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A recepció öröksége 
- A falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban -

A közelmúlt politikai közgondolkodásának alakulástörténetében az elmúlt más-
fél évtizedet gyakorta aposztrofálják - és teljes joggal - Eötvös reneszánszaként: 
elméleti munkái; a liberális eszmetörténetben általában és a XIX. század magyar 
liberális hagyományában játszott szerepe valóban a figyelem fókuszába került.1 

Ezzel szemben az irodalomkritika már egy negyedszázada is tényként kellett, 
hogy konstatálja az Eötvös-regények - így A falu jegyzője - kiszorulását az iro-
dalom élő hagyományából, s jó, ha egy mai maturandus a regény létezéséről -
vagy a mai közvélekedésnek nagyjából megfelelően, valójában pedig a historiz-
musban A falu jegyzőjéről kialakult kép kései visszfényeként mint a jelentős 
politológus-politikus eszméinek „illusztrációjáról" - egyáltalában tud valamit. 
Ez az arányeltolódás teoretikus kontra szépíró; e mindig is, már csak a magyar 
irodalomértés történeti horizontjának helyzeti specifikái okán kényes egyensúly 
megbillenése, szimptomatikus módon exponálódott a centenáriumi tanulmány-
kötetben, amennyiben az olvasó előtt abból sokkal inkább egy politikus portréja 
bontakozhatott ki.2 

Az elfelejtődésre, a ténylegesen eleven irodalmi tradícióból való kihullásra, a 
„lehagyásra" mondhatnánk, a jelen által folyamatosan újraíródó hagyomány 
természete (az önmagukkal szemben minden kételytől mentes válaszok látszó-
lagos evidenciájával, szükségszerűségével) akár elégséges magyarázatot is kí-
nálhatna egy olyan regény esetében, amely megjelenése pillanatától heves viták 
kereszttüzében állt, és amelynek „helyi értékét" a tradícióban a népszerűség 
nem elhanyagolható konszenzusképző ereje sem fixálhatta soha igazán. Nem 
minden haszon nélkül való azonban szembesülnünk azzal a belátással, hogy 
ugyanezen premisszából - a múltat, az irodalmi hagyományt folyamatosan és 
kikerülhetetlenül átíró, átstrukturáló mindenkori jelen premisszájából - kiindul-
va egy ezzel éppenséggel ellentétes irányú folyamat: vagyis a regény megemel-
kedése is legalább ennyire szükségszerű következtetésként volna levezethető. Egy-
részről azért, mert mint azt már Császár Elemértől Horváth Jánoson át Wéber 
Antalig a regény legkitűnőbb kritikusai is hangsúlyozták, Eötvös A falu jegyző-
jében kétségkívül egy olyan epikai beszédmód megteremtője, amely - kissé le-
egyszerűsítve ugyan - a Jósika-Jókai-Mikszáth nevével fémjelzett prózahagyo-
mánnyal szemben fogalmazta meg önmagát, vagyis azzal a prózaepikai beszéd-
móddal szemben, amely hosszú időre mint a magyar prózaepika nyelve 
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kanonizálódott; domináns módon, s a modernség horizontjából szemlélve né-
miképp retardáló jelleggel, határozva meg a befogadói elváráshorizontokat. Az 
a regénytípus, amelyet Eötvös A falu jegyzőjében valósított meg, intellektualiz-
musával, az értekező, esszéisztikus, illetve reflexív szövegelemek határozott 
kompozicionális funkciójával az európai regénytradíció olyan jelenségeit ötvöz-
te, amelyek még valóban sokáig nem váltak integráns részévé a kánoniságra 
igényt tartó magyar elbeszélőtradíciónak. Az utó- vagy másodmodernség ta-
pasztalati horizontja felől közelítve viszont; a Musil, Broch vagy Thomas Mann 
felől érkező befogadó számára a XX. századi esszéizmus, az esszéregény korai 
előképeként, előfutáraként válik (korántsem ismeretlenként vagy rokontalan-
ként) olvashatóvá a regény. Friedrich Schlegel regénypoétikájának domináns 
vonásait számba véve Victor Zmegac3 a regény szókratészi dialógusokkal való 
összevetésének mozzanatát nem csupán azért látja lényeginek, döntőnek, mert 
ebben mindenekelőtt a kora romantika intellektualizmus iránti vonzódása fo-
galmazódik meg, hanem azért is, mert a regényműfajnak az esszé irányába való 
kitágításában egyúttal századunk esszéizmusának programatikus elődje ismer-
hető fel. A Zmega í által a jénai körből felhozott példa, Friedrich Schlegel Lucindája 
számunkra itt annyiban nyerhet jelentőséget, amennyiben ZmegaC annak meg-
késett, jóformán az utóbbi évtizedben megindult recepcióját, és bizonyos érte-
lemben a regény megemelkedését nem kizárólag a mű a maga korában botrá-
nyosnak számító tematikus elemeire vezeti vissza; sokkal inkább arra a meg-
változott tapasztalati és elváráshorizontra, amely csak egy a korszakküszöb 
átlépése utániság állapotában rendelkezésre állóként tett „láthatóvá": meglátha-
tóvá (hovatovább: létezővé) bizonyos jelenségeket a befogadók, egy adott értél-
mező közösség számára. Másrészről, mert az európaival való összevetésben 
korábban oly sokszor „elmarasztalt", „korszerűtlennek" ítélt XIX. századi ma-
gyar regénytradícióhoz való viszonyulás a posztmodern olvasatában több pon-
ton is eredendően átíródni látszik.4 

Ha azonban kiindulásunk, hogy mindenfajta kánonnak, így akár egy meta-
forikus értelemben vett modern kánonnak is szerves részét képezi a recepció, 
az érvényesként számon tartott értelmezésekből konstituálódó értelmező tradí-
ció, úgy egy olyan regény recepciótörténetének horizontjában, amely egy korábbi 
nemzeti kánonnak vitathatatlanul részét képezte, nem egyszerűen az a norma-
rendszerek változásában a jelenig vezető folyamat körvonalazódik, amelynek 
végeredményeképpen a regény gyakorlatilag kihullott az elevenként jelen lévő 
hagyományból. A regény pragmatikus5 befogadásának, а nem esztétikai olvasás-
módoknak, politikai célú értelmezésének és felhasználásának a problémája ugyan-
is végigkíséri az Eötvös-recepció történetét. „Az értelmezés pragmatikus formája 
mindenekelőtt a művészi struktúrát töri össze. Ez a törekvés mindig kettős 
jellegű. A számára fontos elemeket úgy kell kiemelnie a műalkotásból, hogy 
mindezt mégis esztétikai értelmezésként tüntethesse fel. Elvileg fenn kell tehát 
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tartania azt a látszatot, mintha a művet esztétikai tárgyként kezelné. Az ilyen 
eljárás nemcsak a jelrendszerből szerveződött egyedi struktúrát sérti meg, hanem 
az esztétikai kommunikáció alaptörvényeit is. Ilyenkor a nyelv- és jelszerűség 
ama megítélésével van dolgunk, amely általánosan megengedhetőnek tartja jel 
és jelentés elkülönítését. Azaz, kimondatlanul megformálatlanság nélküli létet 
tulajdonít a jelentésnek."6 Mert bár a hetvenes években Wéber Antal, majd a 
következő évtizedben Kulin Ferenc is felveti a regény gyökeres, és éppen a 
fentiekből ( kifolyólag tovább már halaszthatatlan, átértelmezésének szükséges-
ségét,7 a máig etalonnak számító Sőtér-monográfia, és a gyakorlatilag egyetemi 
tankönyvként funkcionáló hatkötetes akadémiai irodalomtörténet - amelynek 
Eötvös-fejezete szintén Sőtér István tollából származik - ellenében nem igazán 
sikerülhetett a regényről az értelmező tradícióban kialakult képet lényegileg 
módosítani. Sőtér István Ferenczi Zoltán első változatban 1884-ben megjelent, 
majd ennek 1903-ban nagymonográfiává bővített, forrásértékűnek számító mun-
kája után elsőként, s mindmáig egyetlenként vállalkozott a teljes szépírói életmű 
feldolgozására. Bár a monográfia kétségtelen előrelépés az Eötvös-filológiában, 
amely újabb adalékokkal, az életmű, az addigi recepció legteljesebb áttekinté-
sével gazdagította az Eötvös-irodalmat; mindezek mellett a regény(ek) Sőtér-féle 
olvasata mára koncepcionális meghatározottságánál fogva nem egyszerűen ér-
telmezhetetlenné vált; de tekintve, hogy a szemléletében és következtetéseiben 
ezzel nagyjából egybecsengő Spenót generációk, s egy szélesebb közönség tájé-
kozódását volt ( /van?) hivatva szolgálni, hosszú távú hatása a regény megíté-
lésére nézve mindenesetre kétesnek minősíthető. 

Sőtérnek az a törekvése, hogy Révai ellenében a „hivatalos", „akadémikus" 
kánonban benntartsa az Eötvös-életművet, szükségszerűen követelte annak bi-
zonyítását: a regények „ideologikuma" integrálható a marxista irodalom-
koncepció, irodalomszemlélet értékrendszerében." Erre legalkalmasabbnak pedig 
A falu jegyzője bizonyult. Révai retorikus kérdése: „Megértjük-e Eötvös Józsefet 
csak abból, hogy báró volt és a megalkuvó Batthyány-kormánynak a szabad-
ságot cserben hagyó minisztere?"" - világosan jelzi azt a kétértelmű helyzetet, 
amelybe a regény, még pontosabban a szerző - biográfiai - személye 1945 után 
került. A mértékadónak kikiáltott „forradalmi hagyomány" és ezzel a század-
közép irodalma úgy válik ugyanis az irodalomtörténeti kutatások kitüntetett, 
súlypontozott periódusává, hogy ezenközben az importideológia kiszolgálói 
igyekeznek retrospektive bizonyítani a magyar kultúrtradícióban ennek - egyéb-
iránt n e m létező - szervességét.10 A „nagy kritikai realisták" sorát, akik „megrázó 
erővel leplezték le a régi világ züllöttségét és rothadtságát"" - így a XIX. század 
talán legmarkánsabb szatírájának a szerzője, vagyis az az Eötvös József „nyitja 
meg" tehát, akit ugyanakkor Révai, mint a forradalom „árulóját", Széchenyivel 
együtt diszkreditál. Mindezt tekintetbe véve, az a funkcionális irodalomfogalom, 
amely a kollektivizmus retorikájának jegyében implikálja a narratívának a szerző 
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mint biográfiai személy „közéleti állásfoglalásaként" („helytállásaként")12 való 
értelmezését, és ugyanakkor a mimetikus valóságleképezés tételezett (ahistori-
kus vagy inkább dehistorizált?) referencialitásához való viszonyában jelöli ki az 
értékesség mércéjét, egyértelműen rögzítette azokat a kereteket, amelyek között 
Sőtér olvasata egyáltalában mozoghatott. Az Eötvös-monográfia így amellett, 
hogy nem tér el a századelőnek attól a monografikus gyakorlatától, amely az 
írót egy-egy közéleti álláspont megtestesítőjeként, míg az irodalmi műalkotást 
az írói magatartás megnyilvánulásaként közelíti meg,11 annak a lukácsi iroda-
lomkoncepciónak válik az iskolapéldájává, amely az irodalomtörténet revízióját 
az „apologetizmussal" szemben a legszorosabban vett „forradalmi hagyomány" 
nevében kívánta végrehajtani. Nem véletlen, hogy amikor a Jancsó Szegénylegé-
nyekbe kapcsán kirobbant vitában Fehér Ferenc a Lukács-kör nevében Sőtér ro-
mantikafelfogását „apologetikus beállítottságának" bizonyítékaként bírálja,14 Ső-
tér korábbi munkái közül éppen az Eötvös-monográfia szolgál hivatkozási pon-
tul, mint annak a kutatási iránynak, szemléletmódnak a maradéktalan 
demonstrációja, amelyet a Lukács-kör igenel. A mű értelemegészéből kiragadott, 
befogadást irányító jelentésréteg tehát a politikai; a műértelmezés így szükség-
szerűen (bizonyos) tartalmi elemekre koncentrál. így lesz A falu jegyzője min t a 
magyar „kritikai realista" regény első időtálló példája annak bizonyítéka, hogy 
„Eötvös felismerte a nép osztályharcának igazságát, s ennek műveiben helyet 
is adott"13; a panoptikumszerű regény pedig így válik a kézikönyv hasábjain 
végül is bipolárissá: ahol az egyik oldalon a „jobbágyi osztályharc igazságát, 
jogosságát" képviselő Viola figurájával szemben a másik oldalon Rétyné „alak-
jában ölt testet az egész vármegye jelleme".16 Hogy a regény miért tartozik - a 
szerző állítása szerint - a magyar irodalom legerősebben szerkesztett művei 
közé, arra valójában nem kap választ az olvasó. A romantikus cselekményszálak 
(szerelem-detektív-kaland); Eötvös humora, néhol már a szarkazmusig menő 
(„inkluzív"!) iróniája; de az autoreflexiv szövegelemek vagy a narratíva bármely 
más kérdése sem mutatkozik „érdemesnek" arra, hogy a kézikönyv a regénynek 
szentelt fejezetében legalább megemlíttessék. Egyébiránt - illusztrációul - a mo-
nográfiának csupán egy, a regény értekező részleteivel kapcsolatos megjegyzé-
sére szeretnék külön is kitérni. Sőtér a következőket írja: „A falu jegyzőjében is 
bőséggel akadnak értekező részletek - csaknem valamennyi fejezet ilyenekkel 
kezdődik - , de ezek a regény irányzatos, polemikus jellegével kapcsolatosak, 
vagyis a regénynek azzal a funkciójával, melyet a centralisták harcában szánt 
neki az író."17 Sőtér itt többszörösen is téved. A regény 39 fejezete közül ugyanis 
értekező, esszéisztikus részlettel mindössze 7 kezdődik: a 18., 22., 30., 34., 35., 
36., 38. fejezet. Ezek közül csupán három „hozható összefüggésbe" egy - igen 
tágan értelmezett - „centralista programmal". Eötvös ellenben kedveli az olyan 
fejezetindítást, amely rövid, egy-két, maximum hárommondatos, általános, afo-
risztikus felütéssel reflektál arra a konkrét eseménymozzanatára az adott cselek-
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ményszálnak, ahol felveszi, újraindítja vagy folytatja az elbeszélést. Erre idéznék 
egy jellegzetes példát, a hetedik fejezet felütését: „Nálunk magyaroknál minden 
teremtés, nagyban vagy kicsiben, legyen az barátságos ebéd vagy sarkalatos 
törvény - , fájdalom, nem a világossággal, hanem lármával kezdődik, s így ol-
vasóim képzelhetik a zajt, mely most Réty házát eltölté."18 

Amellett, hogy az „értekező részleteket" Sőtér funkcionálisan közvetlenül a 
regény „irányzatosságához", a szerző politikai szándékához köti, mintegy a m ű -
faji kategóriaként értett „irányregény" (nem) poétikai ismertetőjegyeként; a mű-
értelmezésben adott és hozzáférhető tényként itt kitüntetett szerzői intenció n e m 
csupán a marxista irodalomtudomány azon implikációjára világít rá, amely múl t 
és jelen szubsztanciális egységét tételezi fel;19 de egyben arra is: ha „a szépiro-
dalom fogalmát végül is azzal definiáljuk, hogy nem olyan irodalom, amelynek 
célja a használat",20 akkor - ad absurdum - Sőtér olvasatában nem szépirodalmi 
műalkotásként, nem regényként kezeli a szöveget. Ilyeténképpen Sőtér a XX. 
század második felében azt az értelmezési hagyományt „konzerválja" ú jabb 
évtizedekre, amely Eötvös művét politikai pamfletként, a feudális vármegye-
rendszer elleni vitairatként - kvázi „non-fiction"-ként - ér(z/)tékeli; és amelynek 
primátusát ugyan az egymást követő kontextualista iskolák a szerző (politikai) 
intenciójából kiinduló értelmezési stratégiái tartották életben, de amelynek ős-
forrása az irányköltészeti vita első, hangsúlyosan politikai kérdéseket is a felszínre 
hozó hullámában keresendő. A megjelenésekor politikai fegyverténynek számító 
mű, A falu jegyzője, amely az irányköltészeti vitát kirobbantotta, az esztétikai és 
politikai intencionáltság, az „irány" összeegyeztethetőségének kérdése mentén 
osztotta meg a korabeli kritikát. Lényeges, hogy a vitában tulajdonképpen mind-
két oldal „irányzatosságon", „irányköltészeten" politikai eszmék és törekvések 
közvetlen kifejeződését érti, ami még a „Tendenzdichtung" kategóriáját talán 
legtágabban értelmező Henszlmann Imrénél sem esik egybe a littérature engagee 
mai jelentéskörével.21 Az ellentáborba tartozó, az esztétikai és politikai inten-
cionáltságot egymással kizáró viszonyba állító Pulszky gondolatmenete és kö-
vetkeztetései amellett, hogy tükrözik a kortársak és egyes későbbi értelmezők 
dilemmáit, azért is érdemelnek figyelmet, mer t írásai a továbbiakban alapvető 
forrásul szolgáltak az Eötvös-irodalomban. Pulszky Ferenc 1847-es, eredetileg a 
Szépirodalmi Szemlében megjelent tanulmányában22 ugyanis úgy bizonyítja a 
regény esztétikai „érvényességét", hogy ezenközben mégse kényszerüljön elmé-
leti álláspontjának feladására. Vagyis argumentációját a szerzői szándék követ-
kezetlen megvalósítására építi: „Báró Eötvös József korsót kezdett készíteni, mely-
ből keze alatt gyönyörű díszedény lett."23 A regény zárlata Pulszky szerint nincs 
összhangban a szerző bevallott politikai céljaival, mivel a regény végén Eötvös 
feloldja a disszonanciát: hőseinek igazságot szolgáltat. Pulszky ezzel a „köztes 
megoldással", tehát a szerzői szándék tökéletlen megvalósulásának az állításával 
azonban csak részben oldotta meg az előtte álló feladatot; az „irányregény" 
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kategóriája helyett felvetődő egyetlen olyan kategóriát, a „szatíra" kategóriáját, 
amelynek önmagán túlmutató célját a kor erkölcseire gyakorolt hatásában az 
irodalmi műalkotás esetében is megengedhetőnek tartja, éppen emiatt kénytelen 
végül is elvetni. Azok a kifogások, amelyeket Pulszky a regénnyel szemben 
emel - s ezekkel csaknem minden kortársi értelmező is egyetért - , arra engednek 
következtetni, hogy azt a „szemfényvesztő" érvelést, amelyet a különböző, de 
rendre alkalmatlannak bizonyuló műfaji kategóriák között Pulszky végigvezet, 
nem kizárólag az irányköltészeti vita indukálta. 

Talán megkockáztatható, hogy a regény poétikai megalkotottságában a szerzői 
intenciót kitüntető értelmezést olyan megoldások és szemléletformák koinciden-
ciájával szembesítette, amely a reformkornak nevezett periódus befogadója szá-
mára a legjobb esetben is csak a „következetlenség" segítségével volt magyaráz-
ható. Mert míg Viola történetét, annak újszerűsége okán is a regény legkitűnőbb 
részének ítéli, addig az egyhős-központú modellel szemben elutasítja a regény 
„panoptikumszerűségét"; bár elismeréssel szól arról a gondolati gazdagságról, 
amely a korábbi magyar prózát kevéssé jellemezte, a romantikus cselekvés-filo-
zófia alapján bírál minden olyan elemet, amely ez ellen hat: „mivel a szerző, 
német s angol írók példájára, mint regényíró, sokszor megszólítja az olvasót, s 
beszélgetésbe bocsátkozik vele, ahelyett, hogy a tetteket és az eseményeket hagy-
ná beszélni s közvetlenül hatni az olvasóra, hol [...] költői képeivel s metsző 
elmésségével nem gazdálkodik elég takarékosan, s királyi bőkezűséggel hinti 
jobbra balra gazdag képzelődésének kincseit úgy, hogy azok halomra gyűlve 
egymásnak ártanak".24 Talán mert az Eötvös-regény „besorolását", műfaji mi-
néműségét Pulszky minden erőfeszítése ellenére sem tudta megnyugtatóan meg-
oldani, változhatott meg gyökeresen a regénnyel kapcsolatos álláspontja 1871-re, 
a Jellemrajzok megírásának idejére. Abban, hogy mint politikai regényt tárgyalja, 
melynek jelentőségét éppen „politikai tény" volta adja - hiszen azt az „institúciót 
támadta meg, ami akkor a szabadság utolsó bástyájának látszott"23 - , kétségkívül 
szerepe volt a forradalom előttihez képest eredendően más történelmi szituá-
ciónak. Hasonlóképpen e két ok interferenciájának eredményeképpen olyan 
nagy hatású összefoglaló munkák, mint a XIX. századi magyar irodalomtörténet-
írást meghatározó Toldy Ferenc A magyar nemzeti irodalom története; vagy Beöthy 
Zsolt népszerű kötete, A magyar irodalom kistükre, amely generációk irodalom-
szemléletét határozta meg, szintén a „politikai tényből" kiindulva alkottak p ro 
és kontra értékítéletet. Toldy lesújtó bírálata, mely szerint Eötvös regénye „torz-
képe a valónak",26 évtizedekre negatívan befolyásolta annak megítélését,27 vele 
szemben viszont Beöthy a politikai szatírában elismerve annak esztétikai érté-
kességét „a magyar Tamás bátya gunyhóját, az igazságérzet e hatalmas jaj-
kiáltását" értékeli fel;28 a regény - implicit - politikai vitairatként való aposzt-
rofációja együttes hatásukként a századelőre gyakorlatilag változatlanul örök-
lődik át.29 
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Bár Ferenczi Zoltán, Eötvös első monográfusa határozottan fellép az ilyen 
egyoldalú értelmezések ellen, mivel a regénnyel kapcsolatos egyetlen igazi kér-
dést abban látja, hogy a szerző „...miként áldozott benne a művészetnek",30 az 
„irányregény" kategóriájával kapcsolatban bizonyos értelemben igen hasonló 
utat jár végig, mint amelyet négy évtizeddel korábban Pulszky. Ferenczi amel-
lett, hogy elismeri a szatirikus elemek jelenlétét, mindazonáltal nem tartja a 
regényt szatírának; irodalom és „irányok" viszonyát taglalva pedig egyértelmű-
en tagadja azok létjogosultságát a művészetben. A falu jegyzője Ferenczi olvasa-
tában tehát nem szatíra és nem egészen irányregény: „mindkettőnél több, költői 
mű, mely humánus cél érdekében egy tudós mélységével, egy mélyen kutató 
tapasztalatával, egy igazi hazafi fájó melegségével s egy nagy költő bájoló phan-
tasiájával van írva."31 Az értekező, esszéisztikus részek kérdését Ferenczi a re-
génykompozíció oldaláról közelíti meg, és ezeket élesen elválasztja a cselekmény-
egységektől; ugyanakkor lényegesnek tartja a különbségtételt az író; az elbeszélő 
és az egyes regényalakok „bölcseimi ítéletei", eszméi között; arra hívja fel a 
figyelmet, az egyes regényalakok különbözősége gyakran sokkal inkább „nézet-
beli", semmint a jellemek síkján megragadható, ennek pedig a következménye 
az, hogy a dialógusok sokszor polémiának tűnnek. Vagyis ami Pulszky okfej-
tésében inkább csak nyomokban van jelen, az Ferenczinél explicitté válik; 
Pulszkyhoz hasonlóan kifogásolja a közvetlen reflexiókra és az értekező részletek 
közbeiktatására lehetőséget adó elbeszélő nézőpont érvényesítését, az önstilizált 
regényíró-elbeszélő „Manager of the Performance" státusát, s az ebből következő 
szövegszerkezeti sajátosságokban látja azt a megkülönböztető jegyet, ami A falu 
jegyzőjét mégiscsak „irányregénnyé" teszi: „Nem tagadható, hogy Eötvös e re-
gényében gyakran beszél ő maga. Megakasztja a cselekmény menetét, az olvasó 
és műve közé áll, s tolmáccsá válik az és műve közt. [...] leginkább éppen az 
ilyen helyekből olvasható ki, hogy irányregényt ír. E szokásával rontott műve 
szerkezetén; de használt is, amennyiben egyénei aztán szabadon működhetnek 
ez irányokat, tanulságokat nyújtó értekezések között."32 Vagyis Ferenczi az 
„irányregény" kategóriáját - jobb híján - egy olyan regénytípus megnevezésére 
alkalmazza, amelyben az értekező részletek meghatározott kompozicionális 
funkciót töltenek be. Ferenczi regényszerkezettel kapcsolatos megjegyzései a 
későbbiekben gyakorlatilag reflektálatlanok maradtak, monográfiái inkább csak 
a filológiai kutatás számára szolgáltak alapul; a műfaji megjelölésként értett 
„irányregény" kategóriája pedig továbbra is a pragmatikus, politikai intenciót 
előtérbe állító értelmezések elősegítője maradt . A Beöthy-féle közelítésmód és 
értékelés k a n o n i z á l á s á b a n és a századforduló utáni továbbélésében azonban 
minden kétséget kizáróan meghatározó mozzanatként van jelen az is, hogy mi-
közben A falu jegyzőjének felértékelésében és a szépírói életmű csúcsára helye-
zésében a Péterfy-kritika állandó hivatkozási pontul szolgált, addig annak ana-
litikus-antipozitivista módszere és argumentációja helyébe a kései pozitivista 
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értelmezőknél az az először Gyulai 1872-es emlékbeszédében33 felbukkanó ér-
velés „csúszott be", amely a regényben kizárólag a vármegye árnyoldalainak 
rajzát látó olvasatokkal szemben annak esztétikai értékét és irodalomtörténeti 
rangját irodalmunk nemzetibbé válásának folyamatában, az ezeket a törekvéseket 
támogató funkciójában jelöli ki.34 Péterfy tanulmánya bevezetőjében módszertani 
alapállását azzal a biográfiát, illetve az író személyiségét kiindulópontnak te-
kintő eljárással szemben határozza meg, amelyet korábban például Gyulai is 
képviselt. A részletek elemzését tűzi ki célul az esztétika és a pszichológia se-
gítségével. Azt a kitüntetett jelentőséget, amelyet a regénynek az Eötvös-élet-
műben tulajdonít, a következőképpen indokolja: „A Magyarország 1514-ben sza-
bályosabb regény; de meg lehet írni többször. A falu jegyzője azonban »páratlan« 
marad. Ez a regény Eötvös egyik legnagyobb írói dicsősége. Késő idők belőle 
s a Reformból fogják alkotmányunk régi »bástyáit« ösmerni tanulni. A Reformból 
megértik a »municipális rendszer« mechanizmusát, hibáit; A falu jegyzője meg 
az a mágikai tükör lesz, melyben annak képét láthatják."35 A regény jelentőségét 
tehát Péterfy abban a kimerítő korrajzban jelöli meg, amelyet a szatíra nyújt, 
olyan értelemben, hogy „nagy költők mindig tükröt tartanak koruk elé, s e 
tükör azért oly fényes, oly tiszta, mert az illetők esztétikai ereje nagy".3" Ebben 
az összefüggésben Eötvös regényírói ars poeticájával kapcsolatban is azt hang-
súlyozza, „szép m ű " és „szép emberi tett" nem zárják ki egymást, tehát az 
„irányregény" kategóriáját megengedve a regényre, a fogalmat körülbelül a mai 
engagee irodalom értelmében használja. Péterfy a kultúra evolúciós szemléleté-
nek jegyében, mint minden „történeti haldoklás" velejáróját, szükségszerűnek 
látja az adott pillanatban a szatíra megjelenését a magyar irodalomban; a Swifttel 
való párhuzam mellett, Eötvös stiláris újszerűségét éppen ebben látja megvaló-
sulni: Eötvös hasonlatai „tényeket" tartalmaznak, vagyis a hasonlítás eszköze 
nem más, mint a rövid anekdota, amely „füzérré" kapcsolódva körmondattá 
épül. Tehát a szatirikus ábrázolás mikéntjét a nyelvi megalkotottság szintjén vizs-
gálja. 

A Hemrich-iskola két prominens képviselője, Császár Elemér és később Pintér 
Jenő is, bár Péterfyre való hivatkozással a regény jelentőségét a korrajzban; a 
milieu rajzát szolgáló epizodikus jelenetekben jelölik meg, több ponton mégis a 
Gyulai-Beöthy-féle kánonnal való kontinuitást képviselik. A századvég-száza-
delő kritikájában Péterfy értékítéletét, azt egyenesen a regény „túlbecsülésének" 
minősítve - kizárólag az a Péterfyt egyébiránt igen nagyra tartó Bodnár Zsig-
mond vonja kétségbe, aki a kortársak közül talán az egyedüliként reflektált 
érdemben Péterfy argumentációjára; ugyanakkor pedig a Gyulai-féle kánonnal 
való nyílt és éles szembehelyezkedést képviselte. Bírálatának kiindulópontjaként 
Péterfynek azt az eredeti kontextusából kiragadva valóban ugyancsak félreért-
hető és nem kevés vitára okot adó megjegyzését, mely szerint „A falu jegyzőjé-1 
egyéni ízlésünknél magasabb szempontból kell tekintenünk",37 egyenesen az 
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„ízléstelenség szempontjának" érvényesítéseként interpretálja. A maga Fouillee 
elméletébe oltott akció-reakció- (ekkorra már átalakított terminológiájának meg-
felelően realizmus-idealizmus-) teóriájára alapozva a műalkotást, így a regényt, 
a mindenkor „egymással küzdő reális és ideális gondolkodás" adott korban 
folytatott harcának mimetikus leképezéseként, természetéből eredően korrajznak 
tekinti/8 melyből „irányművek akkor lesznek, ha a művész torzítva, nagyítva, 
szertelenségbe csapva rajzolja a haldokló idealizmus vagy realizmus hibáit".14 

Következésképpen azt a lapidáris megállapítását, hogy „Eötvösnek nem volt 
meg a kellő aesthetikai ereje",40 végül is Toldy olvasatát és a korszak politikai 
mikroklímájában annak a „vitairatként", vagyis „non-fiction"-ként értelmezett 
regény tényvonatkozásait elutasító érvrendszerét pontról pontra megismételve 
kísérli meg alátámasztani, ami okfejtését összegzendő abba a konklúzióba tor-
kollik: „Volt szívok az embereknek és nem választottak amolyan Nyúzó-féle 
alakokat előkelő közigazgatási állásokba."41 

Amikor 1922-ben Császár Elemér arra keresi a választ,42 mi az oka, hogy ez 
Eötvös az idő tájt legnépszerűbb regénye, sőt: hogy ez az egyetlen regénye „él", 
népszerűsége és jelentősége közös okát a „környezetrajzban", az „1848 előtti 
magyar élet klasszikus képének", a speciálisan magyar körkép megteremtésében, 
illetve a regény „irányában" véli megragadhatónak. Az eötvösi gondolat egye-
temességéből kiindulva azonban a politikai „cél" helyébe az etikait állítja,43 miáltal 
a regény „nevelő" hatása válik hangsúlyossá, amely pedig a pozitivizmus gon-
dolatrendszerében az esztétikaitól egyáltalában nem áll olyan távol. Pintér Jenő 
pedig közvetlenül viszi tovább azt a hagyományt, amely Henszlmann Imrétől 
kezdődően a regényben politikai és művészi intencionáltság mellérendelő, de még 
inkább megengedő viszonyából indul ki: „A regény politikai célokat szolgál, de 
megvan az irodalomtörténeti jelentősége és esztétikai értéke is."u Annak a ko-
rábbi nemzeti kánonnak, amelynek A falu jegyzője integráns részét képezte, hát-
terében a nemzetjellem kibontakozása állt célelvként.45 És bár a nemzetkarakter 
más-más inkarnációjában van jelen mind a historizmus, mind a pozitivizmus, 
mind pedig a szellemtörténet teóriájának erőterében; a regény felértékelődésében 
Gyulaitól Beöthyn keresztül a kései pozitivizmusig, mégis jelenlétének folyto-
nossága az, ami inkább érzékelhető. Szabó Dezső, amikor a „valódi forradalmi 
gondolat képviselőjeként" Eötvöst - akárcsak Horváth János - Petőfi mellé állítja, 
a következőket írja: „E két név egymás mellé állítása nem akar azok közé a 
filológiai időtöltések közé tartozni, melyekkel egyetemeink ártatlan tanerői meg-
játsszák létjogosultságukat. Ez a párosítás először is igazságszolgáltatás Eötvös-
nek a kisajátítók ferdítése ellen. Mert tényleg: ha az irodalom jövőt nevelő szociális 
értékét tekintjük, csak Eötvös fogható Petőfihez."46 Szabó Dezső, amikor 1913-ban 
felteszi a kérdést, mi vonhatta el a kellő figyelmet attól a regénytől, „melynél 
nagyobb esemény nincs a magyar regényirodalomban", ennek többféle okát is 
kimutatja. Az egyik ilyen ok, hogy a magyar regénykritikában egyeduralkodó-
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nak látja a „lélektani" szempontot, amely a regényalakok-jó-rossz dualizmusát 
eleve elutasítja. Ebben Taine hatása mellett azt az ízlésváltozást tartja motivá-
lónak, amelyet а XIX. században a roman personel jelentett a XVII-XVIII. századi 
regény eredendő meseszerűségéhez képest. A másik ilyen ok maga az „irány-
regény" kategóriája, amelyet egy szűkebb értelmében eleve kiutasítottak az iro-
dalomból; ezzel a felfogással szemben Szabó Dezső egy igen tágan értelmezett, 
engagee irodalomban való gondolkodást javasol. Olvasatában a magyar realiz-
must kezdeményező regény kapcsán egy igen figyelemreméltó - s a magyar 
regény alakulástörténetével lényegileg összefüggő - problémára is felfigyel: Eöt-
vös regénye egyes vonásaiban a világirodalom áramlatai, jelenségei közül a 
XVIII. század második felének érzelmes moralista irodalmával, Fielding, Ri-
chardson, Goldsmith műveivel rokonítható, míg más regényrétegekben világos 
a Schiller-Scott-Hugo-párhuzam. Ezzel a kettős kötődéssel is magyarázza, hogy 
a honi recepció egyes regényrétegeket mostohán kezelt. Hasonlóképpen ez a 
felismerés húzódik meg amögött, hogy Horváth János - bár Császár Elemérhez 
hasonlóan Eötvös reflektáló líraiságát, „irányzatosságát" alapvetően Jósika me-
sét-fikciót előtérbe állító regénytechnikájával szemben határozza meg, azokra a 
pontokra is rámutat azonban, ahol Eötvös határozottan folytatója lehet egy ko-
rábbi regénytradíciónak. 

Akárcsak Szabó Dezső, Horváth János is Petőfi mellett jelöli ki a helyét a 
magyar irodalomban: mert míg a magyar irodalom mindig is lényeges szerepet 
vállalt a nemzeti érzés ébrentartásában, A falu jegyzője az első olyan regény, 
amely konkrét, gyakorlati, politikai célzatot vállalt fel: „Egy új hazafiság, a Szé-
chenyi-féle kritikai hazafiság vonul itt be a költészetbe egész érzelmi fegyver-
zetével, s támadja, töri a tétlen elavultat."47 A regény értekező részleteit, a ko-
rábbi értelmezőkhöz hasonlóan, ennek „formai" megnyilatkozásaként fogja fel. 
A regény realizmusát tehát „tendenciájából" vezeti le: „Belátásra akarván bírni 
az olvasót, meg kell mutatnia a fennálló rendszer életbeli következményeit, a 
valóságot; s ez realizmusa indoka; de úgy kell megmutatnia, hogy észrevegye, 
miért mutatja; s ez célzatos realizmusa forrása a szatíra."48 Az a marxista ideo-
lógia tehát, amely „úgyszintén egy múlt századi nagy elbeszélést támasztott fel, 
amennyiben az osztályharc üdvtörténeti teleológiájára cserélte fel a nemzeti kol-
lektivitás elvét", miközben „a realizmus, a pártosság és a népiség értékfogalmai 
alakilag ugyanolyan művészetidegen normarendszerbe kényszerítették az iro-
dalmi jelenséget, mint a historizmus vagy a pozitivizmus ideológiája";49 gya-
korlatilag intaktként, de mmdenesetre dominánsként „örökölte meg" a regény 
„politikai vitairatként", „non-fiction"-ként való értelmezésének a hagyományát. 
Németh G. Béla, amikor az 1840-es évektől a századfordulóig terjedő periódus 
irodalmi mozgásainak összegző áttekintésére vállalkozott, az akkor már - a 
szerző életművén belül is - az érdeklődés perifériájára szorult regényt nem 
egyszerűen mint Eötvös legsikerültebb regényét említi meg, szemben azzal az 
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egyre általánosabbá váló felfogással, amely a Magyarország 1514-bent értékelte 
többre;50 a regénnyel kapcsolatosan éppen azt jegyzi meg, annak „hatása a ma-
gyar próza fejlődésére kemény társadalombíráló célzata miatt volt művészi 
teljesítményéhez, erkölcsi érdeméhez képest a XIX. század második felében 
kicsi".51 

Az irodalmi közgondolkodás primer alakítója kétségkívül a mindenkori -
akár hallgatólagos - nemzeti kánon legitimálta oktatás. Az 1867 után hivatalosan 
is gimnáziumi tankönyvként funkcionáló Toldy-kötet, A nemzeti irodalom törté-
nete mellett megjelenő, bár vele népszerűségben vetekedni aligha tudó két gim-
náziumi tankönyv52 A falu jegyzőjét hasonlóképpen mint „irányregényt" hatá-
rozza meg, mely „1848 előtti megyei rendszerünk fogyatékosságait tárja fel".53 

Bár Toldy „elítélő" bírálatával szemben tárgyszerű „tartalmi" és „műfaji" kö-
rülírásra törekedtek, a későbbiekben tankönyvi tételmondattá váló, és minden-
képpen szűkítő „meghatározás", részben az „irányregény" fogalmának pejoratív 
mellékzöngéje miatt is, sugallta a regény „politikai vitairatként" való olvasatát. 
A mindenkori nemzeti kánon folyamatos alakulásával, átíródásával az érvényes-
ként számon tartott műértelmezések egymást követő sora ugyan a későbbiekben 
mindig hozzátesz; de végeredményben mindig csak kiegészíti, módosítja a his-
torizmus „tételmondatát". Míg a század első felének tankönyvei az időközben 
„kötelező olvasmánnyá" lett regényt továbbra is egyöntetűen e múlt századi, 
erősen megszorító „irányregény"-értelmezés erőterében közelítik meg, a Prónai 
Antal-féle (majd Alszeghy Zsolt és Sík Sándor által átdolgozott54), illetve az 
Alszeghy Zsolt-Brisits Frigyes-Sík Sándor55 szerzői triász jegyezte tankönyv kö-
zött lényegi különbségként tűnik fel, hogy míg Eötvös „konjunktúrája" már 
Prónainál megmutatkozik (mára szinte elképzelhetetlen, de nagyobb terjedelmet 
és figyelmet szentel Eötvösnek, mint Kemény Zsigmondnak, Jókai Mórnak és 
Madách Imrének együttesen); a korábbiakhoz képest a „tankönyvi igazságok" 
fogalmi köre hangsúlyosan azonban csak az utóbbiban bővül: „magyarsága", 
„realizmusa", „szociális hasznossága" itt kap hangot először. Eötvös, illetőleg 
A falu jegyzőjének kitüntetett „tankönyvi" státusa csupán egy rövid időre „füg-
gesztődik fel": az 1949-es tankönyv,5" az (irodalompolitikai) kánon-interregnum 
időszakában, a mindössze hét szerzőt felvonultató, tovább már aligha szűkíthető 
korpuszból természetesen kihagyja a tisztázatlan helyzetű Eötvöst. A „sikeres" 
integráció után, az ötvenes évektől kezdődően Eötvös és regénye ismét a két 
világháború közötti terjedelemben szerepel/7 „csupán" míg korábban „A ro-
manticizmus kora" vagy „A nemzeti klasszicizmus kora" fejezetekbe tagozta a 
nemzetjellem kibontakozását célelvként maga mögött tudó nemzeti kánon, ad-
dig később a marxista irodalomkoncepció a „Harc a feudalizmus ellen" vagy 
„A magyar kritikai realizmus első nagy alakja" címkéi alatt tárgyalta körülbelül 
„a feudális vármegyerendszer nagyszabású kritikájaként". A „politikai tényt" 
preferáló, használati elvű olvasatokkal szemben a nyolcvanas évek „tan-
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könyvháború"-t kirobbantó vállalkozása54 - egy korszerűbb irodalomszemlélet 
nevében akkor igyekszik egy, az addigi értelmezőtradícióval szakító olvasatot 
közvetíteni, amikor a regény gyakorlatilag már nem képezi szerves részét az 
irodalom élő hagyományának, ami azáltal is kifejeződésre jut, hogy a regény 
töröltetik az úgynevezett „kötelezők" sorából. A tankönyv a magyar realista 
regény úttörőjeként megjelölt mű kapcsán, ugyan kifejezetten a szerzői inten-
cióhoz kötve, de bevezeti az „irányregény" fogalmát, ami tekintve a fogadtatás 
- a tankönyv befogadásának - körülményeit, és azokat a szűkös, sőt: az ilyen 
vállalkozások jellegéből adódóan eleve nem létező kereteket, amelyeket ugyan-
akkor egy közel évszázados (félre)értés megkívánna, kevéssé valószínű, hogy 
nem implikálja továbbra is a kategória az értelmezés pragmatizmusát. 

Az (át)értelmezési kísérletek sikertelensége vagy még inkább hiánya követ-
keztében az ezredvég A falu jegyzőjéről az értelmező tradícióban tükröződő kép-
ben nem egyszerűen az irányköltészeti vita dilemmáival kénytelen szembesülni: 
az a (véletlen?) egybeesés ugyanis, hogy a regénynek az irodalom elevenként 
jelen lévő hagyományából való kiszorulása végső soron a teleologikus struktu-
ráltságú nemzeti kánonok feloldódásának folyamatával nagyjából egy időben 
ment végbe, akár egy, a korábbi pragmatikus olvasatokat utólag szentesítő gesz-
tus státusára is igényt tarthat. 

1 A nyolcvanas évek derekán napvi lágot lá-
tott közel félszáz publikáció szerzői között a ma-
gyar szellemi élet olyan meghatározó személyi-
ségei is ott szerepeltek, mint Antall József vagy 
Csengey Dénes. 

2 Ábránd és valóság. Tanulmányok Eötvös Jó-
zsefről, Bp., Szépirodalmi, 1973; a kötetről bőveb-
ben: KULIN Ferenc, Ábránd és valóság = Uő, Kö-
zelítések a reformkorhoz, Bp., Magvető, 1986, 231. 

3 Lásd: V. ÓMEGÁI!:, Der europäische Roman. 
Geschichte seiner Poetik, Tübingen, Niemeyer , 
1991, 83-85. 

4 Átü tően mindenképpen ESTERHÁZY 
Termelési-regénye „értékelte" át és hozta egy csa-
pásra újra d iva tba Mikszáthot; FRIED István leg-
utóbbi megjegyzése a Literatura 1995/1. számá-
ban ennek az „átíródási" fo lyamatnak a 
gyökerei t korábbra teszi: „Tanulságos példát 
emlegetet t a m i n a p egy nyi la tkozatában Kará-
tson Gábor , aki az anekdot izmus avíttságával 
többször elmarasztal t , és mintegy kissé sajnál-
kozóan 19. századi realistaként s zámon tartott 
Mikszáth Kálmánt jelölte m e g a maga 
(posz t )modern regényírása és regényelmélete vi-

szonyítási pontjaként . Itt jegyzem m e g , hogy 
Mára i Sándor is a 19. századi regényt h i rde t te 
m e g a maga regényfelfogása és regényírói m ó d -
szere mestereként, fö l tá rva a k lasszikusnak mi-
nősített regényalakzatban az egymástól el térő 
írói és narrátori n é z ő p o n t o k lehetőségét." Lite-
ra tura , 1995, 83; ha tásá t tekintve hason lóképpen 
m e g kell itt eml í t enünk SZEGEDY-MASZÁK 
Mihály Kemény Zs igmondró l írott n a g y m o n o g -
ráfiáját. 

5 Értsd: használati elvű. 
6 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Irodalomértés és 

magyar epikai hagyomány = Uő, Műalkotás - szöveg 
- hatás, Bp., Magvető, 1987, 17-18. 

7 Lásd: WÉBER Antal , A 19. századi realista 
regénytípus magyar változata. A falu jegyzője = Áb-
ránd és valóság. Tanulmányok Eötvös Józsefről, Bp., 
Szépirodalmi, 1973, 107-130. WÉBER Anta l , Re-
gényhősök „a magyar ugaron" = EÖTVÖS József, 
A falu jegyzője, Bp., He l ikon , 1974, Előszó, 5-23. 
WÉBER Antal, Eötvös mai arca, It, 1975, 143-149; 
KULIN Ferenc, A falu jegyzője = Uő, i. т., 159-
183. 
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beri, igazságos és bo ldog t á r sada lom »ígéret 
földjére« függeszt i tekintetét, aki a m ű v é s z mély 
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