
kori tárgyú térképeket az újkori rész meg
jelenésére halasztani (azóta megjelent: 
A kalocsai érseki egyház története, II, ford. 
TAKÁCS József, s. a. r. THOROCZKAY Gá
bor, Kalocsa, 2003, 376 1., 2 melléklet - a 
szerk.). E hibák mindazonáltal nem érintik 

Éder Zoltán az 1972 és 1998 között ké
szült tanulmányaiból válogatott új köteté
be, az írások zöme az 1986-1997 közötti 
évekből származik. A szövegek műfaja 
vegyes, a hosszabb terjedelmű tanulmá
nyok mellett a néhány lapos ismertetés, a 
szövegkiadáshoz készített bevezetés és a 
Szabó T. Attilát 75. születésnapján kö
szöntő megemlékezés-pályakép is olvas
ható a könyvben. Ami az írásokban közös, 
hogy Éder Zoltán mindig olyan témára 
hívja fel figyelmünket, amely napjaink 
kutatásainak hátterében, sőt szinte a ku
lisszái mögött zajlik. Ilyen témák a magyar 
nyelvű utazási irodalom története, a 
nyelvtanok és szótárak nyelvtudomány
történeti és tudománytörténeti szerepe, 
Révai stilisztikai kézikönyvének helye a 
korabeli tudományos irodalomban, Vályi 
Andrásnak, a pesti egyetem magyar tan
széke első oktatójának a magyar nyelv 
tanításának módszertanáról szóló könyve, 
Gyarmathi Sámuel Nyelvmestere és Ver
seghy nyelvtudományi művei. 

Első olvasásra is látszik - amint Éder 
Zoltán munkásságát ismerve tudható -, 
hogy szövegekkel dolgozó, azokat kiadó 
filológus készítette e tanulmányokat, mert 
a források pontos bibliográfiai hivatkozá
sai mindenütt megtalálhatók, s lehetőség 

a mű eszmei értékét. Takács József fordí
tói munkája, Thoroczkay Gábor szöveg
gondozása, jegyzetelése méltó tisztelgés 
Katona István emléke előtt. 

Szabados György 

szerint az eredeti, korabeli kiadásokat 
forgatta a tanulmányok írója. Olvasás 
közben megérezzük a szerzőben lakó tisz
teletet a szövegek iránt, az egyes homály
ba merülő müvek újra megtalálása felett 
érzett örömet és ezzel együtt az egyes 
szövegek mély ismeretét. A filológus ér
deme, hogy a szövegeket mindig eredeti 
nyelven idézi, amikor szükséges, a magyar 
fordításukkal együtt, hogy az olvasó is 
részese lehessen egy-egy filológiai érv 
megfontolásának, egy-egy tudománytörté
neti döntésnek. 

A tanulmányok sorát egybekapcsolja, 
hogy mindegyik témája a régi magyaror
szági műveltségbe nyúlik vissza. Leg
többjük a 18. század végének, a 19. század 
első évtizedeinek a nyelv formálására, újí
tására törekedő erőfeszítéseit vizsgálja. 
Ekként kerül szóba Sajnovics Demonstra-
tiója, Révai stilisztikai kézikönyve, Verse
ghy Proludiuma, nyelvtanai (1805), nyelv
művelő kézikönyve (posztumusz, 1826), 
Teleki József és Teleki László nyelvtudo
mányi értekezései, Éder József Károly és 
írásain keresztül Benkő József nyelvészeti 
munkássága, törekvései. A vizsgált témák 
és azok filológiai, tudománytörténeti meg
közelítései mind nagyon fontosak napjaink 
kérdésfelvetéseit tekintve, mert a nyelv-

ÉDER ZOLTÁN: TÚL A DUNA-TÁJON. FEJEZETEK A MAGYAR 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET EURÓPAI KAPCSOLATAI KÖRÉBŐL 
Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1999, 312 1. (Mundus Új Irodalom, 9). 
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kérdésnek az ideológiai, eszmetörténeti, 
nyelvfilozófiai, valamint poétikai aspektu
sa áll manapság az érdeklődés középpont
jában. 

A tanulmányoknak világos, könnyen 
átlátható a szerkezete: először a téma ed
digi szakirodalmát és annak eredményeit 
mutatja be Éder, majd rátér saját kutatásai
ra, amelyek általában kiegészítik, ponto
sítják az eddigi filológiai adatokat. Az 
egyes téveszméket vagy megalapozatlan 
feltevéseket az elsődleges forrásokhoz 
visszanyúlva elemzi, majd javítja. A ko
rábbi eredmények gyakran idézetekkel 
megerősített bemutatása néhol túl nagy 
teret vesz igénybe, és ezért kevés hely 
marad arra, hogy a nyelvtörténész saját 
kutatásainak eredményeit az olvasó elé 
vezesse. Ennek okai azok a retorikai meg
oldások is, amelyekben saját szavaival 
foglalja össze egy idézet tartalmát: „Teleki 
müvének bevezetésében utal arra, hogy a 
pályakérdésben megszabott kívánalmakat 
követte a kidolgozásban, csupán egy pon
ton tért el azoktól, tudniillik abban, hogy 
fejtegetéseit nem csupán a szakszókincsre 
vonatkoztatta, hanem az egész nyelv szó
kincsére kiterjesztette. Az ő szavaival: 
»Csak abban távoztam el azoktól, hogy a 
nyelv kimíveltetéséről megállapított sza
básaimat nem szorítottam a tudományos és 
mesterségbeli szavakra szólásmódokra, 
hanem az egész nyelvre és annak minden 
tekintetű kimiveltetésére kiterjeszkedtem. 
Merész képzetemben egy tökéletes épüle
tet bátorkodtam megragadni.«" (256.) 
A tanulmányok zárásaként Éder az új 
eredményeket, illetve az új eredmények 
fényében a vizsgált müvet elhelyezi a 
nyelvtudomány vagy az irodalomtörténet 
folyamatában. Ezekből a részekből hiá
nyolom a kitekintés nagyobb perspektívá

ját. Ezt meghatározza részben az, hogy 
Éder általában egy-egy műfaj „első" da
rabját mutatja be. Ez az elsőség viszont 
sokszor olyan jelentős értékkel bír, hogy 
elmarad a mü összevetése más, párhuza
mosan született szövegekkel. „A magyar
nyelv-oktatás módszertani kézikönyve 
tehát, s e nemben az első, amely annál 
becsesebb, mert abból a korból többnyire 
csupán közvetett, a magyar grammatikák 
és nyelvkönyvek anyagából kikövetkeztet
hető ismereteink vannak arról, hogyan 
tanították vagy akarták tanítani a magyar 
nyelvet." (90.) „Persze elsősorban nem a 
megjelenés helye adja a müvei való fog
lalkozás alkalmát és indítékát, hanem [...] 
hogy a megjelenés óta eltelt százkilencven 
esztendő folyamán - bármilyen hihetetlen 
- senki sem akadt, aki - bár egy rövidke 
cikk erejéig - méltatta volna az első Ma
gyarországról szóló, magyar nyelvű úti
könyvet." (207.) (TELEKI Domokos, Egy
nehány hazai utazások leírása Tót- és 
Horvátországnak rövid ismertetésével 
együtt, Bécs, 1796.) Az útleírások kapcsán 
talán most, a kötet egyberendezése alkal
mával meg lehetett volna említeni a Sán
dor István művének újrakiadásával egy 
időben megjelent válogatást (Magyar 
utazási irodalom 15-18. század, vál. KO
VÁCS Sándor Iván, kiad., jegyz. MONOK 
István, Bp., 1990), amelyben ugyan nem 
szerepel idézet Teleki Domokostól, mert 
elsősorban külföldi úti beszámolókat tar
talmaz, ám nagyobb előtörténetet vázol fel 
a témához, s amelyben Teleki Domokos 
egyik távolabbi nagybátyja, Teleki József 
kéziratos úti napló-jegyzetei is megtalál
hatók. 

Az elsőség mellett ugyanennyire ki
emelt szempont a vizsgálatokban a magyar 
nyelvűség kérdése. Éder elsősorban a ma-
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gyár nyelven írt munkákat vizsgálja, ez 
természetes is a magyar nyelvtudomány 
története szempontjából, de az egyes 
elemzések során kevéssé tér ki a más szer
zők tollából származó nem magyar, hanem 
latin, esetleg német nyelvű munkákra. 
Ennek következtében a fontos magyar 
nyelvű munkák mintegy elszigetelten, nem 
a folyamatok részeként jelenhetnek meg az 
olvasók előtt. Úgy tűnhet, mintha a ma
gyar régiségben magányos világítótorony 
szerepük lenne. S való igaz, hogy az egyes 
tudományos szakterületek magyar nyelvű 
történetében nagy a jelentőségük, de a 
korban a több nyelven egyszerre olvasó 
tudósok számára a latin, német, esetleg 
francia nyelvű munkák tudományos értéke 
ugyanakkora lehetett. 

Az egyes témák bemutatása közben ki
csit nagyobbra vett látószög több lehetősé
get adott volna a kérdések megnyugtatóbb 
tisztázásához. A Révai-Verseghy vita több 
tanulmányban érintett téma (Révai Miklós 
a történeti nyelvtudomány megalapítója; 
Verseghy Ferenc nyelvtanai, tekintettel a 
magyar mint idegen nyelv oktatására; 
Verseghy Ferenc nyelvi rendszere és a 
kortársi grammatikák; Verseghy Ferenc 
nyelvtudománya és az utókor), s ezekben 
az írásokban mindenhol olvashatjuk, hogy 
a vitában két egyenrangú, de más nyelv
elméleti alapon álló tudós vitatkozott 
egymással. A nyelvről szóló nézeteik 
olyannyira különbözők voltak, hogy egy
más előfeltevéseit és az azokra épülő rend
szereket nem tudták elfogadni saját néző
pontjukból. Vitájukat a magyar grammati
ka szempontjából a későbbi korok döntöt
ték el, mégpedig mind Révai, mind Ver
seghy rendszeréből átvéve nagyon fontos, 
a rendszer szempontjából meghatározó 
elemeket. A korszakban viszont még nem 

lehetett tudni, hogyan alakul később a 
magyar nyelvtan sorsa, s a vitát, mint 
akkoriban a legtöbb irodalmi és nyelvé
szeti vitát, nem a tudományos érvek súlyai, 
hanem az irodalmi élet erőviszonyai dön
tötték el, amint erre Kazinczynak Révai
hoz írt levele kapcsán többször utal Eder 
(118, 197). Itt azonban nem pusztán arról 
volt szó, hogy a széphalmi „vezér" ki 
mellé teszi le a voksát, hanem arról is, 
hogy az egyetem mint tudományos köz
pont és mint normaképző intézmény mi
ként játszott szerepet a magyar tudomá
nyos életben és a magyar oktatási rend
szerben és ezen keresztül a normatív 
grammatika elterjesztésében. Eder érinti 
ezt a Verseghy Ferenc nyelvtudománya és 
az utókor című tanulmányban. Révai né
zeteinek átmeneti előretörését az, hogy a 
pesti egyetem magyar tanszékén öntötte 
végső formába grammatikáját, legalább 
ugyanannyira meghatározta, mint Kazin
czy véleménye, amiképpen az is, hogy 
Révai szellemi hagyatékát és emlékét 
Horvát István gondozta, aki 1816-tól a 
nemzeti könyvtár őre, később, 1824-től 
ugyanezen egyetem tanára lett (először az 
éremtan, diplomatika, később, 1830-tól a 
magyar tanszéken), s eközben újságszer
kesztő is volt. Noha ezek a körülmények 
nem tartoznak szorosan a Révai-Verseghy 
vita nyelvszemléleti kérdéseihez, felvázo
lásuk után jobban érthető lenne a korabeli 
grammatikai harc kimenetele, az egyes 
nézetek érvényre jutása. 

Ugyanennél a kérdésnél maradva, a tá
gabb nézőpontú vizsgálódásba érdemes 
lett volna belevenni a prozódiai harcot is, 
mert annak alapja ugyanaz a szemléletbeli 
különbség volt, mint a jottista-ypszilonista 
vitáé, azaz a történeti elv és a szinkrón 
tapasztalat szembeállítása, pontosabban az 
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a kérdés, hogy a történetiséggel rendelkező 
szövegekből mekkora és milyen tapaszta
latot lehet levonni az egyes normákat 
meghatározó elvek tekintetében. Szinte 
szó szerint azonos érvekkel szállt szembe 
egymással két évtizeddel korábban Baróti 
Szabó és Rájnis, azon vitatkozva, hogy a 
régi szerzők nyomtatásban fennmaradt 
szövegei mennyire lehetnek meghatározó
ak a klasszikus századforduló időszakára 
nézve. A prozódiai harcban Révai is részt 
vett, s a történeti illetőleg szinkrón nézetek 
alapjául szolgáló érveket onnan is ismer
hette. A két írói pör párhuzamosságának 
akár csak felvillantása megmutatta volna a 
kornak azt az igen erős dilemmáját, hogy 
az egyre jelentősebb tudományos megala
pozást nyerő „történetiség" (Filológia disz
ciplína) és az ehhez kapcsolódó történeti 
szemlélet milyen mértékben lehet eligazító 
a korszak jelene szempontjából a tudomá
nyok és az irodalom terén. 

A tágasabb perspektíva megteremtését 
az is szolgálhatta volna, ha a szerző a ta
nulmányok egyes csoportjai elé rövid be
vezetőket írt volna, egybefogva és keretbe 
foglalva a bennük felvetett problémákat. 
Ezekben a bevezetésekben pontosabban 
lehetett volna meghatározni az egyes mü
vek értékét, jelentőségét, tudománytörté
neti szerepét és egymáshoz viszonyított 
helyét. Ezen módszerrel kiküszöbölhető 
lett volna, hogy az egyes tanulmányokban 
felmerülő közös kérdésekről néhol szinte 
szó szerinti ismétlések zavarják meg az 
olvasást. 

A legnagyobb hiánynak azt érzem a már 
megjelent szövegek újraközlésekor, hogy 
az azóta született szakirodalmi munkák 
eredményei nem gazdagítják a kötet ta
nulmányait. Mivel ezek sokban egybevág
nak Éder megállapításaival, nem kénysze

rítettek volna túl nagy terjedelmű hozzá-
toldásokat a szöveghez, egy-két lábjegy
zetben elfértek volna, és erősítették volna 
a dolgozatokat. így például a Révai-Ver
seghy vitával kapcsolatban Margócsy 
István tanulmánya a vita eszme- és kul
túrtörténeti vonatkozásairól. (Klasszika és 
romantika között, szerk. KULIN Ferenc, 
MARGÓCSY István, Bp., 1990, 26-34). 
Verseghy vei kapcsolatban talán hangsú
lyosabb helyen lehetett volna említeni 
RÉKASY Ildikó bibliográfiáját (Verseghy 
Ferenc-bibliográfia, Szolnok, 1994), nem
csak a Proludium második kiadásának 
javítása miatt (144), és a korszak nyelv
szemléletével kapcsolatban például Csetri 
Lajos megállapításait (Egység vagy külön
bözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a 
magyar irodalmi nyelvújítás korszakában, 
Bp., 1990). Igaz, Éder Zoltán egy-egy 
jegyzet erejéig utal az egyes tanulmányok 
megjelenését követő szakirodalomra, de 
egy kivétellel (D. NAGY Anikó, Ifjú gróf 
Teleki Domokos, 216) csak olyan esetben, 
amikor saját későbbi munkáiról, sajtó alá 
rendezett szövegeiről van szó, illetve egy 
helyen, amikor Benkő Loránd hasznosí
totta Éder eredményét (44). 

A szövegek összefésülése, összeszer-
kesztése azért is lett volna hasznos, mert 
bosszantó, hogy a pedáns szövegközlésnek 
tűnő idézetekben, amikor egy tízsoros 
részlet kétszer kerül elő két különböző 
tanulmányban (252, 263), a két idézet kö
zött 17 eltérés található. Az ilyen eset, még 
ha a nyomdának rójuk is fel a hibákat, 
megingathatja a szövegek hitelességével 
kapcsolatos biztonságérzetünket. 

Összességében úgy gondolom, igen 
hasznos, hogy a nem mindig könnyen 
hozzáférhető kiadványokban, elszórtan 
olvasható tanulmányokat, cikkeket egybe-
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foglalva vehetjük kezünkhöz. Több tudo
mánytörténeti elemzés nagyon érdekes, a 
szerző élénk stílusa miatt olvasmányos, sőt 
a papaszem szó történetének bemutatása 
igen szellemes, a tudományos ismeretter
jesztés remek példája. Nagyon fontos a 
tanulmányok vizsgálati irányát meghatáro-

Jókai Mór életmüvének értékelése a 
magyar irodalomtudomány egyik sokat 
tárgyalt, fontos problémája, amellyel kap
csolatban már maga az is kérdés lehet, 
hogy miért látszik ez a probléma olyan 
fontosnak. Szilasi László könyve nem a 
Jókai-korpusz olvasására vagy újraolvasá-
sára tesz kísérletet, hanem a Jókairól szóló 
kritikai diskurzus beszédmódját próbálja 
elemezni (nyilván ezért nem szerepel Jókai 
neve a címben, de még egy alcímben sem), 
azzal a kimondott szándékkal, hogy a 
mindeddig szerinte működésképtelennek 
és eredménytelennek bizonyult olvasási 
stratégiák lebontásával megnyissa a terepet 
más, eljövendő stratégiák számára, de 
tételesen kijelenti, hogy ő maga nem vál
lalkozik újszerű olvasatok, olvasásmódok 
kikísérletezésére. Emiatt kétségtelenül 
marad vissza némi - és nem is csekély -
hiányérzet a könyv olvastán, bár a terep 
megtisztítása, az elfogadható és elfogad
hatatlan előfeltevések szétválogatása vitat
hatatlanul nagyon hasznos munka. Az 
alábbiakban lesz még szó a hiányérzet más 
forrásairól, valamint módszertani kifogá
sokról is. 

A monográfia lényegében négy fő részt 
tartalmaz: először a Jókai-recepciót a kul
tikus beszédmód felől közelíti meg, majd a 

zó tudománytörténeti megközelítés, amely 
hiányzik napjaink tudományos közbeszé
déből. A filológusok öröme teljesebb len
ne, ha az egybeszerkesztés némileg na
gyobb gonddal készült volna. 

Thimár Attila 

szakirodalomból kibont egy „látens para
digmát", mely szerint Jókai a ki nem fejtett 
sugalmazások alapján nem mint regény-, 
hanem mint románcíró olvasódik, végül 
egy fejezet tárgyalja, milyen olvasási stra
tégiát próbál kísérőszövegeiben maga 
Jókai közönségére oktrojálni (Szilasi sze
rint egészen az általa éppen végrehajtott 
leleplezésig lényegében sikeresen). Ezek
hez a szakirodalmat elemző fejezetekhez 
egy-egy illusztratív célú regényelemzés 
kapcsolódik, melyek azt vannak hivatva 
bizonyítani, hogy az eredmények működ
tethetők a Jókai-olvasásban. Ezután még 
egy fejezet Jókai angliai recepcióját tár
gyalja. 

A kultikus paradigma jó magyarázatot 
kínál a Jókai-problémára: mivel a Jókai
szöveget az ilyen beszédmód művelői 
mintegy szent szövegnek tekintik, blasz-
fémiaként irtóznak attól, hogy érdemi 
értelmező kijelentéseket tegyenek róla. 
A szöveg misztikus, diszkurzívan nem 
megközelíthető titkot hordoz, amelyről 
nem lehet többet mondani, mint hogy 
nagyszerű irodalom - a számtalan gán
csoskodó által fellelt hibák ellenére is. 
A kultikus paradigma elfogadottsága okoz
hatja, hogy egyrészt Jókai annyira köz
ponti jelentőségű szerző, hogy értelmezése 

SZILASI LÁSZLÓ: A SELYEMGUBÓ ÉS A „BONCZOLO KES" 
Budapest, Osiris-Pompeji, 2000, 272 1. (deKON-Könyvek, 18). 
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