjátékok jó részét, a "zöld világ" drámáit, a "tenger komédiái"-t és a 

"regék"-et  is románcosnak tartja. A kanadai tudós a Szentivánéji álomról írott tanulmányában 

szellemesen tárja elő a római komédia és a románcos Shakespeare-vígjáték főbb különbségeit. A 

sommázat szerint a görög-római újkomédiában középosztálybeli emberek lépnek fel, és a darabban az 

ő szolgáik tüsténkednek. A környezet, ha nem is realista, de mindennapian urbánus. A történés az 

utcán, a ház előtt megy végbe, és nincsen benne titokzatosság, mágia, mitologikus színezet, nem 

lépnek fel tündérek vagy más szellemlények. (Plautus Amphitryonját az irodalomtörténész az 

általános tényt nem módosító kivételként kezeli.) A nagy angol drámaíró ezzel szemben Frye szerint a 

"mysterious" jelleg felé mozdul el. "[…] a cselekmény időnként a varázsvilágban, gyakran […] a 

mágikus erdőben megy végbe, ahol a mindennapi természettörvények nem alkalmazhatók 

maradéktalanul", s a Shakespeare-románc megkülönböztető jegyét a dráma ősi, bábszínház-szerű 

formáival is kapcsolatba hozza a kutató.14   

 (a romance és a romantikus elbeszélés) 

                                                 
14  Northop Frye on Shakespeare, Yale University Press, 1986, 37. 



 A fent vázolt kritériumok alapján elgondolt románc és a romantikus regény – a romantika 

korában született, annak specifikus jegyeivel rendelkező elbeszéléstípus – kapcsolatának feltárása 

semmi esetre sem egyszerű művelet;15 az összefüggést időnként Northop Frye is leegyszerűsíti, 

amikor a romantikus regényt egyszerűen a romance újjáéledéseként, "szentimentalizált" formájaként 

fogja fel.  Természetesen nem arról van szó, mintha a két műcsoportnak ne volnának egymást fedő 

pontjai. Különösen nyilvánvaló ez, ha a kalandos románcirodalom jellegzetes cselekménynukleuszait, 

kompozíciós patternjeit tartjuk szem előtt. Victor Hugo nem csak a tradicionális, kalandos románc 

feszültségfenntartó metódusait alkalmazza (életveszély, menekülés, rejtőzködés, szabadulás, 

megmentés, bűntényelkövetés, a véletlen démoni nyomelrendező munkája), de az antik "regény"-től 

öröklött gyermekrablás-identitásrejtés motívumát is átveszi: Gwynplaine-ről, a comprachicosok által 

megcsonkított gyerekről idővel kiderül, hogy Clancharlie báró törvényes fia és Anglia peerje, 

Esmeralda, a cigányok által elrabolt "fehér" leány és Gadule nővér, a Patkánylyuk tébolyult vezeklője 

az identifikációs talizmán segítségével mint anya és lánya ismernek egymásra a művégi 

melodramatikus nagyjelenet során. 

 Ugyanakkor A párizsi Notre-Dame, A nevető ember, A tenger munkásai, a Nyomorultak 

azt is illusztratívan szemléltetik, hogy a nyugtalan, kritikus, individuális "romantikus regény" 

bizonyos esetekben milyen messzire került a vágy- és a szabadság elvét érvényesíteni igyekvő 

románctól. Victor Hugo nagy elbeszéléseiben a társadalom rendje – mint erre korábban már utaltam – 

identifikációs lehetőségeket, méltányolható, akceptálható törvényt, szokásjogot, szimbolikus rendet 

egyáltalán nem mutat fel. Az emberi világ e szövegek tanúsága szerint elnyomásra, 

kizsákmányolásra, igazságtalanságra és erőszakra épül, s a hősök az elszenvedők, kizsákmányoltak, 

elnyomottak közé tartoznak. A társadalom vaserejét nem mérsékelik segítő, happy endinget 

eredményező (a szereplőket végül békés révbe juttató, a démoni társadalomvilágtól védett 

mikrokozmoszba telepítő) véletlenek, Gwynplaine és Dea, Quasimodo és Esmeralda kegyetlen véget 

érnek. 

 Az hugoi történelmi elbeszélések szociokulturális víziója sem romance-módra 

megalkotott. Az író A párizsi Notre-Dame-ban a középkori világot reflektáló, analizáló, kritikus 

szemlélettel itatja át, s kusza, bonyolult időszakként láttatja. A művek történeti, kultúrfilozófiai 

reflexiói nemegyszer a szekularizálódó újkor problémavilágát tükrözik, és a figurák által manifesztált 

                                                 
15  A romantikus regény terminus alkalmasságának kérdésére e helyütt nincs lehetőségem kitérni. Annyit 

jegyeznék meg csupán, hogy e bevett, lépten-nyomon alkalmazott kategória számomra túlságosan tág értelműnek tűnik. A 

romantika korszakában született és romantikus specifikumokkal rendelkező elbeszélő művek igazából igen-igen sokfélék. 

E. T. A Hoffmann, Heinrich Kleist, James Fenimore Cooper, Emily Brontë, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Alexandre 

Dumas, Victor Hugo, Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Jókai Mór művei oly mértékű sajátszerűséget mutatnak – az elbeszélő 

irodalom oly sokféle tradíciórészletéhez kapcsolódnak, oly sokféle eljáráskészletet fednek fel –, hogy a "romantikus 

regény" karakterjelző, összefoglaló fogalma nemigen tűnik tartalmasnak, lényegkifejezőnek, megvilágító értelműnek.    



lélektani vízió, az  emberi pszichikum  működéséről alkotott látomás is igen gyakran az illúziótlan 

földiség jegyében áll. A párizsi Notre-Dame elbeszélője a könyvnyomtatás kapcsán azt látja-hallja, 

hogy "zajong és zsibong a felszabadult emberiség […] s látja "mint ássa alá a jövőben a hitet az ész, 

taszítja le trónjáról a hiedelmet a gondolkozás  […]"; azt a pillanatot vizionálja, amikor "az ember 

függetleníti magát a papoktól, amikor a bölcseleti és egyéb rendszerek kinövései ellepik a vallás arcát 

[…]". "A nevető ember narrátora a mű második részében a gonosz udvaronc belső világát elemezve 

az énvédő lélektani manipulációk meghatározó erejéről beszél, azt a processzust jeleníti meg, 

amelynek során a Josiana elleni árulásra készülő Barkilphedro önigazoló szándékkal értelmezi át a 

hercegnő segítő gesztusait, s minősíti át azt a hivatalt, amelyet előzetesen ő maga könyörgött ki a 

befolyásos asszonytól. "Nem kell azt hinnünk, hogy a gazemberek megvetik magukat. Gőgös 

monológokban elemzik magukat. Hogyan, ez a Josiana megkönyörült rajta? Odadobott neki néhány 

morzsát, mint egy koldusnak, néhány garast, mérhetetlen vagyonából. Egy ostoba hivatalba láncolta 

le. Ha neki, Barkilphedrónak, ki majdnem egyházi férfiú, sokoldalú és mély tehetség, tudós 

személyiség, cserepeket kell leltároznia, amelyeket az égvilágon semmire se lehet használni, ha neki 

egy irodában ostoba palackokat kell bontogatnia nagy komolyan, amelyekre a tenger minden szennye 

ráragad, megzöldült, rohadt pergameneket és végrendeleteket kell silabizálnia, olvashatatlan 

ostobaságokat – ez mind Josiana bűne." 16 

 (a "nagyműfaj"-ként felfogott romance műcsoportjai) 

 A vágyteljesülés gondolatát érvényesítve a románcot végeredményben "nagyműfaj"-ként, 

korszakokon átívelő irodalmi gondolkozásmódként is felfoghatjuk. A  műcsoport "naiv" vonulatát a 

legendák, népmesék reprezentálják. A vágyelv talán a szentek csodáiról szóló legendákban és a 

varázsmesében, hősmesében teremt leginkább ember-érdekű világot. A közömbös-inkompatibilis-

ellenséges "környezetvilág", a társadalmi dzsungel és az ember számára adott metafizikai 

adottságrendszer (a halált, a teret s az időt is ideértve) itt biztosan megszelídül, kezelhetővé, 

átformálhatóvá válik. A  szentek Isten segítségével és a csoda erejével bírják le az immanens 

kauzalitás rendjét. A vándorútra induló, szerencsét próbáló hős győzedelmeskedik, elnyeri a fél 

országot és a királykisasszony kezét, a próbatételek során részben adományozott képességei segítik, 

részben varázseszközök állnak kezéhez, és csodák történnek. 

 A "szentimentális" romance-változatokat lényegében már eddig is előszámláltuk. Az 

ókori románckezdeményeket (az öt épen maradt "antik regényt", az Odüsszeiát) a középkori  udvari-

lovagi romance, a reneszánsz és a poszt-reneszánsz változat, a francia és az angol pasztorális-

bukolikus műfaj, majd  a heroikus-szentimentális romance követi. A XVIII-XIX. század evidensen a 
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románc megújulásának korszakaként tartható számon. A XVIII. század elején még kimerültnek tetsző 

műfaj a negyvenes-hatvanas évektől megújul, az elavult heroikus romance helyén új meg új formák 

tűnnek fel: a Miguel Cervantes Don Quijotéje kezdeményeit folytató, továbbvivő modern komikus 

romance, a gótikus regény, a Walter Scott-i, cooperi romance, majd  a modern hősi románc. A  

Corinne Saunders szerkesztette Romance-compagnon, mint említettem, különösen tágan értelmezi a 

műformát: ókori, klasszikus, tizenkettedik századi változatokat, történelmi, legendai, udvari és 

populáris változatokat egyaránt számon tart, s a műfaji variációkat a kötet szerzői az antik 

ötösfogattól Yeatsen, Poundon, Elioton át Iris Murdochig, A. S. Byattig ismertetik, elemzik.      

 A romance ellentétpárja: a realista regény 

 (elbeszélésmód, narrációs paradigmaváltás) 

 A romance ellenpontjaként megjelenített novelről, a realista regényről már eddig is sok 

karakterjelző megjegyzést tettem, mindazonáltal szükségét érzem egy kitekintésnek is. 

Összefoglalnám hát, a novellel kapcsolatos főbb gondolataimat, értelmezném az eleddig megjelenített 

premisszákat, nézőpontokat, fogalmakat, s kissé részletesebben taglalnám az elbeszélésmód, az 

alakteremtő koncepció, a lélektani vízió, a determináció és a szabadság problematikáját! Az 

elbeszélésmód kérdését taglalva mindenesetre olyan sajátságokat fogok érinteni, amelyek nem csupán 

a realista művekre jellemzőek. A régi típusú elbeszélés, az epic, az eposz személytelen narrációját 

ugyanis nemcsak a novel, de az újkori fikció más formái, köztük a modern romance is elvetik, s 

hajlékonyabb, frissebb, változatosabb, "személyesebb" elbeszéléssel helyettesítik. E nagy narrációs 

paradigmaváltást Wolfgang Kayser kiváló dolgozata, A modern regény keletkezése és válsága 

szellemesen, érzékletesen mutatja be. A kutató az új beszédmód kialakulását (a cervantesi 

előzmények után) a XVIII. századhoz, döntően Henry Fielding munkásságához köti, s 

vizsgálódásához Lohenstein Arminiusából és Wieland Don Silviojából választ egy-egy műrészletet. 

Kayser az 1689-es barokk regény és az új irodalomhoz sorolt 1764-es  elbeszélés között kardinális 

különbséget láttat.  Úgy találja, hogy a barokk regényben "Az elbeszélő egyfajta anonymus, akinek 

mint személynek nincsen saját álláspontja. Nem törekszik kapcsolatba lépni az olvasóval, nem 

képvisel saját véleményt, és éppoly kevéssé kíséri személyes részvétellel a történést és a szereplőket. 

Az elbeszélő hangja nagy távolságból szól, és van benne valami az eposz fémes csengéséből; maga a 

beszélő megragadhatatlan marad."17 A modern elbeszélés viszont – Wolfgang Kayser a XVIII. 

századi szöveg alapján így látja – személyes elbeszélőt tüntet föl. A Wieland-műrészletben az 

irodalomtörténész e személyesség sokféle változatát mutatja ki: "apró, pszichológiai bölcsességről 

tanúskodó közbeszúrás"-t talál, azt konstatálja, hogy az elbeszélő "a mondat közepén, az 

elbeszéltekből kitekintve" szól hozzánk, a szempontokat folytonosan váltakoztatja "(egyszer az egész 
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történetet, majd valamelyik szereplőt és annak történetét, majd az apró életigazságban egyetértő 

olvasót tartja szem előtt)", s úgy véli, mindezek következtében "különös elevenség hatja át ezt a 

személyes beszédet"18 A szövegrészben a nyelv sem a "jelölő képességének naiv feltételezésében 

kerül alkalmazásra, hanem teljesen tudatosan, és éppenséggel többértelműségének kihasználásával. 

Olvasóként meglehetősen igénybe vesz bennünket, és mégis minduntalan félrevezet." Az elbeszélő 

időnként "nyilvánvalóan a szereplő személy szemével nézi a világot", ám a perspektíva éppen a 

patetikus fordulatok halmozása révén tűnik mesterkéltnek. Egy másik perspektíva, a dezillúzionálás 

perspektívája rétegeződik rá, s az elbeszélő és az olvasó jól tudja, hogyan is állnak valójában a 

dolgok, noha ez a tudás nem kerül explicite kimondásra. 

 "Az olvasó számára nem csupán hízelgő, hogy az elbeszélő szemmel láthatóan számol 

éleselméjűségével, hanem egyúttal érzi az elbeszélővel való közösség kötelékét, és kész bizalommal 

követni is őt. Átéli e közösség erősödését, amikor az elbeszélő részletes fejtegetésekben odafordul 

hozzá. Érzék az ironikus beszédre és a világ ismerete, ebben áll az olvasó és az elbeszélő 

közösségének alapja [...]"– összegzi helyzetértékelését a kutató.19            

 (Az istenhegyi székely leány példája) 

 A Wolfgang Kayser-i megállapítások helyénvalóságát a mi „románcos” 19. századi 

irodalmunk is messzemenően visszaigazolja. A heroikus, hősi elvet statikus formákban érvényesítő 

műfajoktól való elkülönbözést és az elbeszélői komplexitást a magyar románc is messzemenően 

felmutatja. Az állítást érdemes röviden illusztrálnunk. A szemléltetéshez Jókai Mór par excellence 

regéjét, Az istenhegyi székely leány című elbeszélést használom fel. A műben az eposzi, mondai, 

hősmesei, románcos sajátságok rendre megtalálhatók. Az elbeszélés eredetmondai kérdésfeltevésel 

indul, a főszereplő rejtett identitását, identitáscseréjét az első szótól az utolsóig alapmotívumként  

érvényesíti, a székelyek és a tatárok  összecsapását eposzi nagyközösségek harcaként jeleníti meg. A 

székely hősnő, Lóna a mítoszok és románcok „mindenható” alakjait idézi meg: nemcsak korlátlan 

fizikumú asszony, de végtelen belátású, mindentudó, karizmatikus vezető is egyben. A minden kétség 

fölött álló szerelem, a kedves elnyeréséért folytatott küzdelem, a feltételként állított nehéz próbatétel 

kiállása az elbeszélés fontos elemei, s az emberről alkotott pszichikus látomás centrumában a 

destabilizáló ambivalenciákról mit sem tudó, magabiztos egotudatosság, természetes, szilárd 

egyensúly áll.  A székely közösség, mondanunk se kell, győzedelmesen vívja meg harcát, s a hűséges, 

acélos próbákat kiálló szerelem a romance játékszabályai szerint teljesül be. Az elbeszélés végén a  

kísértő Lóna lebocsátja palástját, leveti fegyveres övét, kebelpáncélját, s  immáron a búzavirágkék 

ruhás Szendile képében áll Adorján előtt. A nagyjelenet  identitásfeltáró gesztusa csak Adorján 

                                                 
18  I. m., 180. 
19  JÓKAI Mór, Az istenhegyi székely leány, Bp., 1990,180-181. 



számára okoz meglepetést. Az olvasóval a narrátor már  a mű elején tudatta a tényt, amelyet a mű 

szereplői egészen az elbeszélés végéig még csak nem is sejtenek: a szelíd, gyöngéd, nőies Szendile és 

az amazoni Lóna egy és ugyanaz a személy; Az istenhegyi székely leány szüzséje, mint említettem, az 

identitáscsere, identitásrejtés évezredes motívumára épül. 

 A mondai, hőseposzi, hősmesei, románcos perspektívák, motívumok meghatározó 

jelentőségének konstatálásával azonban egyáltalán nem merítettük ki Az istenhegyi székely leány 

karakterét, atmoszféráját, hangoltságát. A műben az évezredes, archetipikus  patronok rendre 

megújulnak, fölfrissülnek, a hősi létszemlélet "merevségét" a komikum és a humor módozatai járják 

át, az archaikus, rögzített elbeszélésmód helyén dinamikus,  perspektívaváltogató, megszólító, játékba 

hívó, személyes narráció jelenik meg. Módosítja az elbeszélő már az eposzok, hősénekek heroikus, 

harcközpontú, küzdelmekkel teletűzdelt alapkarakterét is. A várháború és a végső összecsapás 

szcénáit részben feltűnően kurtára veszi, részben ezeket is komikummal, humorral elegyíti. Másrészt 

a közösségi konfliktus, a tatár-magyar összeütközés mellé egy leszűkített komikus-humoros 

összecsapás-sorozatot is odailleszt. Aranyosszék nagyasszonya a  székelyek földjét kurtítani akaró 

vicevajdával, Vasfeő Ribarccal áll hadilábon, s a szellemes replikákkal telített összecsapások rendre a 

komikus vetélkedések, "rászedés-show-k" jellegét öltik. 

 A patetizmust átalakító, játékos, humoros, komikus prezentációk azonban csak egy részét 

alkotják azoknak az újító eljárásoknak,  amelyeknek Jókai a mondai, eposzi, hősmesei perspektívákat, 

történésmozzanatokat, alakteremtő konfigurációkat, cselekménynukleuszokat aláveti.  Az istenhegyi 

székely leány elbeszélője szelíd iróniával hajlong ide-oda a szereplők perspektívái között, s 

mindegyre játékosan ingadozik a mondaiság, az archaikus látásmód és a modern, reflektív szemlélet 

között. Mindjárt a mű elején felsorolja a tordai hasadék keletkezésére vonatkozó háromféle – magyar, 

szász, oláh – verziót. A saját változat bemutatását azzal az ironikus megjegyzéssel kezdi, hogy "Nem 

kell nekik hinni, az az igazi, amit én mondok", és azzal zárja: "[…] bizonyomra mondhatom, hogy ez 

is igaz, mint a többi".20 A mondai hitel és a racionális, modern, reflektív tudat közti perspektívajáték 

(az előbbinek az utóbbi által történő játékos ironizálása) az elbeszélés folytatásában is jellegadó. A 

narrátor a mondai tudalmat ironikusan prezentálja, s folyamatosan ki-kiszól az archaikus 

perspektívából. A vár alatti sötét sziklaüregben – mindenki így tudja – sárkány lakik. A tűzokádó, 

kígyófejű szörnyben Adorján is hisz, s Lóna azzal bocsátja le a mélyedésbe, hogy "Ha otthon a 

sárkány, hozd el a fejét, ha nincs otthon, hozd el a tojását".21 A mindentudó lány persze ironikusan 

beszél (Lóna karizmatikus mindentudásának semmi köze nincs a varázslathoz, annál több a 

megfigyelőképességhez, tapasztalatraktározáshoz, értő elméhez), s Adorján vizet és nem sárkányt 

talál a veremben. A bölcs amazon egyébként – ez is figyelemre méltó momentum – a közösségi 
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tudalmat egyáltalán nem kívánja szétroncsolni. " – Sárkánytól nem kell félni többé, megölte azt a 

múlt éjjel Adorján vitéz, azóta megint tele van friss vízzel az üreg." – jelenti ki a szörny létezésében 

és rontó hatalmában váltig hívő székelyeknek.22 A derék atyafiak aztán vígan fogyasztják a 

kristálytiszta vizet, s mikor valaki a vederrel valami ősállat csontvázát húzza fel, azt íziben 

sárkányagyarnak nevezik ki, és nemesi címerként szegezik ki a sárkányölő Adorján nemesi pajzsára. 

A jutalmazó gesztussal a narrátor is egyetért. "Meg is érdemlette, mert ámbátor sárkányt nem talált, 

de azzal a hittel szállt le, hogy ott találja, s megverekszik vele: nem az ő hibája, ha a sárkány olyan 

állat, ami akkor nincs a világon, mikor valaki látni akarja."23  

 A jókaias perspektívajátékok számbavételét még soká folytathatnánk. Idő hiányában még 

csak arra utalok, hogy Az istenhegyi székely leány intertextuális utalásokban, metapoétikus, 

autoreflexív gesztusokban sem szűkölködik. A narrátor szövegét játékos homéroszi hasonlatokkal 

tarkítja, s a pásztor Adorján bemutatásakor a hősi irodalom konvencióvilágára utalva határozza meg 

hősét. "Pásztorlegény volt a fiú, semmi egyéb; nem eredeti nemes fajból; nem is volt átöltözött 

kastélyi úr pórruhában, ahogy ez a hősi balladákban rendes." 24 

 (alakteremtés, lélektani vízió) 

 Az istenhegyi székely leány futólagos elemzése, reméljük, meggyőző bizonyítékkal 

szolgált, s hitelesen illusztrálta, hogy az elbeszélésmód terén végbement újkori paradigmaváltás a 

novel és a modern romance műcsoportjaira egyaránt kiterjedt. Az alakteremtés, a lélektan terén 

azonban más a helyzet. A két nagyműfaj e tekinteben élesen, határozottan különbözik egymástól. A 

novel a roppant formátumú hősök helyébe mindennapibb embereket állít, s hőseinek 

"mindennapisága" az emberi pszichikumról alkotott "klasszikus" irodalmi vízió megváltozását, 

átalakulását is jelenti. A realista regényben fellépő figurák lelki mozgásai nem a magasabb 

értékközpontokkal természetes kapcsolatot tartó énazonosság, szelf-erő, hanem a trauma-, 

konfliktuskezelő pszichikai mechanizmusok fényében rajzolódnak ki. A korábbi elbeszélő műfajok 

hőseinek centrálisan, célirányosan elrendezett lelkisége megtörik, a "zaklatott kedélyállapotok 

uralása"25 nem valósul meg olyan evidenciaszerűen mint az eposzban, hősénekben, romance-ban. A 

freudi nézőpontot segítségül híva, azt mondhatnánk, hogy a novel pszichikai víziójában a 

kompenzáló, énvédő lélektani gépezet eszméjének egyre nagyobb szerep jut. Míg a korábbi 

elbeszélés-modellek nagy részében a lélek nem veszítette el a kapcsolatot a magasabb 

értékcentrumokkal (a hősök pszichikai műveletei értékhez rendeltek, világosak, egyértelműek 

voltak), a realista művekben a lelki mozgások rajza énvédő lelki mechanizmusokra, manipulatív 
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gesztusokra (racionalizációkra, helyettesítésekre, eltolásokra, kivetítésekre, hamis internalizációkra, 

agresszivitásra, önagresszivitásra, büntetési szükségletekre, a manifeszt felszín és a latens tartalom 

különbözőségére) utal; olyan pszichikumot mutat fel jellegzetesként, amelynek működésében az 

ambivalenciák, a játszmaelv, a lélektani nyereségelvre törekvés már meghatározó szerepet játszanak. 

Julien Sorel, a Vörös és fekete hőse egyszerre cselekszik és reflektálja kívülről cselekvéseit: eltökéli, 

hogy megfogja a polgármesterné kezét, s kétségbeesik bátortalanságától, magáévá teszi a szép 

asszonyt, s nem  tudja megélni a szerelmi együttlét szépségét, mert egyre saját komplexusai 

foglalkoztatják. Az arany ember Athalie-jában a családi tragédia nyomán agresszivitás és 

önagresszivitás együttese tárul fel. Az önsorsrontás attitűdjét választó lélek a hízelgés, alázatosság 

látszata mögött a rombolás, pusztítás vezérelvét képviseli, Timár és Timéa gyötrésében leli fel élete 

értelmét.   

 (környezeturalom, determináció) 

 A realista regény vázlatos jellemzésére törekedve érdemes a környezeturalom, 

determináció kérdéskörét is érintenünk. A szocium, az intézményvilág megkötő, sorskijelölő erejének 

felismerése, az ember társadalmi meghatározottságának hangsúlyozása, tudjuk, a regény világához 

kötődik. E meghatározottság-vízió mindazonáltal annyira ellenkezik a korábbi nagy elbeszélő 

műfajok perspektívájával, valóságteremtésével, hogy térhódítása csak viszonylag lassan megy végbe. 

Fielding például még nemigen szövi figurái köré a determináció acélos hálóját. Kalandos, szabad 

sorsú hősei, Abrams tiszteletes és Tom Jones  szerencsével járnak, evidensen jutnak el minden földi 

jóhoz (szép asszonyhoz, vagyonhoz, biztonsághoz), s főszereplőit még végül utolsó (a Joseph 

Andrewshoz és a Tom Joneshoz képest kétségtelenül komorabb, dezillúzionáltabb) elbeszélő 

művében, az Amelia-ben is a boldogság révébe vezeti. 

 A környezeturalmat  meghatározó erőként bemutató regényvízió enyhítésén az 1722–ben 

megjelent Moll Flanders szerzője és maga a a narrátor-hősnő is erősen buzgólkodnak. A démonikus 

meghatározottság túlsúlyát (a kor követelményeinek, lehetőségeinek megfelelően) a moralizáló 

vallásosság emelkedettebb-szabadabb perspektívájával igyekeznek takargatni. A defoe-i szerző már 

az előszóban kötelességének tartja, hogy a főhős bűnösségét, kicsapongó életmódját leleplezze, és 

maga az elbeszélő-hősnő is gyakran iktat elbeszélésébe bűnvalló, bűnbánó reflexiókat. Mindez 

azonban nemigen tudja feledtetni a történések és mögöttük álló társadalmi hátország sugallta 

nyomasztóan realista szuggesztiót. A Moll Flanders (és az 1724-es  Roxana) olyan világot vizionál, 

amelyben az emberi szándékok és akaratok, minden enyhítés, látszatteremtés ellenére, a pénz, csakis 

a pénz körül forognak, s amelyben a vagyon adottsága vagy hiánya, e démoni környezetiség 

teljességgel meghatározza az emberi sorsot. 

 S realizmus és környezeturalom szoros kapcsolata idővel egyre nyilvánvalóbb lesz. A 



goethei levélregény-hős öngyilkosságában még a szerelem a döntő momentum, de Werther 

sorskifejletét azért a társadalmi intézményiség determináló ereje is nyilvánvalóan befolyásolja. A 

balzaci, stendhali karrier-regényben a társadalomvilág már gigantikus gépezetté nő, mechanizmusai 

beszippantják és többnyire szét is morzsolják a próbálkozó, önelvű embert. A csoport – gondoljunk a 

Julien Sorelt körülvevő papi szemináriumra – nem az ember számára viselkedési mintát szolgáltató, 

otthonos létkeret, hanem kíméletlen nyomás, acélos szorítás forrása és fenntartója. A Victor Hugo-i 

elbeszélésművészet – mint már utaltam rá - sok-sok románcos vonással rendelkezik, a kalandos-

románcos elbeszélések patternrendszerét széles körben alkalmazza, de a történelmet és társadalmat 

hatalmi gépezetként vizionálja, s a embert a determinációk elszenvedőjeként, meghatározó társadalmi 

kötöttségek kapcsában jeleníti meg. 

 Nem csoda, hogy a realista regény egyik fontos vonulata igen hamar olyan fejlődési 

végpontokhoz jut el, ahonnan előrefelé már nem vezet további út. A fejődésirány egyik szélső pontja 

az írói gyakorlatot a biológiai-átöröklési és a társadalmi-környezeti meghatározottság függvényévé 

tevő zolai naturalizmus-koncepció , a másik a Frye által ironikus-démonikus alkotásmódként számon 

tartott műcsoport, elbeszéléshalmaz. Az utóbbiban a realizmus egyedi konkrétsága 

lidércnyomásszerű, értelmetlen világot hitelesít, a kiszolgáltatottság, véletlenszerűség, az ártatlan 

áldozat megcsúfolása, gyötrése az uralkodó elv, s a csoda helyén igen gyakran a démonikus 

fantasztikum jelenik meg.26 

 A távlathiányos, determinisztikus világérzékelés és a regényi realizmus kapcsolatát 

hahgsúlyozva természetesen nem járatlan, kitaposatlan ösvényre térek. A regény "válságműfajként" 

való felfogása nemcsak Lukács György számára evidencia, de az angolszász műfajelmélettől sem 

idegen. Maurice Z. Shroder például A regény mint műfaj című írásában a novelt, a regényt 

antiromance-ként prezentálja, a távlatvesztés, a dezillúzió, és a demitizálás műfajaként mutatja be, 

miközben a romance-ot megjelenítő műcsoportokat mindegyre ellentétező szerepbe állítja. A prózai 

regény-elbeszélés nála a világ realitásaiba való belenevelődés műformája, az ironikus, kiábrándult 

"contes philosophiques" méltó párja, még ha az allegorizmust, parabola-jelleget, tézises 

gondolatiságot a "filozófiai regény"-nyel szemben mellőzi is. Shroder felfogásában a műfaj 

lényegileg, evidensen ironikus. A regény "deflációs" forma, és e "deflációs jelleg" az időben 

előrehaladva egyre fokozódik: Balzac világvíziója kiábrándultabb mint George Sandé, és Flaubert-é 

kiábrándultabb mint Balzacé. S a kutató a francia irodalomból vett képletet az angol irodalomból vett 

anyagmintán is szemlélteti:  Dickens világa szerinte komorabb mint Scotté, és Jamesé komorabb mint 
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Dickensé. A regény bázisa – az irodalomtörténész így látja – nem más mint "[…] az ironikus 

distinkció az ártatlanság [...] és a tapasztalat létállapotai között".27  

 A modern romance fogalma 

 A realista regényt, nem vitás, bizonyos szempontból a kétkedés, visszavonás 

műformájaként tartjuk számon: hőseit a környezeterővel szemben vereséget szenvedő figuráknak 

láttuk, a próbatételes cselekvések szétzilálódását, az emberi lélek "földiesítését", a lélekrészek 

inkongruenciáját, a magasabb entitás elvesztését, a manipulatív, énvédő gesztusok dominanciáját 

konstatáltuk benne. E pesszimizmus persze aligha tekinthető véletlen, esetleges jelenségnek. Az 

újkori modernitás kondícióit jellemezve a vágyelvvel ellentétes tendenciák rendkívüli 

megerősödésére figyelhetünk fel. Az ipari, gazdasági, tudományos téren rendkívüli eredményeket 

hozó, a reflektivitás lehetőségi körét hallatlanul kibővítő újkori modernitás a humaniorák területén 

egyre erősödő válságot hoz. Az újkori eszmetörténet, filozófia, művészet mind gyakrabban szól az 

emberi státus bizonytalanná válásáról, a környezeterő roppant túlerejéről, az ambivalenciák 

térnyeréséről, a hősi elv visszaszorulásáról, érvénytelenségéről.  

 De vajon mi lesz a romance sorsa ebben az új kulturális kondícióban? A környezeterőt 

legyőző hős, a hőstett-próbatétel, a rendezett, célirányos pszichikum, a diadalmas szerelem, a nász, a 

happy ending motívumait alapelvként érvényesítő elbeszélésmodell vajon végleg kiszorul az 

irodalomból? Korábban hajlottunk arra, hogy így lássuk. A XIX-XX. századi kritikusok, teoretikusok 

többsége a  modern fikció alakváltozatait a realizmus és az ironikus démonizmus (s később a 

posztmodern) alapján értelmezte. De a huszonegyedik század elején már másként gondolkozunk. A 

műfajtörténészek, irodalomkutatók között egyre inkább tért hódít a felismerés, hogy a romance 

mintázata erősnek, szívósnak bizonyult, s az irodalom nem tudott a vágyelvtől egykönnyen 

megszabadulni. Ma már az első, nagy modern "regényt", Cervantes halhatatlan elbeszélését is 

legalább felerészben románcnak látjuk: a hőstett-próbatétel alkalmait lázasan kereső főhőst, a 

műszerkezetet meghatározó szakadatlan kalandsorozatot, a lovagi minták és a korlátlan szerelem 

bolondériáját, bárhogy akarnánk is, sehogy sem tudjuk a realizmushoz kapcsolni. A modern 

regényelmélet egyre kevésbé azonosítja a modern fikció alapműveit a realista regényből elvont 

egynemű műformákkal. Az amerikai Michael McKeon alaptételként fogalmazza meg, hogy az angol 

fikció alapító atyái, Fielding, Defoe és Richardson nem egynemű, realista regényt írnak, s hogy 

összetett műformáikban a romance is tovább él.28  Ám az angolszász irodalomtörténet, műfajtörténet 

ennél is többet mond. Ian Duncan 1992-ben megjelent monográfiájában evidensen alkalmazza a 

modern romance kifejezést: a gótikus regényt, Scottot és Dickenst is e műfaji címke által látja 
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megközelíthetőnek.29 A komikus romance terminus ugyancsak felbukkan az angol terminológiában, 

a műszó használatát Sheridan Baker Smollettre alapozva javallja.30 

 (a modern fikció összetett karaktere. modern romance-ok) 

 Mindhárom észrevétellel maradéktalanul egyetérthetünk. Elfogulatlan, tárgyilagos 

látásmódra törekedve lehetetlen nem észrevennünk, hogy a modern fikció sok-sok műve mutat 

összetett, "vegyes" karaktert, hogy a modern romance és a modern komikus romance kifejezéseket 

méltán alkalmazhatjuk nagy irodalmi műcsoportokra. Az összetett karaktert szemléltetve már az 

újkori fikció alapműveit is idevonhatjuk. A romance-tradíció erőteljes hatását Fielding, Richardson, 

sőt a realistának tartott Jane Austen műveiben is felfedezhetjük, amint ezt a későbbiekben 

részletesebb elemzések során mutatom meg. De a fikciós művek sokaságában fontos, jelentékeny 

vonulatot alkotnak azok az elbeszélések is, amelyeket nem csupán összetett, kevert szövegekként 

tarthatunk számon, hanem egyenesen a modern romance címkével jellemezhetünk. A terminussal 

olyan műveket jelölünk, amelyek az antik, középkori románccal szemben a modern fikció újításait 

rendre felmutatják: a személyes, nézőpontváltó elbeszélésmód, a konkrét, kidolgozott környezetvilág, 

a reális időkeret egyaránt jellemző rájuk, nem idegen tőlük a reflektív irónia sem, sőt  a modernitásra 

jellemző elbizonytalanodás, értékvesztés, értékhiány is fel-felmerül a háttérben. Mindemellett a 

világalakítás, a valóságvízió e művekben alapvetően románcos marad. A hősök próbatételek sorában 

állnak helyt, lélekmozgásaik magabiztos, rendezett (magasabb értékekkel evidens kapcsolatot tartó) 

pszichikumot mutatnak, a vágyteljesülés gyakran a mű végi happy endingben, boldog nászban is 

megnyilvánul. 

 Ariosto,  Cervantes (Shakespeare) reneszánsz "kezdeményei" után a XIX. századi angol 

írók, Walter Scott, James Fenimore Cooper, William Morris, Mark Twain, Louis Stevenson a modern 

romance más-más  válfaját teremtik meg. Walter Scott például a románcos alakformálást, kaland- és 

próbatétel-elvet a történelmi-politikai folyamatok reálisabb rajzával vegyíti, a heroizmust némileg 

visszafogja, sőt bizonyos karakterek színképét a tétovaság, gyarlóság árnyalataival is kiegészíti.  

Lajos király és János herceg politikai magatartását a hatalmi erőviszonyok szabják meg, uralmi 

attitűdjeik, cselekvéseik egyértelműen az éppen adott szituáció függvényében változnak, alakulnak. 

(Quentin Durward, Ivanhoe) A naiv, értetlen Edward Waverleyt számító erők keverik bonyolult, 

kusza történelmi folyamatokba, a skót és angol együttélés bonyodalmaiba, a trónbitorlás hatalmi 

játszmáiba. (Waverley) A Scott-elbeszélések főalakjai általában csak távoli rokonai a mítoszok, regék, 

románcok heroikus "pédányhősei"-nek. A naiv, idealista Edward Waverey és Frank Osbaldistone 

értetlenül, bizonytalanul mozognak az őket körülvevő világban, Rob Royról maga az elbeszélő 
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állapítja meg, hogy "Nem elég jó, hogy szeressük, s nem elég rossz, hogy megvessük". Ivanhoe 

édesapja, Cedric bátorsága ellenére is makacs, faragatlan és elmaradott, a vitéz Richárd király 

könnyelmű, felelőtlen, sőt  a lovagias Wilfred Ivanhoe is nagymértékben osztja kora előitélet-

rendszerét, amint a zsidó Rebekához való viszonya mutatja. A Scott-románcok újításaként tarthatjuk 

számon azt a tényt is, hogy bennük a kalandelemek, küzdelmek, összecsapások mellett a kedves, 

szívélyes kisvilágok, "polgáriasult" körök, a társasági, művelődési élet civilizált módozatai is szerepet 

kapnak. Az elbeszélések narrátora kedvvel tér ki műveltségi elemekre, s minduntalan csillogtatja 

szellemességét, humorát. A szerző olykor még a tanulatlan, egyszerű embereket is elmésséggel 

ruházza fel: az Ivanhoe elején a disznópásztor cimborával társalkodó  Wamba az ox-beef és a swin-

pork kifejezéseken etimologizálva rögtönöz humoros helyzetjelentést a normann-angolszász 

viszonyról. 

 A Waverley első fejezetében Scott még az irodalmi önreflexivitás gesztusait is 

megnyilvánítja: feltételes alcím-variációkat sorol fel, a gótikus regény, a német-karakterű 

elbeszélések és az "érzékeny szövegek" műfajait tételezi, s a hozzájuk tartozó valóságábrázolási, 

cselekménysémákat is ismerteti. "Ha példának okáért, azt írtam volna  a címlapra: «Waverley, avagy 

rege a rémúltból», vajon nem kastélyt képzelne-e maga elé minden regényolvasó, alig kisebbet, mint 

Udolpho, amelynek keleti szárnya immár régóta lakatlan, és kulcsai vagy elvesztek, vagy egy agg 

lakáj, esetleg várnagy gondjaira bízattak, kinek reszketeg léptei, valahol a második kötet közepe felé, 

minden bizonnyal elvezetik majd a hőst vagy a hősnőt az omladozó termekbe? […] Ha pediglen az 

állott volna a címben: «Waverley, német regény», hol az a tompa elme, amelyik nem feslett apátot 

képzel maga elé, zsarnoki herceget, titkos és rejtélyes szálakat, amelyek fekete csuklyákkal, 

barlangokkal, tőrökkel, villamos szerkezetekkel, süllyesztőkkel, tompított fényű lámpásokkal és 

minden egyéb kellékkel ellátott rózsakeresztesekhez meg illuminátusokhoz vezetnek? […] Vagy ha 

úgy határozok, hogy művemet «érzékeny történetnek» nevezem, vajon nem dús, barna hajú hősnőt 

jósolok-e ezzel, kinek magánya óráin egyetlen enyhe s vigasza hárfája csupán, melyet szerencsére 

mindig sikerül magával menekítenie a kastélyból a kunyhóba, habár olykor második emeleti 

ablakából kényszerült kiugrani, s gyakorta gyötri rémület magányos gyalogútján, amelyen nincs más 

kalauza, csupán egy pirospozsgás parasztlány, akinek szavát is alig érti?"31 

 (a komikus-humoros romance) 

 A modern romance alfajait, műfaji változatait számba véve messzemenően 

egyetérthetünk a komikus romance terminus bevezetésével is.   A fogalmat és a hozzá kapcsolható 

műcsoportokat a későbbiekben, a Mikszáth-szövegelemzéseket bevezető, előkészítő fejezetben 

világítom át részletesebben,  ezúttal csak néhány eligazító megjegyzésre szorítkozom.  A műszó 

eredetileg Fieldingtől származik. Az író híres, 1742-es előszavában saját munkáját, a Joseph Andrews 
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és barátja Mr. Abraham Adams kalandjait határozza meg a komikus románc műfaji fogalmával. A 

jeles huszadik századi irodalmár, Sheridan Baker egy fokkal továbblép, a terminust a Cervantes-

tradícióhoz tartozó XVIII. századi angol írók Charlette Lennox, Richard Graves és Tobias Smollett 

megértéséhez ajánlja, javasolja.32 A műfaji kategóriáját azonban, úgy gondolom, tágabb körben is 

eredményesen alkalmazhatjuk. A komikum és a románcosság perspektíváinak, műalkotó 

összetevőinek feltárása olyan angolszász elbeszélések esetében is reveláló erejű lehet, amelyeket az 

irodalomtörténet mindeddig inkább a realizmushoz kapcsoltan, a mindennapiság dimenzióit feltárva 

közelített meg. Fielding, Dickens, Austen, Mark Twain "regényei", mint a későbbi elemzések során 

bizonyítom majd, nagyon is evidensen kínálják magukat e megközelítés számára. A komikus-

humoros műfajváltozatnak különös jelentőséget tulajdoníthatunk akkor is, ha a tizenkilencedik század 

magyar románc-szövegeit vesszük szemügyre. Komikum és humor összefonódását Jókai Mór és 

Mikszáth Kálmán sok-sok elbeszélésében figyelhetjük meg. A Kárpáthy Zoltánt,  az Új földesúrat 

részletesen átvilágítom majd ebből a szempontból, a nagy palóc szépprózáját pedig könyvem utolsó 

előtti nagy fejezetében A komikus romance és Mikszáth Kálmán cím alatt egyenesen a komikus-

humoros romance jegyében értelmezem. 

 A modern romance történetisége és szociokulturális háttere 

 (a történetiség szerepe, jelentősége írásomban) 

 Az újkori fikció vívmányait széles körűen hasznosító, a régi románctradíciót megújító 

modern romance, nem vitás, a magyar irodalomra is igen-igen jellemző; ezért tudtam már a romance 

terminus meghatározási kísérletei során hazai példákra, Arany, Jókai, Mikszáth műveire, 

valóságteremtő eljárásaira is mindvégig hivatkozni. A romance és a modern romance fogalma 

immáron készen áll, egy nagyon fontos kiegészítés azonban hátra van: az újkori fikció és benne a 

modern románc történetiségéről még föltétlenül szólnom kell. A történeti látásmódot persze írásom 

eddig is meghatározó attitűdként érvényesítette. Az olvasó megfigyelhette, s pontról pontra 

végigkövethette, amint tanulmányomban a romance-fogalom megépítése közben a frye-i  archetipus-

elvnek, tipologikus megközelítésnek történelmi értelmet igyekeztem adni: vágyelv és valóságelv 

ellentétét a XVI-XVII. századdal kezdődő újkor dilemmáiba ágyaztam be, a románcra jellemző 

vágyteljesülést, a totálisan emberérdekű világteremtést az újkori modernitás szociokulturális 

dilemmahalmazával  hoztam kapcsolatba.   

 A történeti kontextus roppant dilemmahalmaza azonban mindeddig csupán mozaikos 

észrevételek formájában merült fel a háttérben; preferált terminusaim és az őket körbevevő 

történelmi, kultúrtörténeti környezetvilág tisztázó, kitekintő értelmezésre várnak. A dolgozat 

történetiség-megjelenítő kifejezéseihez, az újkor, modernség, reflektív kultúra, válság, 
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paradigmaváltás fogalmaihoz kommentárokat kell ragasztanom. Mik a modern elbeszélés mögötti 

szociokulturális tényezők? Ha a fikciót is érintő paradigmaváltásról beszélhetünk, mik annak főbb 

időbeli tényezői, és mik lényegi vonásai? Milyen jelentéstulajdonításokkal lehet e paradigmaváltást 

felruházni? Pozitív vagy negatív lehetőségeket, távlatokat rejt magában? S ha mindkettőt, milyen 

arányban? A kérdésekre föltétlenül szükséges választ adnom, még akkor is ha jelen tanulmány keretei 

között éppen csak az állásfoglalás kirajzolására van lehetőség. 

 (szociokulturális folyamatrajz a nagy regényelméletekben) 

 A válaszkísérlet elején kanyarodjunk egy pillanatra vissza azokhoz a történelmi 

háttérrajzokhoz, kulturális pozícióértékelésekhez, amelyekkel a nagy, huszadik századi 

regényértelmezésekben találkoztunk. Lukács György – emlékszünk rá – a modernitás világát a 

"transzcendentális hajléktalanság", a totális létvesztés terrénumának látta, az eposz korszakát pedig az 

egység, teljesség, otthonosság paradicsomaként vizionálta. Mihail Bahtyin pozitív, progresszív 

regényelmélete mögé csak itt-ott rajzolt szociokulturális hinterlandot, víziója ilyenkor – láttuk – 

egyoldalúan pozitív jellegű volt: az igényesség, józanság növekedéséről, a világ elmélyüléséről, a 

szeparáltság kapcsolatisággá változásáról beszélt. Ortega társadalmi víziója – ugyancsak láttuk – 

alapvetően kultúrkritikai színezetet viselt, de túlzottan részletezőnek ez sem volt mondható. A 

spanyol esztéta-filozófus írása az újkori paradigmaváltás jelzésekor mindössze néhány konkrét 

jelenségre utalt. Részletes, széles körű áttekintést Ian Watt sem adott, bár az újkori paradigmaváltás 

karakterét  gondosan megválogatott, tömör és pontos fogalmakkal szemléltette. Definíciószerű 

megfogalmazása szerint a nyugati civilizáció reneszánsszal kezdődő átalakulása "[…] a középkor 

unifikált világképét egy másik, ettől nagyon különböző világképpel helyettesíti, egy olyannal, amely 

a számunkra  egyedi, partikuláris individuumok fejlődő, de terv nélküli aggregátumát tünteti fel 

számunkra, akik partikuláris tapasztalatokkal rendelkeznek, partikuláris időkben és partikuláris 

helyeken élnek."33 

 E társadalmi látleletek, paradigmaváltás-értelmezések közül Lukács Györgyé és Mihail 

Bahtyiné túlságosan egyneműnek, egyoldalúnak tűnik. Lukács a modernitás lehetőségmezején 

csupán fuldokló léthiányt érzékelt, Bahtyin viszont éppen ellenkezőleg, a modern kort az igényesség, 

kapcsolatiság, dialogicitás, pluralitás pozitív időszakának látta. A négy helyzetértékelés, 

folyamatértelmezés közül alighanem Ian Watt meghatározása a legtartalmasabb. A rövid definíció 

korrekt, tárgyias, pontos, és egyértelműen a maga "paradigmaváltás-elméletének" lényegi elemeire 

épül, az "individualizáció" térnyerésének és az "univerzália-elv" felbomlásának  processzusát jeleníti 

meg dióhéjban, nagy tömörséggel. Mindazonáltal a skót tudós visszafogott, körültekintő, tartózkodó 
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meghatározásával is van egy kis  probléma. Watt a jelenségeket – nyilván szándékosan, tudatosan, 

körültekintő óvatosságból – csak "leírja", "konstatálja", de nem értelmezi; az individualizáció 

térnyerésének, az univerzália-elvű látás felbomlásának processzusát sem részleteiben, sem egészében 

nem minősíti. Hogy az általa felemlegetett, "terv nélküli aggregátum" s a partikuláris hely- és 

időérzékelés az emberi kondíció és a kulturális lehetőségrendszer számára milyen 

következményekkel jár, hogy bénító vagy felszabadító kulturális aspektusokat tartalmaz-é, azt 

írásából nemigen tudjuk meg. Ha Lukácsnak és Bahtyinnak azért tettünk szemrehányást, mert 

túlságosan egyoldalúan, nem elég körültekintően nyilvánítottak ez ügyben véleményt, Ian Watt-tal 

kapcsolatban inkább túlságos óvatosságról, visszafogottságról beszélhetünk. 

  (a modernitáshoz kapcsolódó paradigmaváltás történeti keretei) 

 A nagy regényelméletek felvillantása után, a kommentárokat, a közvetett jelzéseket 

követően itt az ideje, hogy jómagam is  megnyilatkozzam, a regényt és romance-ot környező 

kulturális kondícióról, a paradigmaváltás hogyanjáról és mikéntjéről, lokalizációjáról és időkereteiről, 

a "válság"-ról és annak értelmezéséről, értékeléséről  explicit véleményt formáljak. Az újkori 

elbeszélés kulturális Hinterlandját jelentő változás, paradigmaváltás erőteljes hangsúlyozásával  

mindenesetre messzemenően egyetértek; a  modern elbeszélés (a novel és a modern romance) 

kialakulását én is evidens történeti-kultúrtörténeti metamorfózissal kapcsolnám össze. E 

paradigmaváltás kezdetét – mint minden nagy változássorét – többféle módon datálhatjuk. Sommásan 

mindenesetre alighanem a reneszánszhoz és a XVII. századhoz érdemes kötnünk. A XVII. század  

elején, mint Franklin L. Baumer átfogó eszmetörténeti tanulmánya részletesen elemzi, még jobbára a 

középkori világlátás dominál, az évszázad végére azonban már készen állnak az újkor legfontosabb 

felfedezései, filozófiai, ismeretkritikai alapvetései, és a szekularizált, analitikus, reflektív 

gondolkozásmód széles körű elterjedését konstatálhatjuk. Harvey 1628-ban teszi közzé a vérkörök 

felfedezését tartalmazó új anatómiát, Newton 1687-ben publikálja a mechanikát megalapozó 

korszakos művét, Descartes legfontosabb értekezései 1637-ben, 41-ben és 44-ben jelennek meg, 

Locke Essay-je pedig 1690-ben lát napvilágot. Az átalakulás természetesen folyamatos. Az újkor 

egymást követő századaiban (a másféle gazdasági rend kiépítésétől nem függetlenül) ízről-ízre hódít 

teret az előfeltevéseket elutasító gondolat, az érdek-visszaszorító objektivitás irányába forduló  

tudományos, technikai szemlélet, a reflektív, kritikai viszonyulás, az üdvtörténet biztonságát 

szekularizált evilágiságra cserélő érzésvilág. 

 A modern, modernség kifejezéseket tanulmányomban eme folyamatok sommázó 

fogalmaként, mintegy az újkorral, az újkorival szinonim terminusként használom. A szinonimikus 

szóhasználat indoklásaként utalnom kell arra, hogy a "reflektív kultúra" horizontja – az én 

nézőpontomból így tűnik – a XVI-XVII. századtól az ezredfordulóig bizonyos problémaállandóságot 



mutat; az újkor, a modernség legalább annyi joggal  mondható kontinuusnak, mint diszkontinuusnak. 

Az ezerötszázas-ezerhatszázas évektől a huszonegyedik századig terjedő periódus legnagyobb, 

legmeghatározóbb változásának, a voltaképpeni paradigmaváltásnak a reflektív kultúrára való áttérés 

tűnik, ehhez hasonló jelentőségű átalakulást a kulturális kondíció terén az utóbbi öt évszázadban nem 

látok.34 

 (a változás-sor értelmezése) 

 Milyen tartalmakkal lehet megtölteni, milyen fogalmak által lehet konceptualizálni a 

kultúrtörténet területén ezt a modernitást eredményező változássort? Watt, láttuk, az univerzália-

elvből való kibontakozás, az individualizáció fogalmait választotta, Franklin Baumer nagy 

eszmetörténeti művében a being és a becoming alapterminusait használja. A being az amerikai tudós 

könyvében a szilárdságot, stabilitást, állandóságot, univerzália-igényt jelzi, a (Renan ösztönzésére 

megalkotott) becoming kifejezés pedig a változást, átalakulást, dinamizmust jeleníti meg, azt a 

"hérekleitoszi eróziót", amely az újkor egymást követő évszázadaiban mind erősebben rombolja a 

stabil önmeghatározás, világfelfogás korábban szilárdabb bástyáit.35 Jómagam írásomban az újkori 

világértelmezés szekularizált, recionális-empirikus, analizáló, logikakövető jellegének jelzésére 

leggyakrabban a "reflektív kultúra" kifejezést használom. 

 Ian Watt és Franklin Baumer tárgyilagosságra törekvő, pozitív-negatív értelmezést 

egyaránt megengedő konceptualizációi lényegileg térnek el Lukács György terminológiájától, aki a 

modernitást egyoldalúan a krízisérzület, a "transzcendentális hontalanság" terminológiájában ragadta 

meg. Lukács aspektusának minden bizonnyal megvan a maga igazsága, a "paradigmaváltás" 

értelmezési kísérletében azonban először mégis maradjunk a körültekintő többoldalúságnál. Nos, az 

univerzália-elvű látásmód visszaszorulása, az individuális, empirikus attitűd térnyerése, a reflektív 

kultúra kialakulása egy részről tagadhatatlanul pozitív folyamat. A reflexió körébe vonható jelenségek 

sorának bővülése – Jürgen Habermas-szal együtt vélhetjük így – nagy-nagy emberi, emancipatorikus 

vívmány. A modern elbeszélés számos, korábban már jelzett alapértékét: a személyes, individuális 

közlésmód térnyerését, a "konkrét-partikuláris", realista időkezelés, környezetrajz elterjedését, a 

műbe vonható fabulák, történések, életterek, figurák kibővülését, a többoldalú látásmódot 

reprezentáló humor, komikum, paródia, irónia fontossá válását is ilyen vívmányként tarthatjuk 

számon. Baumer becomingja bizonyos értelemben szabad gondolatot, ellenőrzést, korrekciós 
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  Természetesen nem azt akarom mondani, hogy a további részrendszerek kimunkálására irányuló gondolati 

kísérletek, fogalomteremtések értelmetlenek és feleslegesek, de azt igen: semmiképpen sem szolgálhat(ná)nak arra, hogy 

az újkori modernitás alapvető egységét elleplezzék, gyökeres paradigmaváltásokat vizionáljanak, határozott fordulópontot 

jelezzenek, korszakküszöböt emeljenek, teleologikus változássort rajzoljanak ki azokon a pontokon is, ahol inkább csak 

aránymódosulásokról, hangsúly-áthelyezésekről, hullámzásokról van szó. 

35  Franklin Le Van BAUMER, Modern European Thought. Continuity and Change in Ideas 

 1600-1950, Macmillan, New York-London, 1977, 20-23. 



lehetőséget, fejlődést jelent. 

 Más kérdés, hogy a modernitás kultúrája a processzusra igen gyakran válságjelekkel, 

krízisérzülettel válaszol. E reakció miatt azonban egyelőre nem  kell visszavonnunk a 

paradigmaváltáshoz kapcsolt pozitív megítélést. Nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, hogy válság 

csak ott van, ahol szabadság is van. Ne feledjük, az újkort előző középkorban (miként az archaikus 

társadalmakban és az ókor  nagy részében is) a kulturális válságkifejezés lehetőségei korlátozottak 

voltak. A tény mögé természetesen sokféle okot sorakoztathatunk föl, részben magának a 

válságérzékelésnek a kialakulatlanságára, visszafogottságára is utalhatunk. A XII. századi nagy 

változásig (pontosabban szólva: változássor-kezdetig) mindenesetre számos társadalmi, eszmei 

tényező gátolja, fékezi annak a gondolkozási attitűdnek a térnyerését, amely a válság, a feloldhatatlan 

konfliktusok, a megoldatlanság, távlathiány felől értelmezné az emberi világot. A középkori 

társadalomban az ember ismeretesen nem magányos, elszigetelt. Születésétől fogva 

megváltoztathatatlan, szilárd helye van a világban, és egy struktúra részeként nincsen oka kételkedni 

az élet értelmében. Másrészt a földi élet bajait, szenvedéseit segít  kezelni az istenhit, a kereszténység 

gondolati rendje és az egyház is, a földi pályát az örök élet, a kegyelem és az üdvözülés nagyobb, 

fontosabb egységei felől értelmezve.. 

 A szabad és reflektív újkorban azonban az újkori kulturális válságérzület, a világ és benne 

az ember alapvetően problematizáló megközelítése nehezen megkerülhetőnek tűnik. Hauser Arnold 

szellemes megjegyzése, amely szerint a napnyugat (a modern újkor) kultúrtörténete a válságok 

története, bizonyos értelemben nagyon is igaz.36 Ami a középkort megelőző, erős kötöttségű 

közösségi társadalmakban, ha nem is kivételes, de korlátozott volt, s amit a mindenható, megváltó és 

kegyelmes keresztény Isten kisugárzása hosszú évszázadokra eltörölt, érvénytelenített: az életválság, 

a kétely nyílt megjelenítése a reflektív, szekularizálódó európai újkorban került vissza alapvető 

lehetőségként az európai kultúrába.  

 (a reflektív kultúra destabilizáló, erodáló hatásai) 

 A reflektív kultúrát, a becomingot, a modern individualizációt, szekularizációt, nem vitás, 

gondolhatjuk a szabad fejlődés garanciájának s az újkor nagy, emancipatorikus vívmányának. 

Mindazonáltal nem lehet nem látnunk: a krízis lehetőségét valóban inherensen magában hordozza, s  

erózióhoz, széthulláshoz is vezethet. Hogy a reflexió nem juttatja a töprengő embert biztos 

igazsághoz, szilárd, affirmatív meggyőződéshez, hogy a védelmet szolgáló kulturális erők 

mozgósítása, a kétely érvényességi körének kijelölése, a kultúra affirmatív, védő funkciójának 
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  "Az újabbkori művészet minden alkotása harc az egyént kívülről-belülről fenyegető veszély ellen. A művész 

sikeresen vívhatja meg harcát a zűrzavar és a sötétség erőivel, vagy kudarcot vallhat; alkotó tevékenységének 

mindenképpen legerősebb ösztönzője a fenyegetőnek érzett veszély" – szögezi le a kutató. 

 HAUSER Arnold,  A művészettörténet filozófiája, Bp., 1978, 73. 



átmentése a mindent uraló reflektív szabadság világában egyre bizonytalanabb lehet, azt a modernitás 

kultúrája már a kezdet kezdetén érzékeli, s egyre karakteresebben fogalmazza meg. A Baconnél nagy 

távlatok, perspektívák felé mutató, az ismeretek letisztítására szolgáló észkritika (Locke, Hume, 

Berkeley, Kant tisztázó kísérletei ellenére, sőt részben azok következményeként) lassanként az ember 

megismerőképességét, tudományos önbizalmát roncsoló, a filozófia lehetőségi körét összezsugorító 

ismeretelméleti meggyőződéshez vezetett. A tudományos, technikai fejlődés előfeltételeként 

fölismert, az emberi vágyaktól, teleologikus kívánalmaktól megszabadított, objektív tárgyilagosságról 

nemcsak az derült ki, hogy végső soron megvalósíthatatlan, hanem az is, hogy olyan világ elismerését 

követeli meg, amely nem az ember igényeire szabott, amelyben idegenül, kiszolgáltatottan 

egzisztálunk. A kopernikuszi világkép térnyerése, a kozmosz riasztó hatalmasságának és a Föld 

jelentéktelen porszemmé zsugorodásának kénytelen–kelletlen tudomásulvétele után a darwini 

evolúció-tan természetvíziója és a freudi lélekfelfogás további csapásokat mért az emberi öntudatra. A 

romantika a maga elvágyódásával, "éji világával", racionalizmus- és felvilágosodás-ellenességével, 

mítoszkeresésével, vallási-hierofanikus mintázataival olyan kritikát, korrekciós igényt jelentett be, 

amely az újkori racionális-szekularizált világkép lényegi elemeire vonatkozott. A XIX. századra e 

dilemma egészen  nyilvánvalóbbá vált, a mi magyar irodalmunk is világosan látja, tisztán megjeleníti 

és artikulálja. 

 "Vizsgálunk és kételkedünk […] A régi jogviszonyok bukása a létező társadalmi rend 

alapjait is ingatagabbakká tette. Az egész épületen repedések látszanak, s tartóssága iránt szívünkben 

kételyek fészkeltek. Mi azonban követ kő után feszítünk le, s rettegve az összeroskadástól, mozdítjuk 

elő azt. Kíváncsiak vagyunk szociális viszonyaink hibáinak kikeresésében, fürgék nevetségessé 

tételében, majdnem oly mértékig, mint amennyi újságvággyal fogadjuk az új társadalmi eszméket, és 

amennyi elmeéllel állunk készen azok kigúnyolására […] Egyik irány felől sincs mély hitünk. 

Mindeniknek kémleljük gyengeségeit. Mindeniknek ellenkezőjébe  objektíve sokszor beleéltük 

magunkat. Majdnem egyenlő gyönyörrel olvassuk nézeteink megtámadtatását, mint védelmezését; s 

majdnem egyenlő érveket tudunk felhozni magunk mellett, mint ellen" –  töprenkedik az esszéista-

regényíró Kemény Zsigmond Eszmék a regény és dráma körül, című, 1853–ban megjelent, nagy 

tanulmányában.37 

 "Most az a kérdés, hogy a szubjektivitásból és az öntudatból levezethetők-e olyan 

mértékek, amelyek a modern világból származnak, ugyanakkor alkalmasak a modern világban való 

tájékozódásra, de az önmagával meghasonlott modernség kritikájára is […] A szubjektivitásnak 

ugyan példátlan ereje van ahhoz, hogy létrehozza a szubjektív szabadság és a reflexió műveltségét és 

hogy aláássa az addig feltétlen egységesítő erőként fellépő vallást. Ám ereje ahhoz már kevés, hogy 
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az ész közegében pótolja is az egyesítés vallási hatalmát. A felvilágosodás büszke reflexiókultúrája 

«meghasonlott a vallással, és a vallást maga mellé vagy magát a vallás mellé állította.» A vallás 

lefokozódása hit és tudás olyan szétválásához vezet, amelyet a felvilágosodás saját erejéből nem tud 

túlhaladni." – jelenít meg a XX. század végének filozófusa, a modernségről filozófiai diskurzust író 

(a modernitás emancipációs értékeit – láttuk – elismerő) Jürgen Habermas olyan problémaérzékelést, 

amely sem helyzetértékelésében, sem a modernséghez (a "reflexió műveltségé"-hez) kapcsolódó 

ambivalenciájában, "kétlelkűség"-ében nem különbözik lényegileg a Kemény által prezentált 

problémalátástól, problémakezeléstől.38 

 (a modern romance "hivatása") 

 A Lukács György-i lírai jajkiáltást, a "transzcendentális otthontalanság" vízióját 

egyoldalúnak tarthatjuk ugyan, de alap nélkülinek semmiképpen sem gondolhatjuk. A modernitás 

kultúrájának jó okai voltak-vannak a válságérzület kifejezésére. S e kultúra, benne az irodalom, nem 

is késlekedett. Az újkorban a krízisérzület igazságát belátó, meghatározó erejét érzékelő, annak 

sodrásirányában mintegy elhelyezkedő "válságazonos" elbeszélés-modellek, műformák sora jött létre. 

Mint jeleztem, maga a realizmus és a regény is lényegében ebbe az irányba tartott és tart. A 

"válságazonos" műcsoportok mellett azonban az európai újkor olyan modelleket is életre hívott, 

amelyek a being és a becoming dialektikájában az első fogalomhoz is rendkívül erősen tapadnak. A 

környezetiség determináló erejét, a krízisérzület igazságát, a problematizáló attitűd 

elkerülhetetlenségét érzékelve is a vágy által meghatározottak, az épségre, teljességre függesztik a 

szemüket, víziójuk fontos része a vágy által átalakított világ, a rendezett emberi státus és a 

képességes lélek. A modern románc, úgy látom, mélyen beágyazódik ama kor problémavilágába, 

amelyben az ember végletes környezeti meghatározottságának és szabadságakaratának, a szimbolikus 

rendek szétesésének és a szilárd szimbolikus rend igényének, az identitásvesztésnek és 

identitáskeresésnek, az elidegenedett, lenyomat-létnek és az énazonosságot adó próbatétel-vágynak, a 

rosszul végződő történeteknek és a jól végződő emberi történet akarásának a dilemmája minden 

addigi korhoz képest nyíltabban, kiterjedtebben, egyetemesebben tárul fel. ahhoz a kultúrtörténeti 

szituációhoz tapad, abban a korban emelkedik ki kontúrosan, amelyben a pozitív, rendező világvízió 

nem adottságként, természetes lehetőségként, hanem az akadályok sokaságával szembekerülő 

vágyként írható le, s a kor gondolkozási, művészi lehetőségrendszerében már hangsúlyosan fölbukkan 

az emberrel szemben közömbös, idegen világ, a determináló környezetiség, a rendezetlen, kaotikus 

lét, az értékcentrumoktól elvágott pszichikum, a "rosszul végződő történet" alternatívája. A negatív 

valóságerő és az affirmatív vágy feszültségében kiformálódó újkori, modern romance e szempontból 

is méltán tűnhet az évezredes előélettel rendelkező romance-mód, nagyműfaj, elbeszélés-modell, 
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műfajcsoport talán legérdekesebb  alfajának, karakteres, szuverén műfaji változatának. 


