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Az alábbiakban nem azt fogjuk vizsgálni, miben is áll a magyar epika, 
közelebbről a huszadik századi regény „nyelvének" sajátossága. Ebben a 
kérdésben a modern magyar irodalom fejlődéstörténetéről alkotott elképzelé-
sek ez idő szerint nemigen hozhatók közös nevezőre. Tény azonban, hogy 
irodalmunk létfeltételeinek alakulása nagymértékben közrejátszott abban, 
hogy a XX. századi magyar regény jellegét, sajátos „nyelvét" a társadalom-
ban gyakorlati hivatást is vállaló művek esztétikumszemléletéből lehessen 
magyarázni. Beállítódástól függően akár értéktulajdonító tartalommal is. 
De ha az esztétikumon kívüli igények tartósan fenntartatnak az elsőrendűen 
mégiscsak esztétikai produktumot „termelő" irodalommal szemben, igen 
nagy a valószínűsége az olyan funkcióeltolódásnak, amely végül is a konkrét 
referenciák normáival fogja mérni az esztétikai értékességet. Az ilyen irodalom 
olvasói elsősorban „közleménynek" tekintik a műveket, melynek elvileg a 
megformáltságtól független létet tulajdonítanak, s irodalomértésükben mindin-
kább elhalványodik az irodalom mint „nyelv" iránti fogékonyság. Ha egy 
irodalom fő hagyományvonalába — a történelmi létfeltételek következtében 
akár — az irodalomértést is pragmatizáló esztétikai formák kerülnek, an-
nak csak az egyik veszélye a nemzeti irodalmi kódok elszegényedése. A másik, 
az elszigetelődéssel is fenyegető mozzanat a művészetek sajátos jelszerűségének 
törvényeiből következik: a műalkotás csak úgy képes új világképek, új emberi 
szituáltság megnyilvánítására, ha azokat folytonosan megújuló, változó 
jelrendszer szegítségével, új poétikai szemlélettel formálja meg. Ezért feltét-
lenül összefüggésnek kell lennie az irodalom általános jelszerűségének elis-
mertsége, illetve az új eszmetartalmak, az új irodalmi-művészeti világértel-
mezés iránti nyitottság között. 

A magyar századvég Jókai, a századforduló pedig annak a Mikszáthnak 
az epikai csillagzatában áll, akiknél lényegében hiányzik a korforduló indivi-
dualizációs élménye. Ez a zsánerképes, anekdotikus alakítás határozta meg 
az epikaiságról alkotott elképzeléseket, s uralkodott a befogadói ízlésben is, 
mint a magyar próza „nyelve". Az átformálásra történtek ugyan már ekkor 
is (igaz, főként kisepikai) kísérletek, ám a korforduló tartalmaira való inkább 
csak ösztönös ráérzés nem alakíthatta át mindazt, amit egy pragmatikusságá-
ban is rangosabb regényírás szavatolt. Pontosan úgy, ahogyan Halász Gábor 
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fogalmazta: „A zsáner volt hát a mosolyogva terjeszkedő ellenség, melyet 
az újítók hasztalan rohamoztak. Igazi tehetség sajnos nem akadt köztük; az 
elemző hajlamúnál megfakult az élet, akadozott a történet; hogyan jöhetett 
számba Jókai rohanása mellett? A temperamentumos keserű iróniája is mara-
dandóbban, hatásossabban tér vissza a ravaszdi Mikszáthnál". 

A huszadik századi magyar epika megkésettségéről vallott nézetekhez 
jutnánk azonban közel, ha — a tényekkel ellentétben — olyasmit állítanánk, 
hogy a modern magyar regényt nem érintette volna meg az individualizáció, 
az újfajta tragikusság alapélménye, s nem tűnnék fel benne a korfordulós 
eszmei tartalom. Bizonyítékai Babitstól Kosztolányiig, Szabó Dezsőtől 
Németh Lászlóig felsorakoztathatók. Bármennyire nyomon követhető is 
a modern magyar epikában a személyiség, az individuum új léthelyzetének 
felismerése, mégis folyton érzékeljük azt a feszültséget, amely e szituáltság 
epikai megjelenítése, illetve a magyar regény konvencionális jelvilága kö-
zött létrejött. A magyar regény láthatóan úgy érkezett el a modernség küszö-
béhez, hogy örökségként, úgyszólván tehertételként hozta magával a prag-
matikus megközelíthetőséget. Huszadik századi irodalmunk recepciója azc 
mutatja, hogy ez a funkcióeltolódás továbbra is meghatározta az olvasói 
elváráshorizontokat. Az irodalmi mű politikai, szociológiai, nemzet-ideológiai 
közleményként való értelmezése úgyszólván állandósította a regény jelszerű-
ségének, illetve közlésjellegének dilemmáját. Nehezebb volt így felismerni 
a huszadik századiságnak azokat a jegyeit is, amelyek mindazonáltal éreztették, 
nemegyszer hagyományképző erővel jelezték: a magyar regény nem el-
sősorban abban haladt együtt a modern műfajfejlődéssel, amit a hagyományo-
san pragmatikus értelmezés — s e tekintetben az elmúlt évtizedek marxista 
irodalomtörténetírása egyáltalán nem képezett kivételt — a legfőbb értékként 
hangsúlyozott. 

A továbbiakban két olyan regény jelenség viselkedését idézzük fel vázlato-
san, amelyeket rendszerint a huszadik századi epika legsajátabb ismertető-
jegyének tekint a prózapoétikai megközelítés. A huszadik századi regénynek 
a világkép epikai megalkotása szempontjából fokozott mértékben vált jellegadó 
sajátságává a műbeli világ reflektáltsága. A regénybeli tények, jelenségek 
tudatos gondolati-strukturális megvilágítása, értelmezettsége nem egy-
szerűen az elbeszélő regénytechnikai „beállításának" következménye, noha 
természetszerűleg ez a minőség is kifejeződik benne. Sokkal inkább az alkotói 
világmegközelítés bölcseleti pozíciói figyelhetők meg a poétikai megvaló-
sulás ilyen módozataiban. A XIX. század regényéhez viszonyítva talán a 
legszembetűnőbb mozzanat az elbeszélő törekvése magának a közlésnek, 
az elbeszélés és a történekt viszonyának ellenőrzésére. „Gyakran hangsúlyoz-
ták — írja Adorno — h o g y az új regényben, nemcsak Proustnál, de éppúgy 
a Pénzhamisítók Gide-jénél, a kései Thomas Mann-nál s Musil A tulajdonságok 
nélküli emberében is, a reflexió áttör a tiszta formai immanencián. De az ilyen 
reflexiónak a nevénél aligha van több köze a Flaubert előttihez. Az morális 
jellegű volt: regényhősök mellett, vagy velük szemben való állásfoglalás-
Az új az ábrázolás hazugságával szembeni állásfoglalás, tulajdonképp szembe-
helyezkedés magával az elbeszélővel, aki mint a folyamatok figyelmes kommen. 
tátora, a maga elkerülhetetlen támpontjainak helyesbítésére törekszik". 
Ez a típusú reflektáltság, amely a századfordulón nyilvánvaló tünete, jelzése 
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volt a regénytárgy egyértelmű elbeszélhetőségébe vetett hit megingásának 
— nagy mértékben hiányzott az uralkodó magyar epikai hagyományból 
Jókai spontán elbeszélői világteremtése hosszan ragyogtatta fel a teremtő 
epikum csodáját, a mese varázslatos illúzióját, amely ugyan átsajátítani már 
nem tudta a korforduló világképváltásának tartalmait, de epikai nyelvének 
erejével hosszú időre meghatározta a magyar regény befogadásának szemlélet-
formáit (Németh G. Béla). A század első harmada regényirodalmának leg-
markánsabb jegyei viszont Móricz „lávaszerű" epikájának — eleinte jel-
legzetesen naturalista — formáiban bontakoztak ki. Az ilyen látásmód program-
szerűen nyers, kevéssé stilizált életszeleteket emel át a regénybe. Hősalkotása 
olyannyira determinisztikus, hogy a figurák cselekedeteit csaknem kizárólag 
a környezeti hatások, lélektanát pedig jórészt az ezektől formált ösztöni-
biológiai szféra működése szabályozza. Ez a mechanikus epikai motiváció 
lényege szerint nagyon is különbözik Jókai „teremtő" fikciójától. Annyiban 
mégis a hagyományos befogadói szemléletformák kezére játszott, hogy alig 
nyitott teret a modern reflektáltság következtében kialakuló aktívabb értel-
mezésmódoknak. Míg Jókainál a teremtett valóság fiktív elbeszélhetősége, 
Móricznál a tényleges realitás életszerű, hiteles epikai tükrözhetősége erő-
sítette azt az illúziót, hogy a befogadónak továbbra is a történetmondó kom-
petenciájára kell hagyatkoznia, s az értelmezés művelete gyakorlatilag a 
tárgyat szemlélő, passzív befogadásban merülhet ki. Móricz a parasztábrázo-
lás forradalmian új epikai fordulatát a regényi nyelv konvencionális alakzatai- , 
val hajtotta végre. Sikerét alighanem az is magyarázza, hogy müveinek jel-
rendszere eléggé beilleszkedett az uralkodó olvasói elváráshorizont formái 
közé. Vele — s ezt nyilván a tehetség mértéke magyarázza —1 a naturalista 
konvenció nem epizódszerűen lépett be a magyar regény történetébe. Külön 
meggondolkodtató, hogy belépése csak az epikum spontán, autochton formái-
ban ment végbe, s nem a naturalizmus reflektált alakzatait gyökereztette 
mega — közelítőleg sem alakult ki e prózaírás körül olyan tudatos szemléleti-
poétikai programosság, mint amilyen egy Holz, egy Schlaf, de aká^ egy 
Conradi alkotói gyakorlatát is segítette s kibontakoztatta. Ez az epika ugyan 
más előjelű, de a Jókai nyomán kialakulthoz hasonlítható olvasói beállítódást 
hívott életre, illetve erősített meg e maga pozícióiban. Az elbeszélői autonómiá-
hoz kötött befogadás szemléletformáját sugallta, s ezzel összefüggésben 
az értelmezés pragmatikus hajlandóságát is továbbhagyományozta. Babits 
jó szemmel, még bontakozása idején figyelt fel erre a jelenségre. Azért is 
hitelesen, mert nem Móricz alkotásmódját bírálta, hanem a magyar regény 
fejlődéstörténeti lehetőségeit tartotta szem előtt, amikor így ítélt: „Móricz 
Zsigmond például maga volt az, aki a magyar regény valóságkonvencióját 
kialakította a saját zsenijének parancsai szerint, s így ezt a konvenciót ő soha-
sem érezhette a lángész nyűgének. Egészen másként van utódaival és követő-
ivel. Nálunk ez a naturalizmus már valóban örökölt konvenció, valami obligát 
szemléleti mód, mely az írót megtörpíti, s a műfajt elszegényíti. Lehet-e 
szegényebb, klisészerűbb, konvenciósabb alkotás, mint egy átlagos magyar 
naturalista, mondjuk parasztregény? Nem is az írók tehetnek erről: a műfajban 
van a hiba, melytől csak a műfaj széttörésével tudnánk szabadulni". A regény-
világot mint „depoetizált" életmetszetet bemutató epika továbbhagyományo-
zódása ilyen módon azt is meghatározta, hogyan tekintett az olvasó a prózai 
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műalkotásra, miféle várakozásokkal fordult általában a regény felé. Csak a 
recepciós helyzetre való tudatos rálátást nem igénylő olvasói magatartás 
egyeduralmával magyarázható ugyanis, hogy a befogadói helyzet hagyományos 
rögzítettségét már oldani kezdő regényírás hosszú, évtizedekig nehezen lelt 
visszhangra a magyar recepcióban. Kosztolányi vagy Krúdy epikája —• noha 
távolról sem lazította fel forradalmi módon a regényi jelrendszert —, érthe-
tően nagyobb ellenállásba ütközve találhatott utat azokhoz a befogadói szem-
léletformákhoz, amelyeknek a móriczi epika határozta meg a kódértelmező 
eljárásait. A századelő világirodalmának epikája ugyanakkor éppenséggel 
a befogadói aktivitásra apellálva „engedte el" végérvényesen az olvasó kezét. 
Mintegy maga is Nietzsche híres szólásának engedelmeskedve: „Folge nicht 
mir, sondern Dir selbst". És valóban, a tárgyat szemlélő-értelmező helyzet 
a modern epikai fordulat óta nem ugyanaz többé, mint amelynek a XIX. 
századi regény olvasója részese lehetett. „Az olvasók — írja a hagyományos 
beállítódásról Musil — azt várják, hogy az elbeszélés megszokott módon 
az életről szóljon, ne pedig az életnek az irodalmi és emberi főkben létrejött 
visszfényéről". Hogy a század eleji magyar epikai konvenciót a naturalizmusnak 
is egy reflektálatlan formája határozta meg, láthatóan az olyan későbbi — 
és egyáltalán nem problémamentes — kísérletek reális értelmezhetőségének 
is gátat vetett, mint Szentkuthy Prae-je. Utóbb a hetvenes évek regényírása 
mutat nagyfokú érzekénységet az ilyen típusú epikai hagyomány iránt, nem 
is annyira Krúdy, mint inkább Kosztolányi, s bizonyos értelemben a máig 
nem, vagy gyakorta önkényesen recipiált Szentkuthy felé fordulva. Ha a 
mai régenyben az életteljesség esztétikai úton való megragadhatósága tema-
tizált, reflektált élménnyé válik, az annak a jele, hogy a Krúdyval, Kosztolányi-
val megindult műfajtörténeti folyamat a kedvezőtlen recepciós feltételek 
között sem szakadt meg: nincsenek tehát változhatatlan, kodifikálható törté-
neti konstrukciók, az irodalmi jelenség mindig újrateremti a hagyományt, 
újraértelmezi és újrarendezi önmaga előzményeit, s, mint Jaufi írja, feltételként 
áll az irodalmi evolúció új folyamatai elé". Némileg sarkítva úgy is fogalmaz-
hatunk: nem az irodalomtörténészi önkény, hanem az új művek írják meg 
minden elkövetkező korszak érvényes irodalomtörténetét. 

Hogy a huszadik századi magyar regénynek nemcsak automatizálható 
hagyománya, de kisugárzásra képes tradíciói is vannak, azt hasonlóképp 
szemléltetheti az epikai metaforikusság újraéledése. A regénytörténet Joyce 
utáni szakaszában nyilvánvalóvá lett, hogy az epikai értelmezésformák sikere 
az olvasói kódoknak a regénykódhoz való újszerű hozzáigazításán múlik. 
Manifeszt módon ekkor biztosítja önmagáról a művészi próza szövege, hogy 
mennyire más törvények uralma alatt áll, mint a köznapi elbeszélés nyelve. Az 
epika mibenlétének korszakos változása rámutatott arra, hogy ha a XIX. szá-
zadban uralkodó regényformák befogadása — az autochton elbeszélés, a linea-
ritás és a konvergencia következtében — lényegében egy szubjektum-objektum 
viszonnyal írható le, a regényfejlődés e szakaszában szöveg és olvasó újszerű 
kapcsolatba lép egymással. A kódok folytonos átrendeződése, az elbeszélés 
státusának változásai a mű klasszikus értelemben vett újraalkotása felé mutat-
nak: az olvasó magt is aktív interpretációs tényezővé válik. Viselkedését, 
magatartását, a szöveggel végrehajtott műveleteit nem elsősorban centrális 
elbeszélői irányítottság jellemzi, hanem a szövegben való bennlét, — mint 
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Iser írja — a folyamatos „Mittendrin-Sein", amely már nem emlékeztet 
a hagyományos mű-olvasó viszony jó artikulálható képletére. A fikció világá-
nak kellős közepén lenni, ugyanakkor a kódok helyesbítését elvégezve újra 
felülemelkedni a szöveg immanenciáján — nos, ez az az implikált értelmezési 
forma, amely jelentős mértékben a metaforikus struktúra-és szövegalakítás 
nyomán vált a huszadik századi regénynyelv új ismertető jegyévé. Az epikai 
metaforikusságot itt eredetileg a Jakobsontól adott értelemben használjuk 
(a nyelv két aspektusa, mint a hasonlóságra épülő metaforikusság — líra—, 
illetve az érintkezésen alapuló metonímikusság — próza). Hamármost ha-
tárvonalat kellene húznunk a metonimikus és a metaforikus szerveződésű 
epikai alakzatok között, elvileg ez ott történnék, ahol a mű metaforikus szint-
jén létrejött összefüggések felismerése nélkül kielégítően már nem tudjuk 
értelmezni a szöveget. 

A huszadik századi magyar regény maga is több alakban használta fel 
ezt a jelentésszervező eljárást, de egy-egy mű egész szervezetét áthatóan alig 
tudta érvényesíteni. Ahol viszont programosan vállalkozott erre, ott több-
nyire a magyar epikai hagyomány újrateremtésének feladatával nem tudott 
megbirkózni. A Nyugat íróinak epikájában már természetszerűleg ott van a 
metaforikus elem, de legnagyobbrészt — az Esti Kornélt leszámítva — a köz-
vetlen nyelvi megformálás szintjén túl ritkán válik meghatározóvá. A meta-
forikus elemek itt nem kerülnek kitüntetett értelmezési pozícióba, csupán 
a jelenet látható mozzanatait kapcsolják hozzá egy általánosabb érvényű ítélet-
hez. Babits regényeinek reflexív metaforái ezért leggyakrabban tárgyias lát-
ványok függvényei; a Halálfiai nyitányán Rácz Józsi halálos szürete szimboli-
kus érvényű jelenet ugyan, de nem nyit a metaforikus értelmezés felé vezető 
dimenziókat. Szabó Dezsőnél ugyancsak a nyelvi megformálás szintjéről 
indulnak ki hasonló impulzusok: az expresszionista retorika stilizálja ugyan 
a hős helyzetét (Farkas Miklós alakjának konnotatív jelentésköre jóval ösz-
szetettebb, többértelmű, mint akár Böjthéé, akár Schönberger-Sarkadié), 
de a sors metaforikus korrelációi csak a folyamatszerű regényalakzaton belül 
érvényesülnek. Azaz: a mű kielégítő értelmezéséhez nem kell feladnunk a 
történetszerű befogadás elveit. A metaforizálódás során bizonyos jelenetek, 
epizódok nemcsak a felbontott folyamatok hangsúlyos egységeivé léphetnek 
elő, hanem olykor a megformált világ egynemű teréből is kiléphetnek. Egyes 
történések az álom, a látomás, a dimenzió nélküli tér közegében is olyan 
funkciót nyerhetnek, amelyek a reális mozzanatokkal legalábbis egyenértékű 
alakítói lesznek a mű jelentésének. Huszadik századi epikánkban elsősorban 
Krúdy regényei élnek ilyen eljárásokkal. Ez a különös epikolirai elem azonban 
—• mivel főként a történet metaforizáltságából származik, csak ritkábban 
az elbeszéléséből — a reflektáltság elégtelensége folytán inkább hangulatisá-
got jelent, mintsem bevilágítást a léthelyzetek tragikumába, különösen e 
tragikum új jelentésébe. Feltehetőleg ez lehet az oka, hogy Krúdynál általában 
nem tartjuk olyan jellegadónak az elbeszélői szituáltság újszerűségét, amint 
az a metaforikusság és a reflektáltság együttes megjelenéséből másutt genetiku-
san következik. Nála inkább a metaforizálódásnak az a típusa a meghatározó, 
ahol a motivikusan kötött képzetek a regénystruktúra más-más övezeteiből 
utalnak kölcsönösen egymásra, így teremtve meg bizonyos ismétlődést, 
koherenciát az akció nélküli folyamatban. Ilyen a Hét Bagoly jégzajlás-jele-
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nete: a szituációs analógia (a hullaházi jegelt halottak és a jégen járó élők) 
megerősíti szerelem és halál végzetes összekapcsoltságát e századvégi élmény-
körben: Józsiás számára az új értékdimenziók felkutatása már csak olyan 
cél lehet, amely legfeljebb illúzióként hordja magában az élet megváltoztatá-
sának lehetőségét. Az elbeszélés a kombinációs összefüggések teréből kilépve 
ezt a tágabb érvényű jelentést a szelekciós összefüggések tengelyén értelmezve 
nyeri el, de az elbeszélő szituáció önmagára már nem utal vissza: a reflektált-
ság csak az elbeszélt történet közegében észlelhető, az elbeszélő nincs abban 
a helyzetben, hogy értékképzeteket vetítsen a történetmondásra. Szentkuthy 
Prae-je talán az egyetlen olyan magyar regény, amelyben a szöveg teljes meta-
forikus struktúrát akar létrehozni: ábrázoló, kifejező és reflexív egységei 
egy totális viszonyítási rendet vesznek célba, a létező világ elemi és teljes 
leképezésének lehetetlenségét kísérlik meg szemléltetni. Ez a fenomenologi-
kus-ismeretelméleti kiindulású kísérlet a regény lehetőségeivel néz szembe, 
s belső szerkezeti felépítése azoknak a formáknak a függvényében alakul ki, 
amelyek különböző szempontokból világítanak rá a valóság megragadható-
ságának művészi-bölcseleti problémáira. Ebben az esetben a szöveg folyamatos 
önreflexiója a metaforikus esztétikai hatás alapja. A társítások — a szöveg 
elemi epikai eljárásainak —• rendszerében kétségtelenül a modern epikai 
divergencia elve a meghatározó: a regény hagyományteremtő képességének 
kiszámíthatatlansága (kérdésessége!) mégis abból eredhet, hogy nézetünk 
szerint ez a divergencia kevéssé tudja megérzékíteni önnön ellenpólusait. 
A társítások széttartó rendszere ugyanis csak az odaértett, a képzeletben meg-
formált, fiktív epikai világ transzformációjával valósítható meg, úgy, hogy 
az epizáltság és a reflektáltság egyaránt emlékeztet — mint az Ulyssesben 
is — a regény tárgyiasságainak kettős dimenziójára. A Prae gyakorta kelti 
azt az élményt, mintha a transzfoimációnak alávetett epikai világ helyett 
inkább a közvetlen tapasztalatból, a realitásból venné a reflexiók tárgyát 
— s így inkább a közvetlen behelyettesítés elvei szerint, s nem az epikai 
fikció áttételein keresztül építi fel önmaga szerkezetét. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy a metaforizáltság Szentkuthynál sem hatja át a műegész minden öve-
zetét. A metaforikusság részleges megjelenése önmagában persze nem lehet 
bizonyítéka a magyar regény halványabb affinitáskészségének. Arról van 
csupán szó, hogy ezek az epikai alakzatok a kevésbé tagolt század eleji próza-
hagyomány következtében kevésbé tudtak beépülni az elbeszélői „köznyelv" 
valamely rétegébe. Hisz végeredményben a prózai műalkotások metafori-
zálódása nem csupán, illetve nem is elsősorban a közvetlen nyelvi alakítás 
képiessé válását, s nem az epika „lírizálódását" jelenti. Sokkal inkább egy — 
az írói szemléletforma lényeges módosulására visszavezethető — új epikái 
struktúra megjelenését, amelynek jelentésszervező összefüggéseit csak a 
hagyományos befogadói beállítódás megváltozása árán tudjuk megragadni. 

A mai magyar regény e hagyományokra visszatekintő új törekvéseinek 
jelentősége nem abban van tehát, hogy a befogadást megnehezítő formákat, 
technikákat hoznak létre. Csak a mai epikai elváráshorizont erős pragmatiz-
musával szemben észlelhető igazán korszerűségének az a mozzanata, amellyel 
következetesen tagadja és elveti a megformálástól független jelentést tételező 
értelmezésmódot. Az irodalomértés immanenciáját elmélyítő hatását ezért 
nem a puszta technikának köszönheti, hanem az azt épp így érdekfeszítővé 
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avató gondolatnak, a világlátás új szerkezetének. Poétikája szerint a mű 
megalkotottsága ebben az értelemben állandó és elsődleges cselekvési formája 
a művésznek. Ha az irodalom — a változni és kisugározni képes hagyomány 
jegyében — maga figyelmeztet a magyar epikai tradíció tagoltságára, úgy 
látjuk, az irodalomtörténetnek sincs oka ragaszkodnia a szociológiai pragma-
tizmus diktálta történeti modellekhez. Előbb-utóbb felül kell vizsgálnia 
tehát azt az epikai értékrendet, amelyet az objektivizmus mezében fellépő 
tudományosság a maga teljes történeti és ideológiai szubjektivizmusával 
ránk hagyományozott. 
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