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Korsó és díszedény 
Irányzatosság" és irónia A falu jegyzője értelmezésében 

„Hiába mondjátok nekünk, válasszátok külön a magányéletet a közélettől 
[...]. írjatok úgy, hogy az elmondott mese ne legyen feltűnően magyar törté-
net, tele a közélet lármájával, hogy tudja azt élvezni akármi nemzet szülötte 
is, egyszóval: ne írjatok mindig irányregényt. Nem lehet szót fogadnunk, 
lehetetlen az."1 Jókai Politikai divatok című regényének előszava szerint a 
XIX. század közepén a magyar regényeket a közéletiség határozza meg. Az 
„irányregény" terminusának ilyen magától értetődő és általánosító haszná-
latát az ún. irányköltészeti vita" hozza magával (Kelmenfy 1846-os bírálatá-
ban A falu jegyzőjét tartja az első magyar „irányregénynek"2). Ezt A falu 
jegyzője folytatásokban való megjelenése közben, 1845-ben robbantja ki a Bu-
dapesti Híradónak (Eötvös József és a Pesti Hírlap állandó ellenfelének) a táma-
dása, s a kritikusi csatározások még 1847-ben is folynak, ekkor már főként a 
mozgalmi elkötelezettségű Életképek és a teoretikusabb igényű Magyar Szép-
irodalmi Szemle között. Abban azonban mind az irodalom önelvűsége, mind 
pedig a közéleti feladatvállalás mellett érvelők egyetértenek, hogy A falu 
jegyzője „irányregényként" olvasandó. (Bár az „irányköltészeti vita" elvá-
laszthatatlan Eötvös regényének megjelenésétől, maga az „irányzatosság" 
kifejezés, ha nem tévedek, egyetlenegyszer sem fordul elő A falu jegyzőjében.) 
A már idézett Kelmenfy szerint a „regény egy nyolcz kötetből álló vezérczik 
a' mostani »Pesti hirlap« elvei szerint, melly [...] közvetve a' centralisatio ta-
nának szerez tanítványokat".3 Pulszky Ferenc, a regény ajánlásának címzett-
je, így vezeti fel kritikáját: „Midőn báró Eötvös József ezen regény írásához 
fogott [...] ha tulajdon vallomása szerint kellene ítélnönk, más, sőt nézete 
szerint magasabb, czél lebegett szeme előtt, mint a költészeti; ő a megyei 
rendszer elleni polémiát regényformába akarta önteni, végczélja nem a köl-
tészeti hatás volt, hanem a politicai [... ] szóval szerző azt kívánja, hogy köl-
teménye ne tekintessék költeménynek, hanem politikai röpiratnak."4 

Az alábbiakban A falu jegyzője befogadástörténetében meghatározó szere-
pet játszó „irányzatosság" tételéből indulunk ki, ennek keretei között vizs-
gálva a regény értelmezésének kérdéseit. 
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Fegyverkezés, jajveszékelés, gyógyulás 

Eötvös a regény politikai célzatosságát és céljait érintő kifogások egy részére 
magában a regényben,5 illetve a Pesti Hírlapban6 válaszol; később (1847-ben, 
szintén a Pesti Hírlapban) pedig közvetettebb módon a Petőfi gyűjteményes 
verseiről írott „bírálatában".7 Álláspontját azonban már egy évtizeddel előbb 
rögzíti, két Victor Hugo-tanulmányában. Az 1837-es Victor Hugo mint drámai 
költő szerint az írónak „nem kell megelégednie azzal, hogy nagy költővé vál-
hatott, hanem még valami más, valami nemesebb után kell törekednie [...], 
[célja] az igazság terjesztése, a népnek oktatása s jobbítása".8 Eötvösnek Afa-
lu jegyzője elbeszélője által is megismételt megjegyzéseit két kontextusban is 
elhelyezhetjük: a romantika 1830-tól egyre erőteljesebbé váló politikai irá-
nyultságának szorosabban vett történeti, illetve az irodalom mimetikus mo-
dellje legitimációjának inkább elméleti kontextusaiban. 

Az irodalom eszközszerűsége a harmincas és negyvenes évek magyar iro-
dalomfelfogásában a francia romantika mellett erőteljes impulzusokat kap a 
Junges Deutschland munkáitól. A csoportosulás magyar megfelelőjét (az úgy-
nevezett „Ifjú Magyarország" mozgalmát) Kazinczy Gábor próbálja meg-
szervezni, aki tervezett lapjának, a Népbarátnak egyik előszavában célul tűzi 
ki „tehetség szerint elmozdítgatni azon gátakat, mik eddig a literatura köze-
lítését az élethez, s a kettő összeolvadását akadályozzák..."9 E mozgalom 
nem elégszik meg az irodalom általában vett morális céljainak hangsúlyozá-
sával, hanem közéleti szerepet vár el tőle: az irodalom, legalábbis a szándé-
kok szerint, konkrét politikai célok elérésének eszköze lesz. Ennek következ-
ménye a regény műfajának kitüntetése; maga A falu jegyzője is felidézi egy-
szer az elhíresült, Blankenburgnál és a hegeli esztétikában is olvasható meg-
állapítást: „A regények, mint mondják, korunk hőskölteményei..." (Fj XIV. 
1:184.).10 Ludolf Wienbarg (részben éppen az Erdélyi által lefordított és a 
Junges Deutschland számára alapműként szolgáló) Esztétikai táborozások 
(Ästhetische Feldzüge) című 1834-es munkája szerint „a próza szokott beszé-
dünk és mintegy minden napi kenyerünk, rendeink prózában beszélnek, sze-
mélyünket nyomósabban védhetjük prózában, mint versben [...] a próza ma 
fegyver, azt élesíteni kell".11 (Bár Wienbarg „irányzatos" megjegyzéseinek 
felidézését ki kell egészíteni azzal, hogy Erdélyi a „táborozásoknak" nem vé-
letlenül csak az első felét fordította le, a mű fennmaradó része ugyanis némi-
leg eltérő irodalomfelfogást képvisel.12) Ahogy Szajbély Mihály fogalmaz a 
politikai irányultság e műfaji következményeiről, a Junges Deutschland „teo-
retikusai világosan látták, hogy az irodalom csak akkor válhat politikai célok 
elérésének eszközévé, ha mindenkit érintő problémákkal mindenki számára 
érthetően és érdeklődést keltően foglalkozik; erre a szerepre pedig a művészi 
próza tűnt számukra a legalkalmasabbnak".13 
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Eötvös egy másik megjegyzése, az 1836-os Victor Hugo-tanulmányból (A 
francia drámai literatúra és Victor Hugo), egy a korszakon túlmutató kontextust 
is kijelöl A falu jegyzője körül zajló vita számára: „Nemcsak művészség a 
poézis, mint р. o. szobrászat vagy festészet; - a poézis szükség, egy jajkiáltá-
sa az emberi nemnek, mely jobb után vágyódik."14 Az irodalomnak mint jaj-
kiáltásnak két, egymással szemben álló megítélését fedezhetjük fel abban a 
módban, ahogy Platón és Arisztotelész vélekedett a mimézisről. Platón Álla-
ma Eötvöshöz hasonlóan „jajveszékelésként" határozza meg a művészetet, 
ám ebben éppen a művészetek társadalmi haszontalanságát látja. Szókratész 
a látszatnak a valóban létezőtől háromszoros távolságban lévő látszataként 
ítél a műalkotásokról; ennek megfelelően a művészi utánzásban csak a fel-
színnel, a könnyen utánozható kedélyállapotok ábrázolásával találkozhatunk. 
A művész, Aszklépiosz valódi tanítványaival ellentétben, a gyógyítás helyett 
csak elfedi a bajt azzal, hogy megismétli annak tüneteit: „ha valami csapás ér 
bennünket, ne úgy viselkedjünk, mint a gyermekek, akik az ütés helyén tart-
va a kezüket, tehetetlenül jajveszékelnek, hanem mindig arra szoktassuk a 
lelkünket, hogy minél előbb a gyógyulás útjára lépjen, s igyekezzék azt, ami 
beteg és elesett, talpra állítani, s a siránkozást megszüntetni."15 

A jajveszékelés metaforája Eötvösnél ezzel szemben éppen hogy az irodalom 
valóságra vonatkozó igényét hivatott igazolni. A művészet és az orvoslás po-
zitív azonosításának hagyománya legalább Arisztotelészre megy vissza, aki-
nek Politikája szerint a mimézis által a lélek „gyógyulást és megtisztulást 
nyer".16 (De Arisztotelész előtt már Gorgiásznál előkerül az irodalom és or-
vostudomány közti analógia.17) Katarzis és mimézis összekapcsolása szolgál 
alapul minden olyan elméletnek, amely a művön „kívüli" valóság ábrázolá-
sa (a „referenciális reprezentáció") révén az olvasóra gyakorolt hatásban lát-
ja az irodalmi mű feladatát. Ez az a közös alap, ami például az „irányzatos-
ságot" elutasító Pulszky számára is elfogadhatóvá teszi A falu jegyzőjét: а re-
gény kiváltotta hatás szerinte nem megy túl az egyénben lejátszódó és egyé-
ni hatókörű katarzison, vagyis a szerzői szándékkal ellentétben nem politikai 
következményekkel járó szatíra, „hanem az indulatok tisztítása lett az ered-
mény, egy nagyszerű tragoedia [...]. B. Eötvös József korsót kezdett készíte-
ni, melyből keze alatt gyönyörű díszedény lett".18 Az olvasás és a gyógyulás 
(„tisztulás") összekapcsolása szempontjából nincs különbség Pulszky kriti-
kája és A falu jegyzője elbeszélőjének az irányzatosságra vonatkozó kijelenté-
sei között. Ez nem jelenti azt, hogy el kéne tekinteni a lényeges eltérésektől, 
hiszen nyilvánvaló a közösségi hatékonyság és az egyéni tökéletesedés elvá-
rásainak különbsége, s egyszerű azonosításuk parttalanná tenné az „irányza-
tosság" fogalmának vizsgálatát. A közvetlen, közéleti hatókörű befolyást 
megcélzó koncepciókat (ezeket nevezhetjük az 1840-es évek vitái alapján 
„irányzatosnak") azonban úgy is megközelíthetjük, mint az irodalmat morá-
lis szempontból igazoló elképzelés részhalmazát. (Ezen a „részhalmazon" 
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belül pedig csak változatot jelöl az, hogy a célként kitűzött igazságosabb tár-
sadalom reformok vagy forradalom által valósul-e meg.) Közös gyökerükre 
utal A falu jegyzője szerzőjének irodalmi pályája is. Erre a Kisfaludy Társaság 
közgyűlésein elmondott nyitóbeszédek irodalomfelfogása ugyanúgy jellem-
ző, mint a közvetlen politikai intenció. Eötvös 1862-es beszéde szerint pél-
dául az újabb kor irodalmában már „nem történhetik, hogy a vándorló min-
strel énekénél föllelkesült vár lakói egyszerre felkössék fegyvereiket, hogy a 
keresztességben részt vegyenek, melyre az ének őket felszólította"; ehelyett 
„a szépirodalom a népek szellemi s erkölcsi kifejlődésére" hat.19 

A falu jegyzője értelmezésének kérdését a következőképpen fogalmazhatjuk 
meg a fentiek alapján az „irányzatosság" keretében: miképpen lehetnek 
egy narratíva jelei a meggyógyítandó valóság tüneteivé, azaz milyen eszkö-
zökkel igyekszik a regény a „siránkozást" cselekvést kiváltó „jajkiáltássá" 
változtatni. 

Leírás és elbeszélés 
- az „irányzatosság" (ön)veszélyes következményei -

A Mit tartunk az irányköltészetről című, a Magyar Szépirodalmi Szemlében meg-
jelent 1847-es szerkesztői nyilatkozat20 azért kárhoztatja az „irányköltésze-
tet", mert ábrázolásmódja túlságosan általános (céljai kizárják az egyedisé-
get, helyette az értelmi-példázatos jelleg az uralkodó) és erkölcsi (az esztéti-
kai normákat korlátozó) igazságfogalommal dolgozik. Ennek következmé-
nyeként az olvasói aktivitásra nézve „fagyasztott állapotot idéz elő". Ha pe-
dig az i ránymű mégis hatást ér el, akkor ezt nem esztétikai eszközökkel teszi. 
Az elítélt eszközök a teljességgel hű utánzás, amely minden esztétikai értéket 
nélkülöző ábrázolás esetén is képes érzelmeket kiváltani (mint például a 
szenvedés utánzása a színpadon), valamint a didaktikusság, amely a szerző-
nek az elbeszélést megszakító reflexióit jelenti („Fölléphet tehát a költő, mint 
föllép a lyrában, az epicában is saját személyében, csak hogy müvének fona-
lát e föllépéssel egészen meg ne szakítsa"). Közelítsünk az irányregény dis-
kurzusához e kifogások részletezése felől. 

A hatás kiváltásának eszközeire irányuló első kifogás szerint az irányzatos 
irodalom az ismétlésre épít. A kritika tárgyává tett valóságot irodalmi szöveg-
ként meg kell jeleníteni ahhoz, hogy világossá váljék megváltoztatásának 
szükségessége. E megjelenítés alapvető eszköze narratíva esetén a leírás. Bár 
a leírás nagy hagyományú retorikai fogalom,21 a számunkra most fontos 
szempontból a strukturalista elemzések állították előtérbe. Roland Barthes, 
Philippe Hámon vagy Stephen Heath munkáiban a leírás a realizmus meg-
különböztető jegyeként szerepel; ám itt rögtön egy kettősségre kell felhív-
nunk a figyelmet. Bár az elemzett szövegek mindegyiküknél a XIX. század 
közmegegyezés alapján realistának tartott művei, gondolatmenetük lényegé-
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ben felszámolja a realizmus (stílus)történeti fogalmát. Roland Barthes több 
tanulmánya például a „valósághatásnak" (vagy talán inkább a „valószerű-
ség hatásának") (effet de réel) eszközeként írja le a fogalmat.22 Az olvasás so-
rán ez az illúzió a látszólag redundáns elemek halmozása, a történetmondás 
leíró szünetekkel való lassítása, a cselekmény minél teljesebb felfüggesztése 
révén jön létre.23 Az eljárás szemiotikai alapja a jelölt és a referens radikális 
szembeállítása, a jelölt - Barthes kifejezésével élve - „formátlanná" tétele, 
melynek eredményeként az a látszat támad, hogy a jelölő közvetlenül a való-
ságot jelöli. 

Barthes felfogása szakítást jelent a realizmus René Wellek képviselte felfo-
gásával. Anélkül, hogy témánktól nagyon eltérnénk, a realizmus Wellek-féle 
„leírásából" szempontunkból azt kell kiemelni, hogy Wellek The Concept of 
Realism in Literary Scholarship című dolgozata is (a romantikára vonatkozó ta-
nulmányaival megegyező módon) ragaszkodik a tárgyalt terminus korszak-
fogalomként való használatához; másrészt azonban hangsúlyozza, hogy a 
realizmus definiálása helyett ennek „leírására" vállalkozik. „A leírás" a ro-
mantikával szemben történik (a realizmus elutasítja a fantasztikus, a mesés, 
a szimbolikus és allegorikus ábrázolásmódokat, a lehetetlen és különleges 
jelenlétét).24 E negatív „leírások" mellett egy pozitív definíciót is ad, mely 
szerint a realizmus „a kortárs társadalmi valóság objektív reprezentációja",25 

ám még mielőtt túlzott naivitással vádolnánk meg Welleket, ezt a meghatá-
rozást ki kell egészíteni azzal, hogy egyrészt maga Wellek is jelzi problema-
tikusságát („semmitmondó és olyan kérdéseket vet fel, mint hogy mit is je-
lentenek az »objektiv« és a »valóság« kifejezések"26), másrészt pedig olyan 
normaként kezeli, amely nem megvalósult irodalmi művekben, hanem egyes 
elméleti-kritikai deklarációkban, illetve elbeszélői megjegyzésekben lelhető 
fel (ez a magyarázat elemzésének „leíró" jellegére). Mégis, mintha Wellek a 
saját kijelentései kapcsán nem számolna azzal, amit a realista leírás kapcsán 
maga vet fel, s amit majd az említett strukturalista szerzők állítanak igazán 
reflektorfénybe: hogy a „leírás" mindig tartalmazza az „előírás" gesztusát 
is27 („description" és „prescription" feszültségét Wellek a realizmus karakterisz-
tikus jegyének nevezi). Bár Szegedy-Maszák Mihály szerint azért is célszerű 
a realizmus fogalmának körbejárását Wellek tanulmányával kezdeni, mert az 
történeti megközelítése révén nem „előírásszerű", ugyanakkor ő is „erősen 
vitathatónak" tartja Welleknek éppen azokat a megjegyzéseit, amelyek a leg-
inkább történetiek (vagyis amelyek a realizmust a romantika lezárulásaként 
láttatják).28 

Visszatérve A falu jegyzője értelmezésének kérdéseihez, a leírás funkciójá-
nak meghatározása akkor segítheti elő a történeti vizsgálódást, ha összekap-
csoljuk A falu jegyzője hagyománytörténetének megállapításaival. A leírás el-
járásával azonosított realizmus kapcsán a strukturalista elemzések két para-
doxonra hívják fel a figyelmet; mindkettő a „valószerűség hatására" irányu-
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ló törekvés következetes végigvitelével azonos. Az első, narratológiai szem-
pontból megfogalmazott paradoxon szerint a realizmus - a „minél több le-
írás, annál több realitás" elv alapján - végső soron a történet megszűnéséhez, 
az eseménysor felfüggesztéséhez vezetne. Philippe Hámon szerint a történet „le-
xikográfiái tudataként" aposztrofált leíró elemeket kitüntető „realista diskur-
zus alapvető tendenciája a narratívának, egyáltalán az elbeszélés minden for-
májának az elutasítása és lehetetlenné tétele".29 René Wellek realizmus-tanul-
mányának konklúziója is úgy jellemzi a „realista" regényeket, mint a „realis-
ta" norma meghaladóit - hiszen a norma következetes megvalósítása felszá-
molná az irodalmat, ezt pusztán tényeket közlő újságírássá vagy tudomá-
nyos leírások sorává téve.30 Bár a XIX. századi regényirodalomnak nyilván-
valóan nem volt célja a narratív diskurzus eseményszintjének kiiktatása, itt 
inkább a felhasznált eljárások következményeiről, továbbgondolásáról van 
szó, s ez teszi e közelítéseket alkalmassá arra, hogy felhasználásra kerüljenek 
A falu jegyzője irányzatosságának értelmezésében. (Mieke Bal egyébként 
kimerítő érvelés keretében bizonyítja, hogy a hosszabb elbeszélő szövegek-
ben az alárendelt leírások akkor is elbeszélő szerepűek, ha nem is cselekmé-
nyesek; vagyis nem pusztán redundáns, illusztráló elemekről van szó.31) 

Az Erdélyi lapja által másodikként kifogásolt „irányzatos" eszköz az elbe-
szélői reflexiókban megjelenő (direkt) didaxis (Wellekkel: a nyílt „preskrip-
ció"). Ezzel függ össze a strukturalista megközelítés által feltárt második pa-
radoxon, amely szerint a valóság hű megismétlése a valóság eltorzítása is 
egyben. A leírás ugyanis mindig egy ideológiai vagy politikai szándék kere-
tében történik (a gyógyítás-analógiánál maradva: az irányzatos regény a 
fennálló valóságot mint a bajok tüneteinek együttesét ismétli meg). E szándé-
kot a szelekció, a kiemelő szerepű ismétlések és a narrátori reflexiók hordoz-
zák, melyek nyomán a valóság tablóvá, ideologikus világképpé merevedik -
szemben a „tiszta" (referenciális) reprezentáció ideáljával. A szándék megva-
lósításának (a valóság gyógyításának) eszközei, retorikai eljárásai éket ver-
nek a jelölő és a valóság közé. Ahogy Stephen Heath fogalmaz, nem a „konk-
rét valóság" válik olvashatóvá (és így kijavítandóvá), de maga a valóságáb-
rázolás célja, eljárásai, a közvetítő séma intencionáltsága, vagyis a „valóság 
politikuma".32 E politikum jelenlétét kifogásolja Deák Ferenc is, amikor orvo-
si lóként" bélyegzi meg a regényt, vagy Toldy Ferenc, mikor „torzképet" lát 
A falu jegyzője tablójában: „bántó képét kapjuk a megyei visszaéléseknek, 
melynek ha minden egyes vonásai okmányilag bebizonyítható valóság valá-
nak is, így együtt torzképe a valónak".33 

Ugyanakkor, maradva a Szemle második kifogásánál, ahogy Wellek is jelzi, 
a „realista" regények korántsem vádolhatók oly fokú naivitással, mint ami-
lyet egyes értelmezőik tulajdonítanak nekik. Viktor Zmegac, aki regénytörté-
neti áttekintésében az „úgynevezett realizmust" pozitív jelentésű fogalommá 
igyekszik alakítani, úgy látja, hogy a „tükör jegyében" alkotott regények ese-
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tében - a megtévesztő metafora ellenére - szó sincs a valóság megismétlésé-
nek illúziójáról. Ehelyett Zmegac „a valóság szenvedélyes irodalmi felfede-
zéséről" és egy olyan irodalom igényéről beszél Stendhal, Gogol vagy Balzac 
művei kapcsán, mely a tapasztalathoz való odafordulás egy eddigieknél 
erősebb (de nem problémamentes) formáját jelenti. A realizmus így értett fo-
galma pedig megfér saját korlátozottságának tudatával is; a realista regény 
nagyon is tisztában lehet azzal, hogy „a tényvilággal és a tapasztalattal 
szembeni elkötelezettségnek is megvannak a maga határai".34 A tükör világa 
relatív megalapozottságú, amit kifejez a „szenvedélyes irodalmi felfedezők" 
szerkezet is, hangsúlyozva a reprezentált világ szubjektív aspektusait. Ebben 
a tekintetben rokonságot mutat Heath előbb idézett kijelentésével a „valóság 
politikumáról"; csak amíg Heath kijelentéseinek kontextusa erőteljesen le-
leplező (ez a barthes-i impulzusok mellett a Stem realizmus-könyvével való 
vitának is köszönhető35), addig Zmegac szerint a realista művek nem érvény-
telenítik automatikusan saját törekvéseiket azzal, hogy számot vetnek e tö-
rekvések korlátaival. Ahogy Gogol-elemzésében bizonyítja, a tapasztalathoz 
való közelítésre és az elbeszélő mű autonómiájának megőrzésére éppen az el-
beszélés tevékenységének témává tétele, színrevitele („inszcenírozása") ad 
lehetőséget.36 

Miként számol A falu jegyzőjének recepciótörténete azokkal a veszélyekkel, 
amelyek akkor fenyegetik az „irányzatos" szándékot, ha politikai céljai meg-
valósítására a leírást kívánja eszközül használni? Abban az esetben, ha a po-
litikai célok elérése érdekében keltett valóságillúzió túlságosan is jól sikerül, 
a regény tematikus szintje eltereli az olvasó figyelmét a diskurzus általános 
morális és konkrét politikai céljaitól (Erdélyivel szólva, a regény puszta után-
zássá lesz). A leírások referenciális értelmezésének kizárólagossá válása a 
beteg társadalom gyógyulása, a tettként realizálódó olvasat szempontjából 
pusztán a mellékhatás felerősödését jelenti: gyógyítás helyett az irodalom, 
mint Platónnál, csak megismétli a betegség jeleit. E korrajzszerú olvasat je-
lenlétét Voinovich így írja le: „csak a rikító színezetet kell kissé vakítanunk, 
a költő kiváltságos túlzását kell némileg leszállítanunk s előttünk áll Magyar-
ország a jelen század harmadik és negyedik tizedében".37 Az esztétikai szub-
limáció eszerint visszafordítható folyamat, elválasztható egymástól cél és 
eszköz. Mindennek alapja Beöthy László szerint az, hogy bár Eötvös „elérte 
a határt, melyen túl a valót el nem torzíthatja céljai érdekében, de e határt át 
nem lépte soha, bármely magasztos volt az eszmény, mely e gúnyra lelkesí-
tette".38 A regénynek ugyanezen korhoz kötöttségére utal (recepciótörténeti 
megközelítésből) Hansági Ágnes tanulmánya is, amely szerint „az a vélet-
len^] egybeesés ugyanis, hogy a regénynek az irodalom elevenként jelen 
lévő hagyományából való kiszorulása végső soron a teleologikus strukturált-
ságú nemzeti kánonok feloldódásának folyamatával nagyjából egy időben 
ment végbe, akár egy, a korábbi pragmatikus olvasatokat szentesítő gesztus 
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státusára is igényt tarthat".39 Ha jól értem, Hansági nem állít kevesebbet, 
mint azt, hogy A falu jegyzője - megfelelően a korabeli recepció kifogásainak 
- leszűkíthető a korabeli viszonyok kritikájára, a regény a Reformra. Sőt, kije-
lentését úgy is érthetjük, hogy A falu jegyzőjéből mára nem maradt más, mint 
egy időszerűtlenné vált irodalom- (és valóság)felfogás dokumentuma.4 0 

Még egy ezzel összefüggő és főként a kortárs recepcióban hangsúlyozott 
veszély fenyegeti az „irányzatos" regényt. Ez a fenyegetés akkor jelentkezik, 
amikor működik ugyan a morális-politikai intenció, ámde értékszempontjait 
tekintve önmaga ellen fordul: A falu jegyzője mást sugall, mint amit mondani 
akar. A korabeli kritikai visszhangok közül például a Budapesti Híradó a 
regény folytatásainak megjelenése közben arra figyelmezteti Eötvöst, hogy 
kinyilvánított szándékainak éppen az ellenkezőjét éri el regénye.41 Toldy Fe-
renc is morálisan kifogásolhatónak tartja a regény értékszerkezetét, amikor 
így ír: „míg a fő érdek a társaság alsó rétegeinek jut, hol a bűn a szenvedő 
erény glóriájában mutattatik fel, a kiválóbb osztály mindvégig nevetséges-
nek s minden gyarlóság, sőt gazság képviselőjévé tétetik".42 A XXXIII. fejezet-
ben az elbeszélő válaszol is annak a „bírálónak", aki szerint „martyri glóriá-
ban tüntetem fel az aljasságot" - újabb „didaxissal" (saját szóhasználatában: 
„eltéréssel") terhelve meg elbeszélését (Fj 1950 2:196.). 

A lehető legteljesebb, leltárszerűvé merevülő reprodukció, a fabuláció hiá-
nya megfosztaná az irodalmat attól a „popularitástól", amely a Victor Hugo-
tan ulmányok szerint képessé teszi arra, hogy politikai célokat közvetítsen; az 
irányzatosság túlságosan tolakodó (didaktikus) jelenléte pedig lehetetlenné 
tenné az olvasó számára, hogy valószerűként olvassa a regényt. A továbbiak-
ban először azt vizsgáljuk meg, miért van szüksége mégis A falu jegyzőjének 
a leírások és a reflexiók kitérőire; majd arra térünk ki, hogy mennyiben indo-
koltak Erdélyinek az elbeszélő túlzott előtérbe nyomulását érintő kifogásai. 

Az (ön)irónia és a fenséges 
- a veszélyek kiküszöbölése -

Ha a regény eseménysorait a politikai szándék közvetítésének szempontjából 
tekintjük át, akkor azt látjuk, hogy a kritikusok által legnagyobbra értékelt 
vagy leginkább elítélt cselekményszál, a Viola sorsával foglalkozó, valamint 
az ezzel összefüggő egyéb „bűnügyi" történések egyúttal a legkevésbé alkal-
masak az „irányzatos" cél megvalósítására - éppen, mert túlságosan is ese-
ményesek, „populárisak". Ezt az ellentmondást leginkább talán Pulszky 
hangsúlyozza, aki szerint Tengelyi a regény történetének főszálaihoz (ezeket 
Pulszkynak Rétyné cselszövései és Viola története jelentik) csak mellékesen 
kapcsolódik, ám a regény ilyesfajta „gyengéit" feledteti Viola és felesége tra-
gikus története.43 A szerelmi szál azonban, ha nem is mellékes, de mégis meg-
lehetősen kevés teret kap a regény egészéhez mérve. 
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A terjedelmi arányokat és az elbeszélő megjegyzéseinek irányultságát te-
kintve a „vármegyei" témájú eseménysoré az elsőség: idesorolhatók a tiszt-
újítás előkészületei, maga a tisztújítás, a rögtönítélő bíróság ülése, Tengelyi 
raboskodása.44 Ha azonban pusztán a Tengelyivel történt eseményekből 
akarnánk kihüvelyezni a regény irányzatos jelentését (Sőtér például a cselek-
ményben megvalósultnak érzi az Eötvös által maga elé kitűzött célt45), akkor 
nem biztos, hogy a közéleti cselekvés mellett döntünk (márpedig az irányre-
gény számára valószínűleg ez az elsőrendű cél). Amikor a Taksonyba érkező 
főispán találkozik Tengelyivel, mindketten látják a népboldogítás eszméje és 
a valóságos állapotok között tátongó szakadékot, ám egészen eltérő követ-
keztetésekre jutnak. „Nem csak a művész, de az is, ki a gyakorlati életre for-
dítja munkásságát, sokszor kénytelen lemondani legszebb eszméjéről, mert 
az anyag, melylyel dolgozik, nem alkalmas eszméjének megvalósítására", 
tartja a főispán. Vele szemben Tengelyi az eszme és a valóság minél tökélete-
sebb összeegyeztetésének imperatívuszához ragaszkodik, a két szféra össz-
hangjának reménye nélkül (Fj XII. 1:178-179.). Tengelyit ennek alapján úgy 
látja az egyszerre „realista" és „megalkuvó" főispán, mint aki „Magyaror-
szágban sehová nem való" (Fj XII. 1:180.). 

A narrátor a Tengelyivel való együttérzése mellett mindvégig jelzi a köz-
tük lévő távolságot („helyenkint bizonyos halvány iróniával mutatja be", fo-
galmaz Sőtér46). Már a Tengelyi életéről tudósító II. fejezetben sem egyértel-
mű, hogy amikor a narrátor „felette kétséges tárgynak" nevezi Tengelyi 
ismertetett jellemvonásait, olvasóira bízva annak eldöntését, hogy ezek „hi-
bái vagy jó tulajdonai" a jegyzőnek, akkor valódi tanácstalanságról, vagy pe-
dig puszta ironizálásról van szó (Fj II. 1:58.). Negatív módon ugyan, de szin-
tén a köztük lévő távolságra utal az a megjegyzése, amellyel a börtönviszo-
nyok kritikájakor úgy igazolja az „eltérést", hogy azonosul Tengelyi néző-
pontjával: „Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy nézeteim e tárgyra néz-
ve hősöm nézeteitől nem különböznek, s a fönnebbiekben körülbelől azon 
gondolatok foglaltatnak, melyek Tengelyi lelkén a pillanatban, hová történe-
tünk jutott, átvonultak" (Fj XXXIII. 2:209. Kiem. tőlem - Z. K. Z.). Hasonlóan 
kétséges a megítélése Tengelyi tisztújításon való megjelenésének is: erre nem 
a már támogatásra érdemtelennek bizonyult Bántornyi-párt megsegítése 
késztette, hanem az ellenkezés Rétyékkel. Tengelyi nagyon is tisztában van a 
megye közállapotaival, márpedig az elbeszélő megjegyzéseiből világosan ki-
derül, hogy Taksony „liberálisai" nem a „public dinner" megrendezésekor 
szakítottak a magasztos elvekkel, de előtte sem lehetett őket a „magasabb 
gondolkozásúnak rokonszenvére" méltónak nevezni (Fj XV. 1:211.). A tiszt-
újításnak a hatalom megváltoztatása tekintetében voltaképpen nincs tétje 
(ezt jelzi a kétkulacsos Krivér alakja is: bárki győz, mindenképpen ő az al-
ispán helyettese), a két párt egyformán alkalmatlan mind a Tengelyi kép-
viselte morális, mind pedig a regénynek tulajdonított politikai elvek képvise-
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letére. A tisztújítás eseményeit (XV. fej.) érthetjük úgy mint a fennálló várme-
gyei rendszer megreformálásának szükségességét bizonyító jelenetsort. 
Egyúttal azonban a Tengelyi-féle politika kudarcát, sőt e politika megvalósít-
hatatlanságát is példázhatja: az adott valóság győzedelmeskedik a fennkölt 
eszméken, Tengelyi csak „Utópiában" lehet a „polgárok legerényesebbike" 
(Fj II. 1:39.). 

A regény tisztújítást megelőző részében mindkét tábor vezetőiről kiderül, 
hogy működésük alapjául elvek helyett egyéni érvényesülésük szolgál. Az 
elbeszélő hangneme nemcsak a Réty-párt (VII-VIII. fej.), de a „haladó pár t" 
leírásakor (XI. fej.) is rendkívül szatirikus. Karvaly, Sáskay, Sóskúty vagy 
Bántornyi „James" Jakab portréja egyaránt anekdotába illően karikírozott. 
Hasonlóságukkal magyarázhatjuk, hogy a Bántornyit támogatók közül szin-
te csak Tengelyi és a Bántornyi fivérek jellemzését kapjuk, valamint Krivérét 
- de e szereplők közül is Tengelyi szakít pártjával (aztán a tisztújításon még-
is mellettük akar szavazni), az utóbbi pedig mindkét fél sorait erősíti. A két 
párt értékek szerinti megkülönböztetésének esélyét tovább rontja a Rétyék 
táborához tartozó Kislaky család pozitív jellemzése (VIII. fej.), amely különö-
sen Viola kiszabadításakor válik hangsúlyossá (XXII-XXIV. fej.). Kislaky Bá-
lint „nejével együtt a magyar nemesség azon részéhez tartozott, mely, fájda-
lom! napjainkban mindinkább kihal, s minden hibái s gyöngeségei mellett 
legalább azért érdemli meg tiszteletünket, mert elődeink szokásait s nemze-
tiségét tisztán fenntartá, [...] sok, napjainkban szinte nevetségesnek látszó 
előítéletet, de velők azon hitet, mely nélkül nemzetiségünk nehéz harcai kö-
zött soha fel nem tarthatta volna magát: hogy a magyar soha eltűnni nem fog e 
világról" (Fj VIII. 1:112.). Bár Kislaky egészen más okból áll közel a narrátor 
szívéhez, mint Tengelyi, a politikát tekintve mégis ellentétesen szavaznak 
(szavaznának, ha Tengelyit engednék). 

Hogy miként kell egy „irányregénynek" céljai szempontjából egyértelmű-
en ábrázolnia a vármegyei politikát, s értékeik szempontjából világosan elkü-
lönítenie egymástól az ott fellépő pártokat, azt A régi jó táblabírák írója, Jókai 
mutatja majd meg a Kárpáthy Zoltánban; igaz, a „centralizált" ötvenes évek-
ből visszatekintve.47 A két tisztújítás egyezéseinél (előzetes viták, a tisztesség-
telen eszközökről való ellenzéki lemondás, e fogadalom kijátszása) jelen-
tőségteljesebbek az eltérések. Jókai regényének elbeszélője egyértelműen el-
ítéli a konzervatív tábor tagjait, akikkel szemben Szentirmay és Kárpáthy 
Zoltán erkölcsi-politikai magasabbrendűsége mindvégig magától értetődő; 
amikor Bogozy praktikáinak köszönhetően Kőcserepyék vesztegetése önma-
guk ellen fordul, Szentirmayék lemondanak a tisztességtelen győzelemről, s 
másodszor is győznek. Jókai regényében nem kétséges, hogy a morálisan ma-
gasabb rendű politikai személyiségek győzelemre vezethetik a „szabadelvű" 
pártot, s ezt hivatott bizonyítani - a sok tekintetben Kislaky Bálinthoz hason-
lító - Tarnaváry alakja is, aki egy másik megyében, karrieristának tartva a 
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liberális párt vezetőit, a konzervatív párttal tart. A falu jegyzője ezzel szemben 
Az elveszett alkotmánnyal rokon, ahol a narrátor szintén elítéli mind a „mara-
dandó", mind pedig a „szaladandó" pártot. Fontos kiemelni, hogy a Kár-
páthy Zoltán főszereplői teljes mértékben bírják az elbeszélő rokonszenvét 
(sőt, a románcos jellegnek köszönhetően, a csodálatát), míg Arany hőse egy-
értelműen szatíra tárgya. 

Ha A falu jegyzőjét а vármegye megreformálhatatlansága melletti „vezér-
cikként" olvassuk, akkor a politikai szándék beteljesülésének garanciájává a 
vármegyei eseménysor (egy negatív jelenség allegóriája), a narratív diskur-
zus tematikus szintje helyett a narráció szintje lép elő. A falu jegyzőjében az 
elbeszélő és a tételezett hallgatója közti kapcsolat meglehetősen hangsúlyos, 
vagyis világos, hogy miféle „narratív helyzetben" hangoznak el az elbeszélő 
szavai. A reflexiók jelentős része magára az elbeszélésre vonatkozik, a köz-
ponti eseménysor megszakítására, vagy az attól való eltérésre, az elbeszélő 
számtalanszor megszólítja a „nyájas olvasót"; legtöbbször eltéréseit mente-
getve: „Eltértem! Ne vedd rossz néven, nyájas olvasó; tudod, régi szoká-
som..." (Fj XIX. 1:258.); „Ismét eltértem... sebaj." (Fj XX. 1:271.); „De ismét 
tévelygek, s mint a világon sok becsületes ember, kötelességeimről szólok, 
ahelyett, hogy azokat teljesítsem, azaz regényemet folytassam - azonban há-
rom hónapra [...] ennyi elmélkedés talán nem sok, s ha olvasóim megfontol-
ják, [...] talán megbocsátják ezt e kitérést" {Fj XXXV. 2:233.). A narrátor több-
ször reflektál történetének műfajára, saját történetmondó képességére is. 

Mellőzve most az összes olyan reflexió felidézését, amely az elbeszélő tör-
ténetmondó tevékenységére vonatkozik, emeljük ki a XIX. fejezet elejét. H a a 
fejezetet a regényben foglalt történet felől nézzük, akkor itt Nyúzó falujának 
és házának leírása olvasható, ám ezt a narrátor többször is megszakítja, elté-
ríti. Az olvasót az első mondatban ironikus módon „vándorként" szólítja 
meg, majd egy kitérő következik a korabeli magyar irodalomra: „.. .így kezd-
hetném e fejezetet, ha - mint sokan kívánják - azon pátoszhoz emelkedni 
tudnék, mely újabb időben legjelesb magyar műveinket [...] csaknem fordít-
hatatlanná teszi. De szerény író létemre, egyszerű gondolataim kimondására 
is alig találok szavakat. A gazdagokat, kik minden tárgynak három substan-
tivumot találva, mindeniket három adjectivum kíséretében küldhetik a világ-
ba, s trópusaik és figuráik gazdag tárházában felhalmozva tartják beszédök 
ékességeit - csak irigyelhetem, de példájok követésére nem érzek erőt ma-
gamban, s azért visszatérek egyszerű elbeszélési modoromhoz. Igen, olva-
sóm..." (Fj XIX. 1:256-257.). Ezután (jó messziről közelítve annak a ténynek 
a kifejtéséhez, hogy Garacs utcája csupa sár) egy történelmi utalás követ-
kezik, az elbeszélő történelmi tanulmányainak és történelemről alkotott vé-
leményének közbeékelésével. „Valamelyik történetfilozófiában olvastam -
nem mondhatom hamarjában, melyikben, mert volt idő, midőn még nem 
tudva, hogy az emberek a történetben, mint minden tudományban, csak 
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azon igazságokat keresik, melyeknek éppen hasznát vehetik, sokat foglala-
toskodtam ily munkákkal - , valamelyikben tehát a sok közül, mondom, 
olvasám..." (Fj XIX. 1:257.). Majd a tudomány egészét is puszta „teóriaként" 
írja le, egy ismerős példájával igazolva ítéletét: „És aztán higgyen az ember 
a tudósoknak! Egy öreg ösmerősem van. . ." (uo.). Erre következik az eltéré-
sekre való reflektálás (Fj XIX. 1:258., idézve fent), mely eltérés itt a régi rossz 
szokás mellett egy másik, egészen meglepő alapot is nyer: „. . .s azon kívül az 
író kötelességeihez tartozik a tárgyakhoz alkalmazni modorát, s Garacsról 
szólva miként ne élnék egyes kitérésekkel? A főbíró lakhelyének épp az vala 
legkitűnőbb jelleme, hogy benne egyenes úton senki sem járhatott..." (uo.). 
Az elbeszélőnek ez a megjegyzése, ha az „egyenes utat", ennek hiányát 
metaforikusán értjük, egyfajta magyarázatként szolgálhatna A falu jegyzője el-
beszélésmódjára. Eszerint a kitérések, késleltetések burjánzása a „tárgyból" 
fakadnak, a vármegyei közéletben uralkodó állapotok narrációs megfelelői. 

Az elbeszélő „kiszólásai", feltételezett olvasójához intézett szózatai azon-
ban megint csak eltéríthetik a szerzői szándékot, hiszen éppen a regény ele-
meinek („irányzatosnak" tekinthető leírások, az „irányzatosságot" hangsú-
lyozó reflexiók) narratív közvetítettségét hangsúlyozzák. Bár az ilyen típusú 
reflexiók nem cáfolják a regény „realizmusát" (lásd Zmegac idézett megjegy-
zéseit az elbeszélő tevékenységének „színreviteléről"), ám a játékos, öniga-
zoló passzusok a politikai-morális meghatározottságú („irányzatos") diskur-
zusban csak egy mellékhatás felerősödéseként írhatók le. 

Ráadásul az elbeszélő túlságos előtérbe tolakodása a mű „popularitását" is 
veszélybe sodorhatja (a fogalmat a Victor Hugo-tanulmányok használta je-
lentésben értve). A tífuszjárványra rátérve, pontosabban ezt a „rátérést" a 
vármegyei börtönökben uralkodó állapotokra való reflexióval elhalasztva, az 
elbeszélő még távolabb kerül a klasszikus történetmondói szereptől, amikor 
saját reflexióira reflektál: „Regényemnek egy nagy hibája az, hogy felette so-
kat okoskodom; néha szinte megsajnálom olvasóimat. Nem tudja nálamnál 
senki jobban, mennyire bosszantó, ha az író, történetének fonalát elhagyva, 
minden percben okoskodni kezd. Egy ismerősömmel a hegyek között jártam 
egyszer. Jó, becsületes ember volt, ki a természettudományokból éppen any-
nyit tudott, amennyit egypár óra alatt kényelmesen elmondhatott, s így a tu-
dósoknak azon neméhez tartozott, kik tudományukat, mint a nyári ruhát, 
nem hasznukért, de csak azért szerezték meg, hogy tisztességesen megjelen-
hessenek, s minden alkalmat megragadnak, hogy magoknál tudatlanabbakat 
bámulatra ragadjanak. Ezen érdemdús férfiú, noha csak azért indultunk egy-
mással útnak, hogy a legmagasabb csúcsok egyikéről a napot lealkonyodni 
lássuk, minden tíz lépésre megállt, s egy növényt szakítva le, a botanikáról, 
vagy egy követ emelve fel, a mineralógiáról szólt. Nem bosszankodtam 
életemben soha inkább - s ím, most pár évvel később szintúgy cselekszem 
olvasóimmal" (Fj XXXVI. 2:247-248.). A „nyári ruha" puszta luxusa helyett 
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A falu jegyzője elbeszélőjét azonban a „való" állapotok késztetik a voltakép-
peni elbeszélés folytonos megszakítására, a kiszólásokra (ahogy a következő 
oldalon folytatja fejtegetését), „s ha olvasóim nem bocsátanák meg e gyenge-
ségemet, minden, mit tehetek, csak az, hogy hibáimat bévallom, s javulást 
ígérek" (Fj XXXVI. 2:249.). 

Az „irányregény" logikája szerint a fordulatos történet azt a „populari-
tást" hivatott szolgálni, mely elengedhetetlen a politikai célok közlése érde-
kében. Másrészt a „populáris" történet (ahogy korábban volt róla szó) köny-
nyen elvonhatja az olvasó figyelmét e céloktól, ezért mégis szükség van a 
szándék kiemelésére („mintha megóvni akarná az olvasót attól, hogy nehogy 
az előrajzolt történet érdekeibe mélyebben vonassék, mi oknál fogva mindig 
új meg új magyarázatokkal látja el őt a' történetek okai 's körülményei 
felől"). A politikai célok ilyen egyértelműsítése meggátolhatja ezek közvetíté-
sét, elterjesztését, vagyis az „irányregény" céljait. Devescovi Balázs A falu 
jegyzője-értelmezése megmutatja: a narrátor önérteimező megjegyzéseire 
összpontosító elemzés képes arra, hogy a Hansági-tanulmány által alaposan 
tárgyalt „pragmatikus olvasatokon" túl is az irodalom eleven hagyományá-
ban tartsa A falu jegyzőjét. Azonban Devescovinak ezért a morális-politikai 
szándékot puszta fikcióvá kell minősítenie, ennek következményeként pedig 
látókörén kívül marad az a „circulus vitiosus", amely a valóság és az iroda-
lom közvetlen kapcsolatát célul kitűző szándékot sújtja. Márpedig az 
elbeszélő ön tudatosságából táplálkozó irónia és az elbeszélőt és a történetet 
morális alapon világosan kijelölő szatíra kettősségét már a korabeli recepció 
is szóvá tette. Az Életképek kritikusa (a regény első füzetének ismeretében) az 
„iróniával" tartja megkülönböztethetőnek Eötvös művét a politikai cikktől: 
„Ezen hol komoly, hol személyes alakban feltűnő, de mindenütt egyiránt je-
lentéssel bíró irónia, mi szerző műveit túlemeli a napi érdekű művek 
során".48 A Budapesti Hírlap recenziójának fogalomhasználata azonban figyel-
meztet, hogy irónián szatíra is érthető (még ha nem a közvetlen-politikai ér-
telemben is): „az e műben uralkodó szellem az irónia [...]. Ezáltal a regény 
nemcsak a jelen állapotokkal hozatik vonatkozásba (eddig a tanköltésnek 
mennie szabad), s napi érdekben nyer, hanem, mert e részben nem a pártem-
ber alacsony, - hanem az erkölcsbíró emberiségi magasb pontján találjuk, 
mélyebb emberi s tartósb hatást gyakorol."49 E „magasb pont" Gyulai Pál 
szerint a humorral érhető el: „a rajz élességét [...] enyhíti a finom humor, s 
az izgató irányt, mely egy egész osztályt támad meg és von feleletre, mily ne-
mesen mérsékli a tiszta és gyűlölség nélküli kedély emelkedettsége."50 A hu-
mor fogalma pedig - ahogy azt a Vanitatum vanitas értelmezéstörténete jól 
mutatja51 - bár végső soron a beszélő pozíciójának rögzítésére szolgál, a mo-
rális é s /vagy politikai meghatározottsága miatt merev jelentésszerkezettel 
bíró szatírával szemben rendelkezik a jelentésbeli viszonylagosság mozzana-
tával is. A humor esetében ugyanis az ábrázolt és az ideális világ közti sza-
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kadás oly nagy, hogy e szakadásnak csak egyéni felszámolásai lehetségesek, 
a feloldás a közélet szférájában lehetetlennek bizonyul (hiszen realitás és 
idealitás ellentmondása nem politikai, hanem ismeretelméleti probléma). 

Az elbeszélő „kiszólásait", a tételezett hallgatóság megszólítását a fogalom 
reflektált értelmében nem nevezhetjük ironikusnak: nem érintik ugyanis a 
beszélő pozícióját, céljuk nem a befogadó önálló, egyéni tudatosulása, sokkal 
inkább véleményének befolyásolása. Jól mutatja ezt A falu jegyzője elején ol-
vasható Alföld-leírás, amelynek példázatos szerepét egyszerre nyomatéko-
sítja s ugyanakkor át is értelmezi a zárlatban található párja. 

Az elbeszélő a regény első fejezetét nyitó Alföld-leírásban „tiszai alföl-
dünk" utazójának perspektíváját veszi kölcsön, s a történet ígéretével válto-
gatja a narrátor funkcióit: leírás, politikai megjegyzések, önreflexív kiszólá-
sok váltogatják egymást és fonódnak össze egymással. A „vidék általános jel-
lemének" elemeit felsorolva a Tisza leírására olyan hasonlatok szolgálnak, 
mint az „eltáblabirósodott jurátus", „folyó magyar juris perek", installátiók, 
tisztújítások. A leírás a második bekezdéstől újrakezdődik, annak ellenére, 
hogy az elbeszélő eseménymondást ígér („hogy végre történetemhez fog-
jak"). Az „általános jellem" konkretizálása következik, „történetünk szín-
helyének" leírása: Taksony vármegye, Tiszarét, a Rétyek kastélya. Három be-
kezdés jellemzi a Rétyeket birtokuk leírása által (a parlagi angolkert, az ek-
lektikus stílusban épült kastély, az udvart kitöltő szemétdomb). Ezután az 
elbeszélő kivezeti olvasóit Tiszarétről („most az egyszer legyen szabad a 
hosszú utczán végig velők egyenesen a mezőre sétálnom") a Török-dombra, 
ahol Tengelyi és Vándory ülnek. Történet helyett a két alak hosszas leírása 
következik, narrátori reflexióval bevezetve: „Az ember külseje egy része sor-
sának ... sok ember arcán, anélkül, hogy maga gyanítaná - fölírva hordja vég-
zetét; s talán olvasóim is, bármi gyönge leírásom után, több érdekkel tekinte-
nek személyeimre, kiket a Törökdombon eleikbe vezetek..." (Fj I. 1:10-11.). 
A reflexiókkal tarkított jellemzésre egy azt megerősítő szerepű párbeszéd kö-
vetkezik az optimista Vándory és a társadalmi igazságtalanságokat felhozó 
Tengelyi között, s végre úgy tűnik, elindul a cselekmény: „a távolban több lo-
vas vágtatva közelgett agaraival..." (Fj 1.1:15.). Ám Peti cigány vallatásának 
jelenetét több oldalon keresztül húzódó újabb leíró rész követi, középpontjá-
ban Nyúzó főszolgabíró jellemével és külsejével. A leírások reflexiókba hajla-
nak (a bírák megvesztegethetőségének tárgyalása), végül az elbeszélő megkí-
sérli nyomatékosítani a regény cselekményességét: „Azonban nem törvény-
kezésünk, hanem egy falujegyző történetének leírása lévén feladatom, tér-
jünk vissza a társasághoz, melyet a Törökdombon hagytunk" (Fj I. 1:21-22.). 

A narrátori funkciók52 ily gyakori váltogatása az elbeszélő számára is kér-
déseket vet fel, erről vallanak A falu jegyzőjében olvasható, az elbeszélésre vo-
natkozó megnyilvánulások. Jelentőségteljes kivételt jelent a regény zárlata 
(Fj XXXIX. 2:319.), amely a mindennapiság szférája és az elbeszélés kritikai 
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viszonyulása helyett a fenséges körébe helyezi az Alföld leírását: „Véget-
lenül, mint a tenger árjai, terülsz el szemünk előtt, s nagyságodnak nincs lát-
szó határa, csupán az ég...", „nagyszerűbb vagy e föld minden bérczeinél, 
honom korlátlan rónasága, te párja a végetlen tengernek, zöld s határtalan, 
mint ő, hol a szív szabadabban dobog, s szemünk nem talál korlátokat". Ez a 
leírás már nem „realisztikus", hanem nyíltan allegorikus: „Te a magyarnak 
képe vagy, nagy rónaságunk!" A regényt záró bekezdés e „kép" mellett an-
nak a regénynek is az allegorézise, amely korántsem egyértelmű cselekmé-
nyével szükségessé teszi a záró leírás odaillesztését: „Reményzölden, de 
pusztán állsz, arra teremtve, hogy termékenységeddel áldást áraszszál ma-
gad körül, de még kopáran. [...] közéig az idő, hol virulni fogsz. Virulni te 
szép rónaságunk, s virulni a nép, mely egy ezred óta síkodat lakja. Boldog, ki 
a napot elérheti! Boldog, ki legalább azon öntudattal vigasztalhatja magát, 
hogy minden tehetségével e szebb idő előkészítésére dolgozott." 

Kérdés, hogy mennyiben következik A falu jegyzője zárlata a történetből, s 
mennyiben van szó pusztán retorikus lezárásról. Fenyő István mintha az 
utóbbi értelmezést képviselné, amikor a „prózakölteménynek" tekintett zár-
lat kapcsán úgy fogalmaz, hogy „a regény mind több tragikus sejtelemmel 
terhes, mindazonáltal az íróban változatlanul él a remény, hogy egykoron el-
érkezik majd a munkájukból élő milliók békés egymás mellett élése. A regény 
befejező nagy képsorozata erről a megtalált harmóniatudatról ad bizonysá-
got: az alföldi rónaság képének életre keltése kifejezetten prózakölteménnyé 
emelkedik."53 Ugyanakkor, a regény megszilárdult interpretációját kiegészít-
ve, a leírás egy kevésbé pozitív szerepének lehetőségét is felveti, amikor így 
ír: „Az író legfőbb célja A falu jegyzőjében az akkori megyerendszer leleplező 
bírálata, melyet ő centralista elvbarátaival együtt a hazai feudalizmus elsőd-
leges támaszának, bástyájának tekintett. Alapvető politikai törekvése a sza-
bad és egyenlő emberek újfajta, polgárosult nemzeti társadalmának létreho-
zása volt - ennek útjában pedig leginkább a kiváltságrendszer hazai őre, a 
megyei hatalmi szerkezet állott."54 Fenyő egyértelműen a szerzői szándék 
felől magyarázza a záró leírást, a regényben olvasható események azonban 
csak annyiban engedik meg a zárlat optimizmusát, amennyiben „tiszta la-
pot" teremtnek, „dezilluzionálnak". A falu jegyzője jelentésének feszültsége 
abból ered, hogy a kijelentések puszta negativitásához az elbeszélő értékelő 
pozíciójának szilárdsága társul. A narrátor világosan - ahogy láttuk, néha 
még a maga számára is túl világosan - jelzi azt, mivel nem ért egyet, ám 
a Fenyő által Eötvös egyéb művei alapján rekonstruált pozitív célkitűzés 
hiányzik a regényben olvasható kijelentésekből. 

Fenyő úgy küszöböli ki ezt az ellentmondást, hogy egyrészt megállapítja: 
A falu jegyzője „az elidegenítés mesterműve", „alapvető esztétikai minősége, 
megszólalási módja, hangoltsága az irónia, a szarkasztikus gúny", másrészt 
azonban rögtön hozzáteszi mindehhez, hogy „ez az irónia [...] egy nagy és 
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tiszta lélek magasfeszültségét, elemi tiltakozását hordozza".55 Fenyőnek az 
az eljárása, hogy a regény példázatos jelentésének bizonytalanságát a szerzői 
személyiségre való utalással küszöböli ki, alapot talál mind a regény elbe-
szélőjének kijelentéseiben, mind pedig a regény recepciótörténetében. 

Irányzatosság és au(k)toritás 
- az „aszkétikus eszmények" és a „professzionalizmus étosza" -

Említettük, hogy Gyulai Pál számára a „finom humor" menti meg irodalmi 
műként A falu jegyzőjét, amit a „kedély emelkedettségére" vezet vissza, nem 
véletlenül: a szerzői szubjektivitásra alapozott humor jelensége egyrészt kor-
látozza az ironikus eldönthetetlenséget, másrészt pedig kivonja a művet a 
Gyulai által sem kedvelt politikai „irányzatosság" köréből. Ha a jelentés 
szerzői személyiségre való alapozottságára a regényből keresünk példát, ak-
kor kínálkozik A falu jegyzője legtöbbet idézett helye, amely így írja le regény 
és szerzője viszonyát: „Van az irónak egy magasabb feladata, mint hogy bi-
zonyos mennyiségű fehér papirt fekete karczolással töltsön be, s ki ezt érzi, 
azt egy pár kedvező bírálat, vagy azon művészi élvezet, melyet művei alko-
tásában talál, ki nem elégíthetik. A költészet kedves játékká aljasul, ha a kor 
nagy érdekeitől különválva, nem a létező hibák orvoslása, nem az érzelmek 
nemesítése után törekszik [...]. De ha a költőtől, ki nemes emberi czél után 
fáradva, hogy erősebben hathasson, azt, mi a művésznek legdrágább, műve 
szépségét is feláldozá, tiszteletünket meg nem tagadhatjuk, ha bámuljuk az 
önmegtagadást, melylyel ő, ki keble mélyén gyémántokat találhatott, inkább 
éles ekével szántotta fel földjét, mert érzé, hogy e munkával ön dicsőségére 
kevesebben, de embertársainak hasznára többet tehet, ha az így támadott 
művek hibáit az érzelemért, melyből származtak, szívesen megbocsátjuk, s 
megfeledkezünk gyengeségeiről, mert érezzük, hogy mi ellen a kritikus kifo-
gásokat tehetne, azt az embernek bámulni kell, hogy a könyvben nem szép 
mű, hanem szép emberi tett fekszik előttünk" (Fj XX. 1:279-280. kiem. az ere-
detiben.). 

Az „irányzatosság" megvalósulását szavatoló elemeket vizsgálva, a követ-
kezőket kell kiemelni: korszerűség, az irodalom mint a hibák orvoslása, áldo-
zat és önmegtagadás, tisztelet, az emberiség haszna, kritikusi és emberi mér-
cék, műelvű és cselekvéselvű olvasásmódok elkülönítése. Az érvelés ket-
tősségét (az értékes művészet az „utile" jegyében jön létre, az ilyen alkotás 
mégis lemondás a művészet lényegéről, a szépségről) a szerző személyének 
kitüntetése szünteti meg. Ahhoz, hogy az olvasás cselekvéssé váljék, szükség 
van a szerző személyisége által biztosított garanciára. Ez a biztosíték a re-
gény létrehozója iránti tiszteletben rejlik, amely a szerző önkorlátozó, lemon-
dó gesztusából táplálkozik. A szerző ilyen értelmű aszkézise jótáll a regény 
irányzatos jelentéséért; anélkül, hogy a narratíva az eszközként való haszná-
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lat során az elbeszélés vagy a történet szintjén a fejezet korábbi részében 
ismertetett veszélyeknek tenné ki magát. 

Eötvös recepciója erőteljesen hangsúlyozza a lemondás aktusának legiti-
máló szerepét. Voinovich a lemondás jelentőségét a valóságábrázolás hiteles-
ségében látja: „Önként határt vetett költői szabadságának, s művészi erejét és 
gondját képzeletbeli alakok és költött történetek festése helyett a valóságnak 
hiteles feltüntetésére fordította, a maga korának képét kívánta megrajzolni 
[...]. A művész sikerét alárendelte az ember meggyőződésének és köteles-
ségtudatának."56 A valóságábrázolás mögött meghúzódó önkorlátozás hiva-
tott tehát a regény olvasásmódjának kijelölésére: a valóság illúziójának a mo-
rális felháborodáson keresztül a reális, politikai cselekvéshez kell vezetnie. 
A falu jegyzője irányzatos olvasásmódját így foglalja össze Péterfy Jenő: „Az 
eszmék embere szinte söprúvel megy neki a magyar társadalom kinövései-
nek; annyira harci kedvében van, hogy még széles ecsetével is ahány vonást 
fest, annyi ütleget osztogat. Olyan, mint valami szatirikus Szent György 
lovag."57 

„Ecset" és „söprű", elbeszélés és politikai cselekvés egysége A falu 
jegyzőjében, ahogy látjuk, a lemondás erején alapul. A művészeti szép aláren-
delése a nemes emberi célnak, az individuum alárendelése az embertársak 
közösségének és a szépmű alárendelése a szép emberi tettnek képes arra, 
hogy szerző és olvasó között szoros kapcsolatot hozzon létre. Eötvös Gyulai 
szerint is politikai eszméknek áldozta teljes életét, s irodalmi alkotásait is az 
ezekért az eszmékért folytatott harc sugalmazta.58 Á m ahogy a humor fogal-
mának előtérbe kerülésekor láttuk, a lemondás aktusa jelentőségteljesebb 
lesz Gyulai számára, min t a lemondás célja - az elbeszélő által kiemelt „ér-
zelmek" alanya, az „ember" válik az értelmezés tárgyává. Olvasó és szerző 
kapcsolata korlátozott, egyirányú: a szerzői lemondás aktusa mindig meg-
előzi az olvasás tevékenységét. Az olvasást cselekvéssé alakító erkölcsi alap 
evidencia az „irányregény" olvasója számára. A lemondás, az aszketizmus 
ezen erejét Nietzsche a morál genealógiáját kutatva mutatja be, olyan autori-
tásként, amely lehetővé teszi a társadalmi létezést, ennek részeként pedig az 
emberek közti megértést. Nietzsche „bűnös gyógyításnak" nevezi a lemon-
dás eszményeinek terápiáját, mivel ezek követése ugyan megmenti az em-
bert a semmitől, de a bűnösség tudatával, a lelkiismeret-furdalás szorongásá-
val egyúttal még betegebbé teszi.59 Az „aszkétikus eszmény" felmutatása előfel-
tétel az irányzatosság szerinti értelmezéshez, nem pedig ennek eredménye. 

A lemondás következményeként egy másik elem is az aszketikus eszmény 
segítségére siet, biztosítandó a regény valóságra vonatkozó igényeinek betel-
jesülését. Ez a „professzionalizmus étosza", ahogy Lawrence Rothfield monog-
ráfiája a XIX. századi realizmus retorikájának alapelemét nevezi, s amelyet 
szerinte a XIX. században leginkább az orvostudomány testesít meg, amit a 
„realista" regények tematikus szintjén az orvos-figurák központi szerepbe 
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kerülése bizonyít.60 Visszatérünk tehát az irodalom és a gyógyítás analógiá-
jához, a hangsúly azonban immár az „orvos" személyén van. A „professzio-
nalizmus" fogalma jelzi, hogy itt már másról van szó, mint a felvilágosodás 
moralizmusa esetében. Ahogy Viktor Zmegac fogalmaz, nem az irodalom va-
lóságra vonatkozásának megokolása az új, hanem ezeknek az érveknek a 
kontextusa. A kontextust ugyanis immár a kor, a századközép „igazságpáto-
sza" jelenti (az ennek megfelelő elbeszélőfigurák, au[k]toritások nála a törté-
nész, az orvos és a szociológus).61 Ugyanez az „igazságpátosz" mutatható ki 
a századközép magyar kritikai gondolkodásában is, ennek „líraellenessé-
gében".62 A falu jegyzője recepcióját tekintve pedig talán Kelmenfy kapcsolja 
össze a legszorosabban (és meglehetősen érzékletes módon) az írónak mint 
orvosnak és az irodalomnak mint a társadalom gyógyítójának analógiáit: 
„Az irányregényeknek különösen feladata, szerző idézett szavai szerint: »a' 
létező hibák orvoslása« körül fáradozni; fürkészni és felfödözni 's elemezni 
a' bajt, melly társas-szerkezetünk egyik vagy másik körülményében veszi 
eredetét, szedi táplálatát, s' a' sebet, mellyből rosz genny gyanánt kifoly, foly-
vást nagyobbítja 's evesíti, mig több más sebekkel összeforván, gyógyíthatat-
lan sírba dönti a' társaságot [...]. 'S midőn iró illy czélt tűz ki magának, ott az 
önző szépműtan követeléseinek el kell hallgatni, [...] mert itt nem a ' költőt 
tekintjük, [...] itt az iró áll előttünk, az ember, ki használni akar, ki a' jót - ha 
nem az adható legszebb is - emberbaráti szeretettel adja feleinek, hogy ve-
gyék be és gyógyuljanak. [...] minél nagyobb mértékben követelhetni tiszte-
letet olly könyv irója iránt, ki elnyomva szive ellenszegülő hangjait, benyúl 
a' társaság undok sebeibe, hogy gyógyítson, hogy orvosságokat rendelhes-
sen..."63 

Lemondás és professzionalizmus a korban leginkább a centralisták köré-
nek önképét és külső megítélését, sőt utóéletét jellemzi. Beksics Gusztáv mo-
nográfiájának érzékletes leírását felidézve, a „magyar doktrinérek" elméleti 
felkészültsége az ellenzék részéről is gúnyt váltott ki, amiért vállalt módon 
az „eszmékhez" igazították tevékenységüket (Krisztushoz hasonlóan büsz-
kék voltak saját keresztjükre, a doktrinérségre), ezért pedig működésük fel-
világosító természetű: „A doctrinair-csapat tehát egyetlen utat sem talált tisz-
tába hozva. Szalay és barátainak módszere szükségképp csak didactikai le-
het." Ez az alapos ismereteken nyugvó, megalkuvást nem ismerő és hálátlan 
felvilágosító tevékenység képes megmutatni a helyes irányt minden aktuális 
korlátozottság dacára is: Széchenyi, Deák vagy Kossuth alakjaira „teljes 
fényével rásütött a kelő nap, sőt e nagy világító tornyai önfénnyel bírtak. 
A völgy azonban, az a nagy rónaság, minő akkor nem csak az alföld, hanem 
a magyar társadalom is volt, még félhomályban vesztegelt. A hajnal csak 
szürkületével borította alacsony láthatárának szegélyét."64 Ez a Beksics-
idézet azért fontos, mert jelzi, mi adhat reményre okot minden kudarc elle-
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nére: a lemondással vegyes tanítás, a világítótoronyként való kiemelkedés 
helyett a sötétbe való alászállás. 

Mindehhez képest A falu jegyzője - „irányregényhez" méltatlan módon -
sem az elbeszélő megjegyzéseit, sem pedig a történetet tekintve nem fűz túl 
nagy reményeket a regényíró és az orvos analógiájának működéséhez, a 
„létező hibák orvoslásának" eredményességéhez. „Az író s orvos munkássá-
ga között vannak bizonyos hasonlóságok - innen van, hogy orvosok, kik sa-
ját tudományukban elismerést nem találtak, oly szívesen vetik magokat az 
irodalomra - egyik az emberi nem erkölcsi, másik anyagi hibáinak megjaví-
tásával fárad, mindketten többnyire hasonló sikerrel" (Fj XXXVI. 2:253.). Ha 
pedig azt tekintjük, hogy vajon szerepelnek-e a regényben olyan orvos-ala-
kok, akik a gyógyítás pozitív példájával szolgálnának, akkor az eredmény 
még inkább lesújtó. E vizsgálat már csak azért is jogos, mert ahogy a narrá-
tor kifejti, a vármegyei keretben lehetetlen például a főorvosról szólni a poli-
tikai körülmények megvilágítása nélkül (Fj XXXVI. 2:250-251.). A vármegyei 
főorvos is hosszas politikai csatározások kompromisszumos megoldásának 
köszönheti megválasztását. Bár már „első föllépése által egész Taksony me-
gyét a törvényhatósági élet legközönségesebb s egyszersmind legnagyosb 
bajából, azaz belső viszonságaiból gyógyítá meg" (Fj XXXVI. 2:251.), mégsem 
tekinthetjük olyan figurának, aki alapul szolgálhatna az író-orvos pár-
huzamhoz; népszerűségét például annak köszönheti, hogy „minden betegét 
azon rendszer szerint gyógyítá, melyet maga kívánt" (Fj XXXVI. 2:253.). 
A másik orvos-figura, Serer, a megyei sebész, éppen ellenkezőleg, minden 
betegségre ugyanazokat a gyógyszereket írja fel. A két szatirikusán ábrázolt 
alak ellentétét az általuk képviselt gyógyító iskolák is kifejezik: Serer a ho-
meopátia, a „hasonszenvészet" vagy „hasonszenvi gyógymód" harcos híve. 
A homeopátia az 1810-es évektől terjed el Hahnemann német orvos művei 
nyomán; neve onnan származik, hogy a gyógymód a „similia similibus 
curantur" elvén alapul, a betegségből magának a betegségnek a megismétlé-
sével lehet kigyógyulni. Hahnemann szerint ugyanis „a betegség a tisztán 
szellemi életerő lehangolódásán alapul és teljesen immateriális természetű 
[...], az orvos működése csupán a tünetek megszűntetésére szorítkozhatik 
[...], [módszere pedig nem más, mint] előidézése az eredeti betegséghez ha-
sonló, de erősebb, s azt eloszlató kórállapotnak".65 

Logikáját tekintve ez az eljárás párhuzamba állítható az irodalom 
mimetikus modelljének a fejezet elején ismertetett igazolásával: a „beteg" va-
lóság megismétlése ott a katarzis, itt az „immateriális" hatóanyagok felsza-
badítása révén „gyógyuláshoz" vezethet. Talán nem véletlen, hogy a fejezet 
elején idézett Kazinczy Gábor minden irónia nélkül említi a homeopátiát: en-
nek atyjában a „meddő reflexióval" szembeállított, az „ifjúkornak" tulajdo-
nított „küzdés" egyik példáját látja („a század jövőterhes rejtvényeinek 
Oedipusa, szúrágta alapjainak Luthere vagy Hahnemanna sem a spekulatív 
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hidegségű férfikor, sem az [...] öregkor nem leend"66). Ám A falu jegyzőjében 
a homeopátia kizárólag szatirikus vagy közvetlenül elutasító kontextusban 
szerepel, például a börtönben uralkodó állapotok leírásakor: „A munkátlan-
ság, Hahnemann rendszere szerint, nálunk henyeséggel gyógyíttatik..." 
(Fj XXXII. 1950 2:174; az idézett részlet a második kiadásból kimaradt); „a 
közgyűlés [...] szinte határozatilag, börtönei számára a homeopátiát fogadta 
el, mi által a költség igen mérsékelt mennyiségre szállíttatott le" (Fj XXXII. 
2:196.). 

„...miért írom mindezt?" 

„Olvasóim talán kérdezni fogják: miért írom mindezt?", kérdi az elbeszélő a 
magyar rangkórságról folytatott hosszas elmefuttatás végén (Fj XXII. 9.). 
A „miért?" kérdése a narrátor egyes megjegyzései által is alátámasztott poli-
tikai célzatosság feltételezése esetén kiterjeszthető a regény értelmezésének 
egészére. A falu jegyzője befejező próféciája és az elbeszélő (igaz, kevés szá-
mú) nyílt politikai állásfoglalása e reflexiókon felül is alátámasztja az inten-
cionális olvasat jogosultságát. A XXXVI. fejezet előbb idézett, még szatirikus-
nak tekinthető bevezető fejtegetései után az elbeszélő minden közvetítő sze-
rep nélkül fejezi ki felháborodását a börtönben haldokló rabok sorsa miatt 
(Fj XXXVI. 2:257-258.), s valószínűleg nem véletlen, hogy kifakadásába az 
„irányzatosság" bírálatait is beleszövi; éppen ezért ez az egyetlen, bár hosz-
szú bekezdésből álló részlet meglehetősen „kiugrik" a távolságtartással jelle-
mezhető elbeszélésmódból: „Menjetek végig ti, kik mindenkit, ki a létező ba-
jokra int, túlzással vádoltok, s gyáva filantrópiának nevezitek, ha valaki esze-
tekbe juttatja a kegyetlenségeket, melyek a büntető igazság neve alatt e hon-
ban még most is naponként elkövettetnek" (Fj XXXVI. 2:258.). Ugyanebben a 
fejezetben az üveges zsidó élettörténete hasonló, nem önreflexív vagy szati-
rikus értelemben vett előlépésre készteti a narrátort: „S mit bámuljuk, ha a 
zsidó megromlott, ha azon magasabb érzelmeket, melyek az emberi termé-
szetet nemesítik, e népnél ritkábban találjuk?! Engedtünk-e neki tért, hol e 
nemesebb érzelmeket használja? E haza gyermekének ismerte-e őt, hogy tőle 
szeretetet kívánhatna?" (XXXVI. 2:263.). 

A lemondás, az önkorlátozás gesztusa a regényben nem kapcsolódik össze 
egyértelműen azzal a céllal, hogy a szerzői szándékot bizton célba juttassa. 
Sem az elbeszélőnek a vármegyei állapotokra s ugyanakkor az emberi gyar-
lóságokra vonatkozó magabiztos megjegyzései, ezek „professzionalizmusa", 
sem pedig a Tengelyit, Violát vagy az üveges zsidót ért méltánytalanságok 
kiváltotta megjegyzések „pátosza" nem szolgál háttérként a valóság átalakí-
tásának pozitív alakban megfogalmazott programjához. Az „irányzatossá-
got" deklaráló kijelentések mellett a regény több szinten is szembesül saját 
céljai megvalósításának nehézségeivel. így ha a Reform témáit, tételeinek 
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illusztrálását keressük a regényben (A falu jegyzője Révai-féle kiadása például 
fontosnak tartja jelezni, hogy a regény témáinak forrása a Reform és Eötvös 
egyéb értekezései és cikkei,67 Sőtér szerint pedig „Eötvös reformprogramjá-
nak valamennyi tétele megleli a regény egy-egy alakjában a maga támaszté-
kát, igazolását"68), akkor ellentmondásokra akadunk a reflexiókban és egyes 
eseménysorokban (például a szerelmi szál egy része meglehetősen redun-
dáns lesz, Réty és Tengelyi történetének befejezése érthetetlen69). A regény 
„irányzatosságát" feltétlenül elfogadó olvasás puszta ékítménnyé teszi az 
elbeszélő számtalan megjegyzését, s nem szolgál magyarázatul az elbeszélés-
módra jellemző, csak helyenként feladott közvetítettségre. (A narratív közve-
títettség híján lévő Éljen az egyenlőség! című vígjátéknak, amely A falu jegyző-
je alakjainak és eseményszálainak egy részét előlegzi, jóval egyértelműbb a 
jelentésszerkezete.) Ha pedig csak a metanarratív elemekre összpontosítunk, 
kiderül, hogy ezek értelmezése a politika és az irodalom közti kapcsolat kér-
déséhez vezet; a narrátor reflexióit kizárólag a narratív diskurzus keretein 
belül magyarázó olvasás vak marad az irodalmi irányzatosság, a valóságillú-
zió, a gyógyítás problematikájára. 

Itt „jut szóhoz" A falu jegyzője értelmezésében az irónia, ám a fogalom csak 
megszorítással alkalmazható Eötvös regényét olvasva. Bár A falu jegyzője nem 
tartja zavartalannak irodalom és valóság kapcsolatát, maga a kapcsolat, en-
nek megteremthetősége és befolyásolhatósága nem válik kétely tárgyává. 
Nem az úgynevezett romantikus iróniáról van tehát itt szó, az elbeszélő „iro-
nizáló" szólamai sokkal inkább a Muecke által „proto-romantikus iróniá-
nak" nevezett jelenség körébe utalható;70 de értelmezhető az arra irányuló 
(„proto-realista"?) törekvés keretében is, hogy - Zmegaccsal szólva - az író, 
bepillantást engedve műhelyébe, a valóság minél teljesebb reprezentációja 
mellett is képes legyen megőrizni az irodalom autonómiáját. A magyar ro-
mantika irodalmában, a negyvenes években azonban olyan művekkel is 
találkozunk, amelyek értelmezésében a közéleti hatás problematikussága 
olyan erőteljes, hogy ehhez képest a „valószerűség hatásának" kérdése má-
sodlagos, alárendelt tényezővé válik. Petőfi Az apostolában vagy Vörösmarty 
Gondolatok a könyvtárban c ímű műve esetében az „irányzatosságnak" A falu 
jegyzőjében még éppen az elbeszélő „au(k)torizálása" által elfedett problémái 
az értelmezés legfőbb kérdéseivé lépnek elő. 

1 JÓKAI Mór, Politikai divatok, Bp., 1963, 5. 
A politika ironikus kezelésével az irodalom 
politikai szerepvállalása is ironizálódik a Poli-
tikai divatokban, mely jelenség éppen nem 
jellemző az Életképek szerkesztőjének megnyi-
latkozásaira vagy az ö tvenes évek olyan 
„irányregényeire", mint a Kárpáthy Zoltán 
vagy A régi jó táblabírák. 

2 KELMENFY László, A' falu jegyzője, Iro-
dalmi Őr, 1846, 97. Kelmenfy ezért mellőzi is 
az „irányregények" műfajának közeli megha-
tározását: „a' műtermék rendszerint meg-
előzni szokta a' műbírálatot, 's mikorra irány-
regényeknek netalán tán bőviben leszünk: ak-
kor, évek múlva, fognak akadni birálók is, kik 
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a' tárgyról szükségeinkhez képest bőven szól-
janak". Uo., 98. 

3 Uo., 97. 
4 PULSZKY Ferenc, A falu jegyzője = Uő, 

Kisebb dolgozatai, sajtó alá rend. LÁBÁN An-
tal, Bp., 1914, 201. Pulszky cikkét a Magyar 
Szépirodalmi Szemle közli, amelynek szer-
kesztője, Erdélyi János az „irányköltészeti vi-
ta" idején több írásában kikelt a tendencia el-
len. Egy a Pulszkyéval azonos évből, 1847-ből 
való munkája szerint az „utilitár nézetekkel" 
„még az olajágat és borostyánt is makk és 
kormos alma termésére akarjuk szorítani". 
ERDÉLYI János, Kritikai szigorunk = Uő, Filozó-
fiai és esztétikai írások, sajtó alá rend. T. ERDÉ-
LYI Ilona, Bp., 1981, 578. (Az 1855-es Egy szá-
zadnegyed a magyar szépirodalomból című tanul-
mánya a Magyarország 1514-ben „irányzatos-
ságát" - amelyet a regény elbeszélője nem 
deklarál, csak az előszó tűzi ki célként a törté-
nelem népszerűsítését - is sokallja, s a regényt 
azért tartja mégis nagyra, mert számára sze-
rencsés módon Eötvös szándékai és a regény 
gyakorlata eltérnek egymástól.) A regény kö-
rüli vitába bekapcsolódik még Hazucha 
Ferencz (Vas Andor, majd Kelmenfy László 
néven), Henszlmann Imre, Csengery Antal 
(az Életképekben, az Irodalmi Őrben, a Pesti 
Hírlapban). 

5 Bár Devescovi Balázs A falu jegyzőjéről 
szóló tanulmánya felhívja a figyelmet 
Ferenczi Zoltán Eötvös-monográfiájának 
azon megjegyzésére, amely a regény elkészül-
tét az 1845. márciusi közlés megindulása elé 
helyezi, 1844 végére: ezzel magyarázva a fü-
zeteknek a cenzori hivatal lassúsága ellenére 
viszonylag gyors egymásutánját . DEVES-
COVI Balázs, A kör, ha bezárul (kézirat), 4. 

6 Pesti Hírlap, 1845. júl. 12. (484. sz.) 386. 
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