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Gráfok, térképek, fák

„Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; 
aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja 
biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, 
aki e két lehetőség között akar valamit?”
Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember1

E rövid könyv címe néhány szavas magyarázatot érdemel. Először is ez egy 
irodalomtörténeti vonatkozású esszé: az irodalom már (többé-kevésbé) régi te-
rület, az elmúlt éveket olyannyira jellemző más diskurzusok felé sodródással 
szemben. Ám a régi területen belül a kutatás új tárgya: a konkrét, egyéni munkák 
helyett a mesterséges konstrukciók hármasa – gráfok, térképek és fák –, melyek a 
szöveg realitását szándékosan a redukció és az absztrakció folyamatának teszik 
ki. „Távoli olvasás” [Distant Reading], így hívtam egyszer ezt a típusú megköze-
lítést,2 ahol a távolság ugyanakkor nem akadály, hanem a tudás egy specifikus for-
mája: kevesebb elem, ennélfogva azok átfogó összefüggéseinek élesebb érzékelése 
válik lehetővé. Alakzatok, kapcsolatok, struktúrák. Formák. Modellek.

Tehát a szövegektől a modellekig; a modellek pedig három olyan diszciplí-
nából származnak, amelyekkel az irodalomtudomány eddig csak kevéssé vagy 
semennyire sem került kölcsönhatásba: a gráfok a kvantitatív történelemből, a 
térképek a földrajzból és a fák az evolúciós elméletből. Hogy ezekre esett a válasz-
tásom, annak távoli oka marxista képzésemben rejlik, melyet mélyen befolyásolt 
Galvano Della Volpe, ami (elviekben, ha nem is mindig a gyakorlatban) azzal a 
következménnyel járt, hogy nagy tiszteletet érzek a tudományos szellem iránt. 
Ezért miközben a közelmúlt irodalomelmélete a francia és német metafizika fe-
lé fordult inspirációért, jómagam úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen sokkal 
többet tanulhatunk még mindig a természet- és társadalomtudományból. Ez a 
könyv ennek a meggyőződésnek az eredménye, és emellett, a maga jelentéktelen 
módján, egy kísérlet arra, hogy új frontját nyissa meg a diszkussziónak.

Végül e három modell, ahogy az alcím is sejteti, ténylegesen absztrakt. A kö-
vetkezményük ugyanakkor rendkívül konkrét: a gráfok, a térképek és a fák szó 
szerint a szemünk elé tárják az irodalom területét – és megmutatják nekünk, hogy 
még mindig milyen keveset tudunk róla. Ez egy kettős lecke, az alázaté és az eu-
fóriáé egyszerre: alázat az irodalomtörténet eddig elért (nem elégséges) eredmé-
nyével szemben, és eufória a (bőven) akadó tennivaló fölött. A könyv módszerta-

1  Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember. Ford. Tandori Dezső. Budapest, Európa, 2013.
2  Conjectures on World Literature. = New Left Review, 1, 2000. január–február. [Továbbá: In: Dis-

tant Reading. London–New York, Verso, 2013, 43–60.]
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na most láthatóvá teszi, miben áll gyakorlati ambíciója: számomra az absztrakció 
önmagában nem cél, inkább csak módot ad arra, hogy szélesítsük az irodalom-
történész hatókörét, és gazdagítsuk ennek belső problematikáját. Azt próbálom a 
következőkben elmagyarázni, hogyan lehet ezt elérni.3

Gráfok

A francia Annales-iskola megjelenése [advent] előtt Krzysztof Pomian egyszer 
ezt írta:

A történész pillantása a rendkívüli eseményekre irányult […], a történé-
szek a gyűjtőkre hasonlítottak: mindketten csak ritka és érdekes tárgyakat 
gyűjtöttek össze, s nem vették figyelembe, ami banálisnak, mindennaposnak, 
normálisnak tűnt […]. A történelem egy idiografikus diszciplína volt, mely 
tárgyának azt tekintette, ami nem ismételte meg magát.4

A történelem volt… Pomian itt múlt időben beszél, ami valószínűleg pontos 
is a társadalomtörténet esetében, de biztosan nem annak irodalmi megfelelőjével 
kapcsolatban, ahol a ritka és érdekes dolgok gyűjtője továbbra is domináns figura, 
az olyan dolgoké, melyek nem ismétlik meg magukat, tehát amelyek kivételesek 
– és amelyeket a szoros olvasás még kivételesebbekké tesz azáltal, hogy hang-
súlyozza pontosan ennek a szónak és ennek a mondatnak az egyediségét az adott 
helyen. Mi történne azonban, ha az irodalomtörténészek is úgy döntenének, hogy 
„elmozdítják a tekintetüket” (ismét Pomian) „a rendkívülitől a mindennapi felé, a 
kivételes eseményektől a tények óriási tömege felé”? Milyen irodalmat találnánk 
a „tények óriási tömegében”?

Néhány évvel ezelőtt merültek fel bennem ezek a kérdések, amikor a nemze-
ti bibliográfiák tanulmányozása ráébresztett arra, hogy az irodalom területének 
milyen parányi töredékén dolgozunk mindannyian: a 19. századi Nagy-Britannia 
esetében kétszáz regény kánonja például nagyon nagynak hangzik (és sokkal na-
gyobb, mint a jelenlegi), holott ez még mindig kevesebb mint a valójában megjelent 
regények egy százaléka: húsz- vagy harmincezer, vagy több, senki sem tudja iga-
zán – és a szoros olvasás itt nem segít, az év minden napjára egy regény nagyjából 
egy évszázadot tenne ki… És nem is az idő a lényeges, hanem a módszer: egy 
ilyen hatalmas területet nem lehet megérteni azáltal, hogy összefűzzük az egyedi 
esetek ismeretének különböző darabkáit, mivel az nem egyedi esetek összessége. 

3  E könyvet először a berlini Wissenschaftskollegban gondoltam el, s egy korai verzióját a Beck-
man-előadások keretében mutattam be a Berkeleyn, majd máshol. Köszönöm sokaknak, akik segí-
tettek tisztázni az elképzeléseimet, Matt Jockersnek különösen, aki türelmesen megtanította, hogyan 
fejlesszem a könyv vizuális oldalát.

4  Krysztof Pomian: L’histoire des structures. = Jacques Le Goff – Roger Chartier – Jacques 
Revel (eds.): Le nouvelle histoire. Paris, Retz-CEPL, 1978, 115–6.
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hanem egy kollektív rendszer, amelyet ilyenként is kellene megragadni, egész-
ként –, és a most következő gráfok módot adnak arra, hogy ehhez hozzákezdjünk. 
Vagy ahogy Fernand Braudel fogalmazott történelemről szóló előadásában, me-
lyet a Lübeck melletti német börtöntáborban a társainak adott elő:

Minden egyéni létezést hihetetlen sok, szüntelenül dobásban levő dobó-
kocka ural és határoz meg, tehát a bizonytalanság az egyéni történelem biro-
dalmában. De a kollektív történelemben […] az egyszerűség és a következe-
tesség. A történelem valóban „egy szegény kis valószínűségszámítás”, amikor 
egyéneket választ tárgyául […], de sokkal racionálisabb az eljárásmódjában és 
az eredményeiben akkor, amikor csoportokat és ismétlődéseket vizsgál.5

Egy racionálisabb irodalomtörténet. Ez az elképzelésem.

I.

Az irodalom kvantitatív megközelítése több különböző formát is ölthet – a 
számítógépes szövegezéstől [computational stylistics] a tematikus adatbázisokig, 
a könyvtörténetig és így tovább. A terjedelem okán itt a könyvtörténetre fogom 
korlátozni magam az eredetileg a nagy-britanniai esetében McBurney, Beasley, 
Raven, Garside és Block, a francia esetében Angus, Mylne és Frautschi; a japán 
esetében Zwicker; a dán esetében Petersen; az olasz esetében Ragone; a spanyol 
esetében Martí-Lopez és Santana; az indiai esetében Joshi; és a nigériai esetében 
Griswold által végzett munkára építve. És azért említem rögtön ezeket a neveket, 
mert a kvantitatív munka igazán kooperáció: nemcsak a gyakorlatban, hiszen az 
adatgyűjtés örökké tart, hanem mert az adat ideális esetben független bármely 
egyéni kutatótól, és így mások átveszik, ezért többféle kombinációt ad ki. Az 1. 
ábra, amely grafikonon mutatja a regény indulását Nagy-Britanniában, Japánban, 
Olaszországban, Spanyolországban és Nigériában, hasonló eset. Figyeljük meg, 
milyen hasonlóak ezek a formák: öt ország, három kontinens, több mint két év-
század távlatában, és tényleg ugyanaz a minta, a regény „felemelkedésének” a 
régi metaforája kel életre. Körülbelül húsz év alatt (Nagy-Britanniában 1720–40; 
Japánban 1745–65; Olaszországban 1820–40; Spanyolországban 1845-től a korai 
1860-as évekig; Nigériában 1965–80) a gráf évi öt–tíz címről, ami havi egy vagy 
két új regényt jelent, felugrik heti egy új regényre. És ezen a ponton a regényolva-
sás horizontja változik meg. Amíg csak maroknyi új cím jelenik meg évről évre, 
addig a regény megbízhatatlan termék: nagyok a kihagyások, így nem igazán 
tudhatja magának az olvasóközönség hűségét; inkább emlékeztet valamiféle hó-
bortra, semmint irodalmi műfajra. A heti egy új szöveg ezzel szemben már a rend-

5  Fernand Braudel: L’histoire, mesure du monde. = Les Ecrits de Fernand Braudel, II. Paris, Editi-
ons de Fallois, 1997, 11–83.
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szeres újdonság nagy kapitalista oximoronjává avatja a regényt [novel]: a váratlan, 
amelyet fogyasztói olyannyira gyakran és mohón várnak, hogy már nem tudnak 
nélküle meglenni. A regény „az élet szükségletévé válik”, parafrazálva William 
Gilmore-Lehne könyvének címét, emellett a körülötte rögtön megsokszorozódó 
sirámok – a regények lustává, butává, romlottá, őrültté, engedetlenné teszik az 
olvasókat (pontosan úgy, mint a filmek két évszázaddal később) – a regény szim-
bolikus diadalának legvilágosabb jelei.

II.

A regény felemelkedése tehát, vagy inkább, egy felemelkedés egy történeten 
belül, amely évszázadokkal korábban kezdődött, számos nagy ugráson megy 
majd még keresztül, amint az igen világosan kitűnik az 1710 és 1850 között 
Nagy-Britanniában megjelent új regények adataiból (2. ábra). Itt három fázis lát-
szik kiemelkedőnek, mindegyik továbbosztható a gyors növekedés első periódu-
sára, valamint a stabilizáció második periódusára, és mind sajátságosan módo-
sítja a regény társadalmi szerepét. Az első fázis 1720-tól körülbelül 1770-ig az, 
melyet fentebb tárgyaltam: egy ugrás 1720 és 1740 között, és egy konszolidáció a 
következő évtizedekben. A második fázisban, amely 1770-től körülbelül 1820-ig 
tart, az új címek számának további növekedése, a maga részéről a közönségek 
orientációjának drasztikus megváltozását idézi elő, a jelen felé irányítja azt. Az 
addigi, vagyis az extenzív olvasás – sok szöveget olvasni egyszer és felületesen, 
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inkább, mint néhány szöveget gyakran és intenzíven –, amely oly tipikus a regény 
esetében, könnyen túlnőne a címek éves termelésén, ami arra kényszerítené az 
olvasókat, hogy (nagyrészt) a múlthoz forduljanak szórakozásért: a 18. századi 
bestsellereknek, britnek és külföldinek egyaránt, továbbá a régi klasszikusoknak, 
sőt a műfaj néhány antik klasszikusának az újranyomásához és rövidített kiadásá-
hoz. Amint viszont az új regények mennyisége megduplázódik, az előző fázishoz 
képest – 80 1788-ban, 91 1796-ban, 111 1808-ban – a régi könyvek népszerűsége 
hirtelen megszűnik, és a regény közönsége eltökélten (és visszafordíthatatlanul) 
a kortárs szezon felé fordul.6

Az 1820 körül kezdődő harmadik fázisban, melyet sajnos csak az első harminc 
évben tudok követni, a piac belső összetétele alakul át. Ezidáig a regények tipikus 
olvasója „mindenevő” volt, olyan, „aki abszolút bármit elolvas, véletlenszerűen”, 
ahogy Thibaudet írta némi megvetéssel a Le liseur de romans című művében.7 Most 

6  „Olaszországban” – írja Giovanni Ragone – „a tizenkilencedik század első húsz évében tulaj-
donképpen az előző évszázad összes bestsellere eltűnik”. (Olaszország, 1815–1870. In: Il romanzo, Vol. 
III., 343–54.) Úgy látszik, hasonló változás történik Franciaországban is, ahol ugyanakkor a forrada-
lom cezúrája nagyon erős alternatív magyarázatot kínál. A „múlt múltsága” természetesen a két műfaj 
– a gótikus, majd a történelmi regény – kulcsüzenete, ami a leginkább felelős a jelen felé fordulásért.

7  Albert Thibaudet: Il lettore di romanzi [1925]. Napoli, Liguori, 2000, 49.



TANULMÁNYOK198

azonban a piac növekedése sokféle rést [niches – szűk piaci igényeket kielégítő] 
teremt a „specialista” olvasók és műfajok (tengerésztörténetek, sportregények, is-
kolai történetek, mystères [rejtélyes történetek]) számára: azok a könyvek, melyek-
kel a városi munkásokat célozták meg a XIX. század második negyedében, vagy 
a fiúknak, majd a lányoknak szóló könyvek a következő generációban, pusztán 
e nagyobb folyamat legláthatóbb példái, mely a századfordulón tetőzik a detek-
tívregény, majd a tudományos-fantasztikus irodalom piaci rést kielégítő extráival 
[super-niches].

Absztrakt modellek az irodalomtörténet számára… és biztosan absztrakciók-
ról van itt szó: Pamela, A szerzetes [The Monk], A vad ír lány [The Wild Irish Girl], 
Meg győ ző érvek [Persuasion], Twist Olivér [Oliver Twist] – hol vannak ezek? Öt ap-
ró pont a 2. ábra gráfjában, melyek megkülönböztethetetlenek az összes többitől. 
A gráfok azonban nem modellek; nem egy elméleti struktúra egyszerűsített, intu-
itív változatai, mint amilyenek a térképek és (különösképpen) az evolúciós fák a 
következő két fejezetben. A kvantitatív kutatás olyan adattípust szolgáltat, amely 
ideális esetben független az interpretációktól, ahogy korábban mondtam, és ez 
természetesen a korlátja is: adatot szolgáltat, nem értelmezést. Az, hogy a 2. ábra 
mutatja az első „felemelkedést” (amikor a regény életszükségletté válik), majd a 
másodikat (a múlttól a jelen felé történő elmozdulást), végül a harmadikat (a piaci 
rések megsokszorozódását), az adatok jó jellemzéseként tűnik fel számomra, ami 
azonban biztosan messze nem szükségszerű. A kvantitatív adat képes megmu-
tatni nekünk, mikor termelt Nagy-Britannia havonta vagy hetente vagy naponta, 
vagy ami azt illeti, óránként egy új regényt, de hogy a jelentős fordulópontok hol 
helyezkednek el az időegyenesen – és hogy miért –, azt teljesen más alapon kell 
meghatározni.

III.

A regény – többszörös – felemelkedése. Egy érdekes csavarral azonban, amely 
különösen feltűnő Japán esetében a 3. ábrán: miután az 1740-es évek közepén 
publikált havi egy regény heti egyre változott húsz évvel később (és még inkább 
a következő években: 1750 és 1820 között valójában sokkal több regény jelenik 
meg Japánban, mint Nagy-Britanniában; ez egy olyan tény, mely megfelelő ma-
gyarázatot érdemel!) – több, ugyanilyen mértékű visszaesés történik 1780–90-
ben, az 1810-es és az 1830-as évek között, valamint 1860 és 1870 között. A regény 
hanyatlása. És a visszaesések oka, úgy tűnik, mindig ugyanaz: a politika – köz-
vetlen hatás, a heves cenzúra a Kansei- és a Tempo-időszakban, és közvetett befo-
lyás a Meiji Restaurációhoz vezető években, amikor nem a könyvkereskedelmet 
nyomták el különösebben, hanem a válság valószínűleg egy, a politikai válságok 
és a regényírás közötti általánosabb disszonanciának volt köszönhető. Ugyanez 
történik Dániában a napóleoni háborúk alatt (4. ábra) vagy Franciaországban és 
Olaszországban (még jobb példa Milánó) hasonló szituációkban (5. ábra): 1789 
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után a francia regények megjelentetése körülbelül 80 százalékot esik; az első Ri-
sorgimento-háború után a milánói visszaesés 90 százalék körül van, 1849 során 
mindössze három megjelent regénnyel, míg 1842-ben ez a szám negyvenhárom.

E minta alól ismereteim szerint az egyetlen kivétel a brit könyvek indiai im-
portja, amelyet Priya Joshi térképezett fel (6. ábra), és amely meredeken emelkedik 
az 1857-es felkelés után; de, ahogy Joshi rámutat, a koloniális kapcsolat logikája 
ellentétes, és a tetőpont annak a jele, hogy Nagy-Britannia hirtelen növelni kezdi 
a szimbolikus hegemónia sebességét; majd, mikor a válság véget ér, az áramlat 
visszatér az 1857 előtti szintekre.

IV.

Antipátia a politika és a regény között. Mégis különös volna, ha a regényterme-
lés minden válságának politikai eredete lenne: az 1790-es évek francia visszaesése 
erős volt, ez igaz, de több is volt ilyenből az 1750-es és az 1770-es években – csak-
úgy, mint Nagy-Britanniában a nagyobb intézményi stabilitás ellenére is. Az ame-
rikai és a napóleoni háborúk igenis lehettek az 1775–83 és az 1810–17 közötti évek 
hirtelen visszaeséseinek okai (melyek tisztán láthatók a 2. ábrán), írják Raven és 
Garside ragyogó bibliográfiai tanulmányaikban; de utána a politikai tényezőhöz 
hozzáadják „a szegényesen előállított regények évtizedét”, „az újranyomásokat”, 
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„az egyéb fikcionális formák […] lehetséges nagyobb viszonylagos népszerűsé-
gét”, „a negatív reakciót az alacsony fikció ellenében”, a papír magas árát […].8 S 
amint a lehetséges okok megsokszorozódnak, eltűnődünk: mit akarunk itt meg-
magyarázni – két nem kapcsolódó egyedi eseményt vagy két pillanatot az emelkedés és 
visszaesés ismétlődő mintájában? Mert ha a visszaesések egyedi események, akkor 
az egyedi okok (Napóleon, újranyomások, a papír ára, bármi) keresése tökélete-
sen jogos; de ha egy minta részei, akkor a mintát egészként kell megmagyaráznunk, 
nem csak annak egyetlen fázisát.

A minta egésze; vagy, ahogy néhány történész mondaná, az egész ciklus: „A 
történelem legújabb tapasztalataiból és próbálkozásaiból […] kezd kibontakozni 
az idő sokszerűségének és a hosszú idő kivételes értékének egyre pontosabb fo-
galma”, írja Braudel a longue durée-ről szóló esszéjében:

A hagyományos, rövid időre, az egyénre, és az eseményre figyelő történe-
lem sokáig a gyors, dramatikus, rövid lélegzetű elbeszéléshez szoktatott hozzá 
bennünket. Az új gazdaság- és társadalomtörténet a ciklikus ingadozást helye-
zi a kutatás előterébe […], a múltat nagy metszetekben, tíz-, húsz-, ötvenéves 
8  James Raven: Historical Introduction: the Novel Comes of Age. = Peter Garside – James Raven 

– Rainer Schöwerling (eds.): The English Novel 1770–1829. Oxford, Oxford University Press, 2000, I., 
27; II. kötet, 44.
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periódusban tárgyalja. E második fajta recitativon kívül létezik a még nagyobb 
lélegzetű történelem, ami immár évszázados léptékű: a hosszú, sőt igen hosz-
szú időtartam története.9

Esemény, ciklus, longue durée: három időkeret, amelyek mostanáig nagyon 
egyenetlen módon voltak jelen az irodalomtudományban. A legtöbb kritikus tö-
kéletesen meg van elégedve az elsővel, az esemény és az egyedi eset körülhatárolt 
területével; a legtöbb teoretikus az időbeli spektrum ellenkező végén érzi otthon 
magát, a majdnem változatlan struktúrák nagyon hosszú időtávján. A középső 
szint azonban az irodalomtörténészek részéről valahogy feltérképezetlen maradt, 
és még csak nem is arról van szó, hogy mi nem dolgozunk ezen az időkereten 
belül, hanem arról, hogy még nem teljesen értettük meg ennek sajátos jellegét: 
arra a tényre gondolok, hogy a ciklusok időbeli struktúrákat alkotnak a történelem 
áramán belül. Végső soron ez a rejtett logika Braudel hármas felosztása mögött: a 
rövid táv csak áramlás és semmi struktúra, a longue durée csak struktúra és semmi 
áramlás, a ciklusok – ingatag – határország közöttük. Struktúrák, mert ismétlést 
visznek a történelembe, s így rendszerességet, rendet, mintát is; és ideiglenesek, 
mert rövidek (tíz, húsz, ötven év, az elmélettől függ).

Az „ideiglenes struktúrák” definíció szintén jó meghatározása – a műfajoknak: 
morfológiai elrendezések, melyek tartanak az időben, de mindig csak bizonyos ide-
ig. Janus-arcú teremtmények, egyik arcuk a történelem felé fordul, a másik a forma 
felé, a műfajok tehát az igazi főszereplői az irodalomtörténet e középső rétegének 
– ennek a „racionálisabb” rétegnek, ahol az áramlás és a forma találkozik. Ez a 7. 
és 8. ábra szabályossága: három hullám, a levélregényé 1760-tól 1790-ig, majd a 
gótikus regényé 1790-től 1815-ig, végül a történelmi regényé 1815-től az 1840-es 
évekig. Mindegyik hullám többé-kevésbé évente ugyanannyi regényt állít elő, és 
ugyanúgy 25–30 évig tart, valamint mindegyik csak azután emelkedik fel, miután 
az előző hullám apadni kezdett (figyeljük meg, hogyan kereszteződnek a felfelé és 
lefelé irányuló mozgások 1790 és 1815 körül). „Az új forma azért jelenik meg, hogy 
lecserélje a régit, amely túlélte művészi hasznosságát” – írja Sklovszkij, és egy ural-
kodó műfaj hanyatlása itt valóban az utódja elindulásához szükséges előfeltételnek 
tűnik. Ami megmagyarázhatja a műfajok korai történetében a különös „latens pe-
riódusokat”: a Pamela 1740-ben jelenik meg, Az otrantói kastély [The Castle of Otran-
to] pedig 1764-ben, de nagyon kevés levélregényt írnak 1760-ig, és szintén kevés 
gótikus regényt 1790-ig. Miért a késedelem? Majdnem biztosan azért, mert amíg 
egy uralkodó forma nem veszítette el „művészi hasznosságát”, egy rivális forma 

9  Fernand Braudel: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam. = Századok, 
106 (1972), 4–5, 989, 990; vagy: Történelem és társadalomtudományok. A hosszú időtartam. = Benda 
Gyula – Szekeres András (szerk.): Az Annales: a gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia válto-
zata. Budapest, L’Harmattan: Atelier, 2007, 127–156. (A fordító nevét a Századok nem közli. – A szerk.) 
A gazdasági ciklusok első kiterjedt vizsgálata természetesen Nikolai Kondratiev The Long Wave Cycle 
című műve volt, mely 1922 és 1928 között keletkezett.
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nem sokat tehet: mindig lehet egy kivételes szöveg, igen, de a kivétel nem fogja 
megváltoztatni a rendszert. Csak mikor a ptolemaioszi asztronómia elkezdi termelni 
egyik „szörnyűséget” a másik után, írja Kuhn a A tudományos forradalmak szerkeze-
te10 című művében, akkor „az idő esélyt ad egy versenytársnak” – és ugyanez igaz 
itt is: egy 1800-ban írt történelmi regénynek, mint például A Rackrent kastélynak 
(vagy 1805-ben például a Waverly első félbehagyott kéziratának) egyszerűen nem 
volt meg az a hihetetlen lehetősége, hogy újraformálja az irodalom területét, amit 
viszont a gótikus regény csődje tálcán kínált a Waverlynek 1814-ben.11

V.

Egyedi esetektől a sorozatokig; a sorozatoktól a ciklusokig, majd az azok mor-
fológiai megtestesüléseként értett műfajokig. És e három műfaj mintha tényleg 
egy meglehetősen szabályos „életciklust” követne, ahogy néhány közgazdász 
nevezné. Csak ezek műfajok – vagy minden műfaj? Ez a hullámszerű minta az 
irodalomtörténet valamiféle rejtett ingamozgása lenne?

Itt az adatgyűjtés nyilvánvalóan döntő fontosságú, és úgy döntöttem, hogy tel-
jes mértékben más emberek munkájára hagyatkozom: mivel mi mind alig várjuk, 
hogy megtaláljuk, amit keresünk, a más tudósok által teljesen eltérő kutatói prog-
ramokkal gyűjtött bizonyítékok használata mindig jól helyesbíti a vágyainkat. Te-
hát először Brad Pasanek a Stanfordról, majd én néztem meg több mint száz, az 
1740 és 1900 közötti brit műfajról szóló tanulmányt; volt néhány kétértelmű eset 
természetesen, és néhány (nem túl jelentős) nézeteltérés a korszakolást illetően;12 
és bár ez továbbra is egy folyamatban levő munka, különösen a spektrum két 

10  Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Ford. Bíró Dániel. Budapest, Osiris, 2002.
11  Még pár szót arról, hogy egy forma miért veszti el „művészi hasznosságát”, és miért tűnik el. 

Sklovszkij számára pusztán a művészet belső dialektikája az oka, amely dialektika kreatív elidegene-
déssel kezdődik és banális automatizmusban végződik: „Minden egyes művészeti forma végigjárja a 
születéstől a halálig vezető elkerülhetetlen utat; a látástól és az érzéki észleléstől, amikor a tárgyban 
minden részlet ízletes és élvezetes [savoured and relished], a puszta felismerésig, amikor a forma 
unalmas epigonná válik, amelyet az érzékeink mechanikusan regisztrálnak, az eredmény egy kereske-
delmi áru, amely még a vásárlónak sem látható.” (A bekezdés a The Knight’s Move című gyűjteményes 
kötet egyik írásából származik, és Victor Erlich idézi a Russian formalism című könyvében – New Ha-
ven, Yale University Press, 1955, 252.) Ez a folyamat ugyanakkor nyitott a kuhni olvasatra, amelyben 
egy műfaj kimeríti lehetőségeit – és ezzel elérkezik annak ideje, hogy riválisának esélyt adjon –, vagyis 
amikor a belső formája többé már nem képes reprezentálni a kortárs valóság legjelentősebb aspektusa-
it. Mely ponton vagy a műfaj veszti el formáját a valóság hatása alatt, és ennek következtében eltűnik, 
vagy hátat fordít a valóságnak a forma nevében, s valóban egy „unalmas epigonná” válik. (Kidolgoz-
tam ezt a pontot a The Way of the World. „A useless longing for myself”: The crisis of the European Bildungs-
roman, 1898–1914 című könyv új kiadásának mellékletében – Trans. Albert Sbragia. London, Verso, 
2000.) De hamarosan látunk egy másik magyarázatot is, a formák eltűnésének drákói magyarázatát.

12  Amikor a szakértők nem értettek egyet, én mindig azon korszakolás mellett döntöttem, amely a 
meggyőzőbb morfológiai érvelésből nőtt ki: az ipari regények esetében, például, inkább Gallaghert kö-
vettem, mint Cazamiant, bár az utóbbi 1830–1850 korszakolása sokkal jobban illett volna az érvelésem-
hez, mint Gallagher 1832–67 korszakolása. A részletekért lásd: Jegyzet a formák taxonómiájáról, 212–4.
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végén, a 9. ábra negyvennégy műfaja elég nagy készletet biztosít ahhoz, hogy alá-
támasszon néhány reflexiót.

Negyvennégy műfaj százhatvan év alatt; de ahelyett, hogy egy új műfajt talál-
tunk volna nagyjából négyévente, több mint kétharmaduk megjelenése mindösz-
sze harminc évre sűrűsödik, ami hat fő kreatív robbanásra oszlik: a kései 1760-as 
évekre, a korai 1790-es évekre, 1850-re, a korai 1870-es évekre és a középkései 
1880-as évekre. Emellett a műfajok hajlamosak arra is, hogy csoportosan tűnjenek 
el: az 1790–1810 közötti évek zűrzavarának kivételével egy meglehetősen szabá-
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lyos őrségváltás történik, ahol féltucat műfaj hagyja el gyorsan a színhelyt, és ér-
keznek mások a helyükre, majd ott maradnak körülbelül huszonöt évig. Ahelyett, 
hogy állandóan és csak keveset változna egyszerre, a rendszer évtizedekig nyu-
galomban van, hogy aztán az invenció kitörései szabályozzák: a formák egyszer 
és gyorsan változnak a táblán, majd ismétlik magukat két–három évtizeden át: 
„normál irodalom”, így nevezhetnénk, Kuhn normál tudományának analógiájá-
ra. Vagy gondoljunk Jauss „elvárási horizontjára”: olyan metafora, amelyet csak 
negatív értelemben szoktunk megidézni (vagyis mikor egy szöveg átlép egy adott 
horizontot), de ezek a gráfok ezt ehelyett „pozitívan” jelenítik meg, annak, ami: 
a 7–8. ábra megmutatja, milyen nehéz valójában meghaladni egy uralkodó hori-
zontot, a 9. ábra pedig ennek a belső sokrétűségét, és így tovább. Más szóval, amit 
a gráfok által látunk, azok az irodalmi mező korlátjai [constraints] és nyugalmi 
állapota – az elképzelhető határai. Ezek is részei a történelemnek.

VI.

A normál irodalom körülbelül huszonöt évig marad a helyén… De honnan 
jön ez a ritmus? Sklovszkij hipotézise (bár módosult formában) nem tudja meg-
magyarázni, mert egy régi forma hanyatlása és egy új felemelkedése közötti kap-
csolat semmit nem magyaráz meg a váltás szabályosságából. És ez egy elterjedt 
szabályosság: nemcsak a néhány uralkodó műfaj, hanem (majdnem) minden mű-
faj, amely aktív bármely adott időben, együtt látszik felemelkedni és eltűnni vala-
mely rejtett ritmus szerint.

A fordulat egyidejűsége, amely első látásra oly kísérteties, valószínűleg a 
megoldás kulcsa. Mikor egy műfaj levált egy másikat, ésszerű azt feltételezni, 
hogy ennek oka a két műfajból ered, és történetileg specifikus: a szerelmes le-
vélregény nem megfelelően felvértezett [ill-equipped] ahhoz, hogy megragad-
ja például a forradalmi évek traumáit – a gótikus regények viszont különösen 
jók ebben. Amikor azonban néhány műfaj együtt tűnik el az irodalom területé-
ről, majd egy másik csoport, és így tovább, annak más oka kell, hogy legyen, 
mert mindezen formák nem futhatnak bele egymástól függetlenül és egyidejűleg 
megoldhatatlan problémákba – egyszerűen túl nagy véletlen volna. Az okoza-
ti mechanizmusnak így a műfajokhoz képest külsőlegesnek kell lennie, viszont 
mindegyikben közösnek: mint az ökoszisztémájuk hirtelen és teljes mértékű 
megváltozása. Ami, mondhatjuk így is, a közönségük megváltozása. A könyvek 
túlélnek, ha olvassák őket, és eltűnnek, ha nem, és amikor egy teljes műfajrend-
szer egyszerre tűnik el, a legvalószínűbb magyarázat, hogy az olvasói tűntek el 
egyszerre.

Ez az tehát, ahonnan az a bizonyos 25–30 év ered: a generációkból. Igazából ez 
nem egy általam kedvelt fogalom, de az egyetlen, amely, úgy tűnik, értelmet ad a 
9. ábrának. És valóban, Mannheim 1927-es nagyszerű esszéje a legjobb bizonyíték 
e tézisre, mely bizonyíték éppen az esztétikai szférából érkezik: „a nemzedékek 
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ritmusa”, írja, követve Mentré Les générations sociales című írását, mely néhány 
évvel korábban jelent meg,

jobban észlelhető a sorokban – vagyis az emberek szabad csoportosulásai-
nak (szalonok, irodalmi csoportok stb.) egymásutánjában –, mint az intézmé-
nyeken belül, amelyek rendeleteikkel vagy közös teljesítményeikkel messze-
menően rögzítik a habitust, a cselekvésmódot, elfedve a felnövekvő nemze-
dékek újdonságait. […] kétségkívül az esztétikai szféra a legalkalmasabb arra, 
hogy visszatükrözze a szellem teljes változását.13

A gondolkodás légkörének átfogó változásai: a brit regény területének öt–hat 
elmozdulása 1740 és 1900 között. Mivel azonban minden nap születnek emberek, 
nem minden huszonöt évben, mi alapján osztható egy biológiai kontinuum diszk-
rét egységekké? Ismét Mannheim:

Hogy évente, harminc- vagy százévenként, vagy egyáltalán bármikor va-
lamiféle ritmus szerint létrejön-e új nemzedéki stílus, vagy sem, az a társadal-
mi-szellemi folyamat kiváltó erején múlik. […] Nemzedéki összefüggésről tehát 
csak akkor beszélünk, hogyha az azonos nemzedéki elhelyezkedésű egyének 
között valóságos társadalmi és szellemi tartalmak épp a fellazulásnak és az új 
kialakulásának a területén teremtenek valóságos kapcsolódást.14

Egy kötelék, amely egy dinamikus destabilizációnak köszönhető; és valaki, 
aki 1968-ban volt tizennyolc éves, megérti. De ismét, ez egyáltalán nem magya-
rázhatja a generációs váltás szabályosságát, hacsak nem feltételezzük – abszurd 
módon –, hogy maguk a „destabilizációk” pontosan és rendszeresen huszonöt 
vagy harmincévenként történnek. És így egy tanácstalan megjegyzéssel zárom: 
faute de mieux, úgy tűnik, a legjobb mód arra, hogy elszámoljunk a regény cikli-
kusságának szabályosságával, valamiféle generációs működés – de a „generá-
ció” maga egy nagyon is megkérdőjelezhető fogalom. Világos, hogy jobbat kell 
kitalálnunk.15

13  Karl Mannheim: A nemzedékek problémája. Ford. Bendl Júlia. In: Uő.: Tudásszociológiai tanul-
mányok. Budapest, Osiris, 2000, 204–5.

14  Uo., 241, 232.
15  Egy lehetséges megoldás: egy bizonyos ponton valamely különösen jelentős „destabilizáció” 

következtében egy világosan meghatározott generáció felemelkedik, amely 20–30 éven át uralja a szcé-
nát, magához vonz mindent, és önmaga mintájára formálja a kissé fiatalabb vagy idősebb egyéneket. 
Amint a biológiai kor a kulturális rendszer perifériájára szorítja ezt a nemzedéket, hirtelen tér szaba-
dul fel egy új generáció számára, amely egyszerűen azért születik meg, mert képes rá, destabilizáció ide 
vagy oda; és így tovább és így tovább. Egy szabályos sorozat így még egy minden egyes új generációt 
„kiváltó működés” nélkül is előtűnne: amint a generációs óra elindul, lezajlik – egy bizonyos ideig leg-
alábbis. (Ez valójában a probléma Mentré általi megközelítése, különösen abban a hosszú fejezetben, 
ahol felvázolja a generációk töretlen sorozatát a francia irodalomban 1515-től 1915-ig.)
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VII.

A normál irodalom körülbelül egy generációnyit marad a helyén… Ez a 10. ábra 
központi csoportja, amely újrarendezi a negyvennégy műfajt időtartamuk szerint, 
és ahol körülbelül a kétharmaduknak valóban 23 és 35 év közötti a tartama.16 Az 
egyetlen nagy kivételt azok a műfajok alkotják – kilenc év, tíz, tizenkettő –, melyek 
a spektrum baloldalán helyezkednek el: miért ilyen rövid életűek? Majdnem biz-
tos, hogy ismét a politikáról van szó: jakobinus, jakobinusellenes, evangélikus re-
gények a századforduló körül, chartista és vallásos narratívák az 1840-es években, 
Új Nő-regények az 1890-es években… És miként gyakran előfordul a politikával és 
a regénnyel, az eredmény nyílt ideológiai deklarációk füzére lesz: jakobinus regé-
nyek próbálják megreformálni lázadóikat „diszkusszió és érvelés” révén, ahogyan 
Gary Kelly megfogalmazza; Helyes Érv [Right Reason], teszi hozzá Marily Butler 
a Jane Austen and the War of Ideas című szövegében: ez egy „zavarba ejtő” választás, 
folytatja, a jakobinus regény mint forma nagy „elvesztegetett lehetősége”. Elvesz-

16  A 17. és a 19. századok közötti francia irodalomra vetett első pillantás azt sugallja, hogy a 
narratív műfajok többsége hasonlóan 30 éves időtávval bír: pásztor- és hősregények, a nouvelle histo-
rique, a roman galant és a conte philosophique, szentimentális regények, a Bildungsroman, a roman gai, a 
roman-feuilleton [tárcaregény] két fő szakasza („hősi” és „szentimentális”)… Másfelől Sandra Guar-
dini Vasconcelos és más brazil irodalomtörténészek rámutattak, hogy mikor egy ország regényeinek 
többségét importálja, az anglo–francia generációk szabályos fordulatát leváltja egy sokkal gyorsabb és 
vélhetően egyenetlen tempó. Ha igazuk van – és én úgy gondolom, igen –, akkor a nyugat-európai 
eset ismét inkább a világirodalom kivétele volna, mint szabálya.
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tegetett lehetőség, igen, de talán nem zavarba ejtő: ha a regény direkt módon akar 
elköteleződni a politikai szférával, tökéletesen racionális választás a félreérthe-
tetlen kijelentések sorozata, legyenek azok bármennyire unalmasak az elbeszélés 
szempontjából. És akkor az ideológiai eszmecserékkel könnyen meg lehet ragadni 
a Braudel-féle „esemény drámai rohanását”: azt, hogyan alakul egy könyv Az idők 
meséjévé, A nap meséjévé, A nap filozófiájává, csak hogy idézzünk néhány tipikus 
alcímet az 1790-es évekből. De a kapcsolat természetesen mindkét irányban műkö-
dik: ha az, ami a legjobban vonzza az olvasókat, a nap drámája, akkor, amint a nap 
véget ér, a regény szintén…

VIII.

Miért tartott a legtöbb brit műfaj 25–30 évig, de néhányuk csak tízig? Mert – 
ekképpen gondoltam fentebb – ezek a „politikai” formák alávetették a narratív 
logikát a rövid táv tempójának, s ezért is tűntek el rövid idő után; remélem, hogy 
a válasz elfogadható. De a lényeg valójában itt kevésbé a konkrét válasz, mint a 
probléma és a megoldás teljes mértékű heterogenitása: hogy értelmet adjak a kvantitatív 
adatnak, el kellett hagynom a kvantitatív univerzumot, és a morfológiához kellett 
fordulnom: megidézni a formát, hogy meg lehessen magyarázni a számokat. Mi-
kor azonban az amerikai filmek nemzetközi hatását tanulmányoztam, pontosan 
ugyanazzal a problémával találkoztam: az eredmények (11. ábra) egész tisztán 
rámutattak arra, hogy az amerikai komédiák viszonylagos kudarcot szenvedtek 
külföldön, viszont semmifajta segítséget nem nyújtottak azzal kapcsolatban, hogy 
ez miért van. Ezért ismét csak úgy tudtam erre magyarázatot találni, hogy egy for-
mális hipotézishez folyamodtam: mivel a kortárs komédiák nagy hasznát veszik a 
vicceknek, amelyek gyakran elvesznek a fordításban, az amerikai komédiák egy-
szerűen csak sokkal kevésbé viccesek japánul, egyiptomi nyelven vagy spanyolul, 
mint angolul. (Nem véletlen, hogy a vígjátékfilmek nagyszerű nemzetközi kora 
– Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel és Hardy – egybeesett a némafilmmel.)17

A kvantifikáció felvet egy problémát, majd a forma megoldást nyújt arra. De 
hadd tegyem hozzá: ha szerencsések vagyunk. Mivel a kvantitatív explanandum 
és a kvalitatív explanans gyakran teljesen világos problémával lát el – amit fogal-
munk sincs, hogy oldjunk meg. A Planet Hollywoodban például kiderült, hogy 
a mintaévtized minden olasz jegyeladási listája élén egy komédia állt; az, hogy 
miért volt így, ugyanakkor teljesen homályban maradt. Úgy éreztem, monda-
nom kell valamit, így bemutattam egy „magyarázatot”, és az N.I.R. nagylelkű-
en kinyomtatta; de ez bolondság volt a részemről, mert azoknak az adatoknak 

17  Figyeljük meg, hogy az irodalom kvantitatív története alapvetően formalista is – különösen a 
kutatási folyamat elején és végén. A végén az éppen most látott okok miatt, az elején pedig azért, mert 
először is egy formális fogalom teszi lehetővé a kvantifikációt: mivel egy sorozatnak homogén objek-
tumokból kell állnia, egy morfológiai kategóriára van szükség – „regény”, „jakobinus-ellenes regény”, 
„komédia” stb. –, hogy meg lehessen alapozni egy ilyen homogenitást.
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a legérdekesebb aspektusa az volt, hogy találtam egy problémát, amelyre egyáltalán 
nincs megoldásom. És pontosan a megoldás nélküli problémákra van szükségünk 
egy olyan területen, mint a miénk, ahol hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy csak 
azokat a kérdéseket tegyük fel, amelyekre már megvannak a válaszaink. „Úgy 
vettem észre”, mondja Brecht Keuner ura, „hogy sokakat elriasztunk a tanainktól, 
mégpedig azzal, hogy mindenre tudjuk a választ. Nem tudnánk-e – legalábbis a 
propaganda érdekében – összeállítani azon kérdések listáját, amelyek számunkra 
megoldatlannak tűnnek?”18

18  Bertolt Brecht: Keuner úr történetei. Ford. Weiss János. Pécs, Jelenkor, 2000, 22.
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IX.

Két rövid elméleti következtetés. Az első ismét a ciklusról mint az irodalom-
történet rejtett fonaláról szól. „Hogy a regény felemelkedése megtörténjen”, írja 
William Warner a Licensing Entertainmentben, „a szerelmes intrikákról szóló re-
génynek el kell… tűnnie”; ez a „Nagyszerű Genderváltás” a 18. század közepén, 
teszi hozzá April Alliston: a korábbi, nők által írt fikció eltűnt, miközben a férfi-
írók száma növekedett. És ez mind igaz, kivéve a címet: a változás? A 19. század 
harmadik negyede, írja Tuchman és Fortin az Edging Women Out című szövegben, 
„volt az az időszak, amikor elözönlötték” a regény területét a férfi írók, akik végül 
„kiszorították” női versenytársaikat.19 A közép-viktoriánus „invázió” ugyanak-
kor világosan előfeltételezi az 1740-es évek genderváltásának megfordulását. És 
ezt ténylegesen mutatják a történeti feljegyzések is: míg 1750 és 1780 között a 
kezdeti váltás eredményeként a férfiak tényleg kétszer annyi regényt jelentettek 
meg, mint a nők, a kései 1780-as években a második váltás megfordítja a gen-
derarányt, ahogy az Garside felosztásából látható egy kicsivel későbbi időszak-
ra vonatkozóan (12. ábra), amelyben a női regényírók (köztük Burney, Radcliffe, 
Edgeworth, Austen) többségben maradnak addig, amíg a harmadik fordulat meg 

19  William B. Warner: Licensing Entertainment. The Elevation of Novel Reading in Britain, 1685–
1750. Berkeley, University of California Press, 1998, 44; April Alliston: Love in Excess. = Il romanzo, I., 
La cultura del romanzo. Torino, Einaudi, 2001, 650; Gaye Tuchman – Nina Fortin: Edging Women Out. 
Victorian Novelists, Publishers, and Social Change. New Haven, Yale University Press, 1989, 7–8.
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nem történik 1820 körül a férfi íróknak kedvezve (Scott; majd Bulwer, Dickens, 
Thackeray), melyet egy negyedik váltás követ ismét a nők javára a század köze-
pén (a Brontё-nővérek, Gaskell, Braddon, Eliot), majd egy ötödik – a „kiszorítás” 
– az 1870-es években. Hasonló adatok kezdenek előtűnni Franciaország, Spanyol-
ország és az USA esetében, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy a kutatók meg 
vannak győződve róla, hogy valami egyedit írnak le (a genderváltás, a regény fel-
emelkedése, a dzsentrifikáció, a magas és az alacsony feltalálása, a feminizáció, az 
érzékek iskolája, az invázió…), miközben minden valószínűség szerint ugyanazt 
az üstököst figyelik meg mind, amely újra és újra átszeli az eget: ugyanazt az iro-
dalmi ciklust, ahol a gender és a zsáner valószínűleg szinkronban vannak egymás-
sal – a katonai regények, tengerésztörténetek és történelmi regények generációja 
à la Scott, mely vonzza a férfi írókat, s egy másik, az otthoni, provinciális és érzéki 
regényeké, amely vonzza a női írókat, és így tovább.

Hadd fejezzem ki magam világosan: ha azt mondom, ezek a tanulmányok 
ugyanannak az irodalmi ciklusnak a visszatérését írják le, az nem ellenvetés, épp 
ellenkezőleg: a tézisem az ő megállapításaikon nyugszik, sőt, meg is erősíti őket 
valamiképpen, azzal, hogy egy közös mechanizmust fedez fel, mely mindegyik 
esetben működik. Az is igaz azonban, hogy ha valaki egy ciklus mozzanataiként 
értelmezi újra az egyedi eseteket, akkor a kérdések természete megváltozik: „Az 
események nem azért érdeklik Lucien Febvre-t, ami bennük egyedi”, írja Pomian, 
hanem „egy sorozat egységeiként, amelyek egy bizonyos időszakon át állandó 
konfliktusban feltárják a kapcsolódások változatait”.20

Változatok egy konfliktuson belül, amely változatlan marad: ez az, ami előtű-
nik a ciklus szintjén – és ha a konfliktus állandó marad, akkor a lényeg nem az, 
hogy ki kerekedik felül ebben vagy abban az összetűzésben, hanem épp az ellen-
kezője: egyetlen győzelem sem végleges, sem a férfi, sem a nőírók nem „foglalják 
el” a brit regényt egyszer s mindenkorra, és a forma továbbra is oda-vissza ingá-
zik a két csoport között. És ha ez úgy hangzik, mintha semmi sem történne, nem 
így van, az ingázás az, ami történik, ami lehetővé teszi a regény számára, hogy 
a tehetségek és a formák két csoportját használja, s így fokozza produktivitását, 
előnyt biztosítva magának sok versenytársával szemben. De ezt a folyamatot csak 
a ciklus szintjén tudjuk megpillantani: az egyedi epizódok hajlamosak legalábbis 
elrejteni, és csak az absztrakt minta tárja fel a történeti folyamat igaz természetét.21

20  Pomian: L’histoire des structures, 117.
21  Valószínűleg hasonló ingázás működik a Magas és az Alacsony formák között, amelyek egyi-

dejű létezése jól tudott, még ha gyakran figyelmen kívül hagyott regénytörténeti tény is: a hellenisz-
tikus kezdetektől (felosztva az „irodalom alatti” és az „idealizált” műfajok között) a középkoron, a 
tizenhetedik (a Bibliothѐque Bleue és az arisztokratikus regények), a tizennyolcadik (a Warner-féle pár: 
„szórakoztató” és „emelkedett”), tizenkilencedik (feuilletonok, vasúti regények – és „komoly realiz-
mus”) és a huszadik századon (ponyvaregény – modern kísérletek) keresztül. Itt sem a két pozíció 
egyikében lehet megtalálni a regény erősségét, hanem a közöttük levő ritmikus ingadozásban: a regény 
nem azért uralkodó, mert eléri a Magas Kultúrát (eléri, igen, de annyira professzoros e tényért tisztel-
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X.

Vajon mindent megmagyaráznak a ciklusok és a műfajok a regény történeté-
ben? Természetesen nem. De fényt vetnek annak rejtett tempójára, és felvetnek né-
hány kérdést azzal kapcsolatban, amit a belső formájának hívhatnánk. A legtöbb 
irodalomtörténész számára kategorikus különbség van „a regény” és a változatos 
„regényi (al)műfajok” között: a regény, hogy úgy mondjam, a forma szubsztanci-
ája, és egy teljes általános elméletet érdemel; az alműfajok inkább olyanok, mint 
a véletlenek, és tanulmányozásuk bármennyire érdekes is, karakterében lokális 
marad valódi elméleti következmények nélkül. A 9. ábra negyvennégy műfaja 
ugyanakkor más történelmi képet sugall, amelyben a regény nem egyetlen enti-
tásként fejlődik – hol van ott „a” regény? –, hanem azáltal, hogy periodikusan a 
műfajok egész sorozatát generálja, majd egy újabbat és még egy újabbat… Más 
szavakkal mind szinkrónia, mind diakrónia tekintetében a regény saját műfajai-
nak rendszere: az egész diagram, nem csak egy privilegizált része. Néhány műfaj 
természetesen morfológiai szempontból jelentősebb vagy népszerűbb vagy egy-
szerre a kettő – és ezzel el kell számolnunk: de nem azt tettetve, hogy csak ezek 
léteznek. Ehelyett a regény minden nagyszerű elmélete éppen hogy redukálta azt 
egyetlen alapformára (realizmus, a dialogikus, a románc, metaregények…); és ha 
a redukció adta eleganciájukat és erejüket, egyszerre az irodalomtörténet kilenc-
tizedét is kitörölte. Ez túl sok.

Azzal kezdtem ezt a fejezetet, hogy kijelentettem, a kvantitatív adatok hasz-
nosak, mert függetlenek az értelmezéstől; majd, hogy kihívást jelentenek, mivel 
gyakran olyan interpretációt igényelnek, amely túllépi a kvantitatív tartományt; 
most a legradikálisabb módon azt látjuk, hogy megcáfolnak létező elméleti magya-
rázatokat, és egy elméletet kívánnak meg, nem annyira „a” regényét, hanem a 
regényes formák egész családjáét. A változatosság – elmélete. Az, hogy ez vajon mit 
jelenthet, a harmadik fejezet témája lesz.

Jegyzet a formák taxonómiájáról

A 9. és 10. ábra adatai a következőképpen vannak listázva: jelenlegi megha-
tározás (nagybetűkkel); a kezdet és a vég dátumai; és egy igényes tanulmány, 
ahonnan a választott (és nem mindig explicit) korszakolást átvettem. Mivel mind-
két ábra alapvetően egy nagyon nagy terület első átfogó képe akar lenni, amelyet 
hamarosan további munka fejleszt tovább, néhány óvatosságra intő megjegyzésre 
van szükség. Először is: azokat a (ritka) eseteket kivéve, amikor hozzáférhetők 
kvantitatív adatok vagy teljes bibliográfiák, a kezdeti dátum a műfaj első felis-
merhető példájára utal inkább, mint valódi elindulására, amely általában néhány 
évvel később történik; ennélfogva ahogy a tudásunk bővül, a regényes műfajok 

ni), hanem épp ellenkező okból: sosem csak a Magas Kultúrában létezik, hanem képes folyamatosan 
két táblán játszani, megőrizve kettős természetét, ahol a vulgáris és a kifinomult elválaszthatatlanok.
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kronologikus időtartamáról valószínűleg kiderül majd, hogy az itt megadottnál 
jelentősen rövidebb. Másfelől néhány műfaj esetében rövid, de intenzív újra-
éledéseket tapasztalhatunk évtizedekkel eredeti tetőpontjuk után, mint például 
1819–25 között a keleti történetét, 1885 után a gótikus regényét vagy (többször 
is) a történelmi regény esetében. Hogy hogyan lehet ezekkel a drakulaszerű új-
raéledésekkel elszámolni, lenyűgöző téma, amelynek kidolgozására ugyanakkor 
még várni kell egy másik alkalomig. Végül a diagram sem a detektívregényt, sem 
a tudományos-fantasztikus regényt nem mutatja; bár mindkét műfaj 1890 körül 
(Doyle és Wells) éri el modern formáját, és jelentős változáson esik át az 1920-as 
években az átfogó mintával egy ütemben, sajátosan hosszú az időtartamuk, s úgy 
tűnik, ez eltérő megközelítést igényel.
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