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Thomas G. Pavel: The Lives of the Novel. 
A History

Th omas Pavel azt írja a regény műfajának mintegy irodalomtörténeti regényét nyújtó 
könyve előszavában: mint a regény történetének teoretikusai általában, ő is a moder-
nitás felől közelített a műfajhoz, de elemzésében mindenképpen el kellett jutnia az 
antik és középkori regényhez is. (ix.) Már csak ezért is tiszteletet érdemel az elismert 
irodalomtörténész monográfi ája, melyet immár több nyelvre lefordítottak, azonban 
az alapvető ismertetésen túli kritikám is – lévén perspektívám elsősorban klasszika-
fi lológiai meghatározottságú – inkább ezzel a részével, a műfaj születésével és az on-
nan nézve igencsak másként festő behatárolásával kapcsolatos megállapításokat fogja 
érinteni, mint a klasszikus, 18–19. századi regényt érintő összefüggéseket, amelyek 
tárgyalásában Pavel igazán otthonosan mozog. Elemzésében Pavel bevallottan (16.) 
Lukács György elméletét fűzi tovább a regénnyel kapcsolatban, a műfaj történetét 
társadalom- és eszmetörténeti hátterében tárgyalva, négy alapvető szempontot téve 
meg elemzése kulcsává (17.): az ember és az ideálok viszonya; az ideális hős típusai; 
a regény autonómiájának meglátása (akár társadalmi meghatározottsága ellenére is);1 
és az előremutató és/vagy kiemelkedő alkotások keresése (a kettő itt, helyesen, nem 
egyezik mindig). A 18. századig nagyjából kronologikus sorrendben halad, a négy 
szempont – és főképp az ún. „idealista” és az „anti-idealista” regények közti polémia 
feltételezése – mentén, majd a regény hőskorához érve a szempontok teljesen át is 
veszik a szöveg elrendezését. Az utószó után olvasmánylistát és egy jól használható, 
de az én ízlésemnek kissé rövid (és a főszövegben csak elvétve hivatkozott) bibliográ-
fi át találunk.

Az antik regénnyel kapcsolatos első fejezet (23–35.) már fel is veti az első igen 
fontos problémát, amely az egész könyvre nézvést is relevanciával bír: a „regény” mi-
benlétének kérdését. Az a műfaj ugyanis, amelyet az ókorral kapcsolatban így szoktak 
nevezni (amint erre a fi gyelmes olvasó Pavel szövegéből is rájöhet) lényegesen szűkebb 

1 Zászlóra illő hasonlat világítja meg ezt a szempontot – kegyetlen pontossággal világít rá az iskolás 
„életrajzozás” és a korszerű kultúratudományos megközelítés közötti különbségre: a (kultúra)tudóst 
nem a szép virágot termő folyópart és pillanat minuciózus vizsgálata érdekli, hanem a létét megengedő 
tájegység klímája.

kategória, mint a mi „regényünk”: a hagyományos nevén kívül igen kevés szól mel-
lette, hogy a modern regény első számú előfutárának ezt tekintsük. Formátuma 
(„hosszú, narratív prózai szöveg”) első ránézésre igazolná ezt a választást, azonban 
ennek a kritériumnak ugyanúgy megfelelnének például Tacitus Agricolája, Plutar-
khosz életrajzai, vagy akár Caesar erősen stilizált Commentariusai is. Az ókori törté-
netírás ugyanis – ahogy erre Pavel itt-ott futólag utal is (például 13., 23., 155.) – sok-
kal inkább irodalom, mint a modern, és ezáltal olyan későbbi műfajokra hathat majd, 
mint az életrajzi regény, a közösségi tudatot megalapozó és az azt aláásó, politikai 
intrikákkal terhelt történelmi regény, vagy éppen a Bildungsroman. Ugyanígy, ha a te-
matika felől közelítjük meg, a modern regény központi problémáit sem az ókori re-
gényben találjuk (amely az újkomédiával osztozik a témáin), hanem például a tragé-
diában vagy az epikában (különleges ember kontra közösség), illetve a fi lozófi ában 
és a lírában (életstratégiák). Ha tehát az érdeklődésünk központi témája a klasszikus 
értelemben vett újkori regény, és nyitni akarunk az ókor hasonló irodalmi formái felé, 
akkor sem elég csak az Aithiopika és a Daphnisz és Khloé világát érinteni; ha viszont 
a modern regény tematikus gyökerei számítanak, akkor a kutatásunknak bizony (ahogy 
egyébként erre van példa Pavelnél is) messze túl kell nyúlnia a regény formai keretein. 
Másképpen fogalmazva, a modern regény több különböző, nagyobbrészt az ókorra 
visszamenő diskurzus találkozása egy az ókortól nem, de ezen diskurzusok korabeli 
tárgyalásától nagyobbrészt idegen formátumban.2 Ennek tudatosítása és ügyes hasz-
nálata sokat használt volna a további érvelésnek.

Szintén problematikus pontja ugyanis a könyvnek az antik irodalom továbbélé-
sének kezelése. Bár az itt fókuszba helyezett ókori regényekben tényleg nem mind je-
lennek meg, az ókori irodalom számára egyáltalán nem idegenek az olyan későbbi 
klasszikus regénytémák, mint a férfi ak világában bizonyító és/vagy elbukó erős nő 
(Euripidész), a nemes barbár (Tacitus), a rútság, ijesztőség mint esztétikai minőség 
(Lucanus, Seneca), vagy a világtól elvonuló művész képe (Epikurosz, Horatius). Kínos 
csapdáktól kímélhette volna meg az érvelés fonalát annak a belátása, hogy ezeket az 
elemeket, az ókori – igaz, inkább csak latin nyelvű – szövegek folyamatos másolása 
ugyanúgy továbbéltethette a középkoron át, ahogy a regényformát és annak (egyéb-
ként itt igen érdekfeszítően tárgyalt) anyanyelvi változatait. Azt vizsgálni ugyanis 
(52.), hogy egy latin szöveget mikor fordítottak le, nem biztos, hogy releváns: ha görö-
gül nem is mind tudtak, még a szubverzív hagyományokra építő középkori és rene-
szánsz szerzőknek is mélyre nyúló gyökereik voltak a humanista kultúrában – lát-
szólagos lázadásuknak „a középkori ellenkultúra” csak másodlagos forrása az antik 
eredetű szatirikus hagyomány mellett, ha forrása egyáltalán (ahogy erre Pavel is utal 
Bahtyint cáfolva a 14. oldalon). Csak néhány feltűnő dolog, amelyek ókori eredetéről 
nem hallunk: a szerelemhez kötődő kvázi-fi lozófi ai eszmefuttatások és az ehhez illő 
lírai forma nemhogy nem újdonságok a reneszánsz pásztori irodalomban, hanem an-

2 További komplikációt jelenthet az is (erre érintőlegesen Pavel is utal: 24–25.), hogy az ókori regény 
sokak szerint nagyon erős kölcsönhatásban állt a hellénisztikus társadalomra oly jellemző misztérium-
vallásokkal (pl. Kerényi Károly szerint is). Ez alól nemhogy nem kivétel, de tulajdonképpen a legjobb 
példa rá Apuleius ránk maradt regénye.
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nak az eredeti lírai hagyománynak (Th eokritosz, Vergilius) az elemei, amelytől a nar-
ratív, prózai Daphnisz és Khloé eltér (93. sk.); a latinul is alkotó Boccaccio Dekameron-
jában Gualtieri és Griselda története egyértelműen Médeia mitológiai történetét (és 
a belőle készült tragédiákat) fordítja ki, Peronella és Gianello sötét tréfája pedig pont-
ról pontra Apuleiustól származik. (78–79.)3

De ne fordítsuk át a kritikát (sztereotip klasszika-fi lológus módjára) egyszerű 
Quellenforschung-gyakorlatba: még mindig hivatkozva az ókor megvilágító erejére, 
térjünk vissza az idealista kontra anti-idealista regény problémájára. A könyv elején 
Pavel kitér arra, hogy az „idealistát” itt nem a szó fi lozófi ai értelmében kell érteni, ha-
nem úgy, hogy az ilyen regények „idealizált képet festenek az emberi tapasztalatok-
ról”. (17.) Ennek ellenére, azt hiszem, további tisztázásra szorulna ez a fogalompár: ha 
az arisztotelészi kategóriákat vesszük fi gyelembe, a komikus, azaz itt „anti-idealista” 
regény ugyanúgy lehet az ideálok hordozója, mint az „idealista” – a negatív példa ne-
vetségessé válásának katarzisa nem feltétlenül áll ellentétben a „magasabb” műfajok 
pozitív példáival, sőt. Épp ezért a Petroniustól Flaubert-en át Hrabalig ívelő narratív 
hagyomány esetében nem is annyira a komédia az, amiről szót kellene ejteni, hanem 
a szatíra, és annak alapvető természete, azaz a narrátor, a beleértett szerző, a beleér-
tett olvasó és a társadalom viszonya mindezekhez a személyekhez. Attól függően, 
hogy a narrátor és/vagy főszereplő cselekedetei és refl exiói (a szövegben „felejtett” 
vagy explicit utalások alapján) milyen viszonyban állnak a beleértett szerző és/vagy 
a társadalom normáival, a szatíra társadalmi „üzenete” nagyon széles skálán mozog-
hat az „idealistától” a „cinikusig”. És persze ez egy jó szerzőnél szinte sohasem dönt-
hető el: „csak” a szempontok, témák tanulmányozásával szerezhetünk információkat 
a korról, a műről és műfajról vagy annak eszmei hátteréről.

Ezzel kapcsolatos az a hiányérzetem is, hogy a szöveg (bár kultúratudományos 
szempontjai alapján ez talán kevésbé is várható el) nagyon keveset refl ektál a narratív 
formaművészetre, ezen belül különösen a metafi kcióra. Ennek a problémának a leg-
fontosabb tere ismét a szatirikus hagyomány: leginkább akkor érhető tetten, amikor 
Pavel látszólagos értetlenséggel kezeli egyes regények „szegényes” (például 140. skk.) 
történeteit, amelyek mintha csak ürügyül szolgálnának a narrátor fecsegésére, techni-
kai bravúrjaira és kikacsintásaira. Pedig ezzel ismét a szatíra egy jellemző tulajdon-
ságához érkeztünk: elég, ha eszünkbe jut Seneca gonoszkodó Apocolocyntosisa és 
annak hatása a cselekmény fi ktív mivoltára, illetve a narrátor megbízhatatlanságára 
gyakran refl ektáló szatirikus – és posztmodern – regényre. Az sem feltétlenül sze-
rencsés, hogy – miután a klasszikus regény két évszázadát alapos és következetes 
elemzésben részesítette – Pavel bevallottan (291.) visszaretten a regény 20. századi 
történetének részletes tárgyalásától: különösen az Eco-, Calvino- és Julian Barnes-féle 
3 Ugyanígy megfontolást érdemelne a középkori és reneszánsz dél-európai regény esetleges kölcsönha-

tása az arab világgal és a Bizáncban továbbélő görög hagyománnyal. És ha már a népmese-tipizálás 
eredményeit (76. skk., nagyon helyesen!) felhasználjuk, vizsgálhatnánk a balladai hagyomány kapcsola-
tait is a prózai epikával: hogy a szerelmesek a templomban találkoznak (75. – Fiammetta), az a középkori 
világban természetes (pl. Petrarca), de balladai közhely is („Lord Darnell’s wife came into church the 
Gospel for to hear”), ugyanúgy, ahogy az elítélt testvére életéért a testével hiába fi zető lány története is 
(82.; vö. Fehír Anna, Gallows Pole).

posztmodern regényekkel bánik kurta-furcsán; és én, bár ez talán személyes prefe-
rencia kérdése is, több fi gyelmet szenteltem volna a (főleg a „keleti blokk” országaiban) 
páratlan társadalmi hatással bíró science-fi ction regények első vonalának is. Mintha 
ismét kicsúszna az érvelés lába alól alapproblémájának talaja.

Mindezzel együtt fi gyelemre méltó és értékes vállalkozásról van szó, a kevés he-
lyesírásinak tűnő hiba4 és a fenti kételyeim ellenére. Amint említettem is már, Pavel 
narrációja hihetetlen erőre kap, amikor a módszeréhez képest kézenfekvő szerzőkhöz 
ér, nagyon élvezetes például a Richardsonnal foglalkozó fejezet (121–131.), valamint 
rövidsége ellenére is érdekesen és véleményem szerint jogosan teszi le a garast a (főleg 
hazánkban) gyakran félreértett Jane Austen mellé a vele foglalkozó fejezetecske. 
(204–207.) Kifejezetten komoly eredmény az eddig (legalábbis a hasonló összefoglaló 
műveket tekintve) nem „agyonírt” szerzők és korszakok kánonba emelése is, még ha 
ez néha számomra kihagyhatatlannak tűnő szerzők hanyagolásával is járt – ilyenek 
a lovagregény fejlődését érdekfeszítően tárgyaló és a spanyol és portugál irodalmakba 
bevezető részek (például 35–50., 251–256.), illetve Adalbert Stifter meglepően rész-
letes méltatása (hazai olvasóknak különösen érdekes lehet, amit Pavel a Brigittáról ír 
– 235–238.). A Romániában született, pályáját a legrangosabb tengerentúli egyete-
meken kiteljesítő irodalomtörténész kötete érdekes, jól olvasható, információdús és – 
különös tekintettel azokra a regényekre, amelyekre jól illenek vizsgálati szempontjai 
– messzemenően tanulságos olvasmány.

(Princeton UP, Princeton, 2013.)

4 Például a talán a szerző anyanyelvében gyökerező Patrocles és Th esalia a 33., illetve a 29. oldalakon.


