
FILOLÓGIA 

A TRAGÉDIA SZÖVEGMÓDOSÍTÁSAI ÉS A KORABELI 
IRODALMI N Y E L V * 

I. Az igazán kiemelkedő, világirodalmi rangú műveket mindenek-
előtt az jellemzi, hogy bár meghatározott korban, meghatározott 
körülmények között és meghatározott nyelven keletkeznek, mégis 
korok és nemzetek felett állnak: tartalmi és formai egészükben — az 
ember, a mindenkori ember számára van lényegi mondanivalójuk. 
Hogy Az ember tragédiája az efféle művek közé tartozik, azt talán 
az utóbbi évtizedekben megjelent alapos tanulmányokra hivatkozva 
(1. A magyar irodalom története bibliográfiáját : IV, 360—1) — a ko-
rábban elhangzó és tompítottabb hangon napjainkban szintén fel-
bukkanó ellentétes véleményekkel szemben is — fölösleges részletei-
ben igazolnunk. 

De vajon ilyen alkotáshoz nem méltatlan-e a szövegmódosítások 
elemzése, vizsgálata? Egyáltalán valamilyen eredménnyel kecsegtet-e, 
szükséges-e és nem utolsósorban lehetséges-e a szövegváltozatok 
számbavétele, valamint a korabeli magyar irodalmi nyelvvel való 
egybevetésük tanulságainak a levonása? Ezekre a kérdésekre az itt 
közölt dolgozat igyekszik megadni a választ, de már elöljáróban hadd 
jegyezzem meg a következőket. 

Az ilyen filológiai munka egyáltalán nem méltatlan Madách drámai 
költeményéhez, mert kétségtelenül szuggesztív hatásában — akár 
olvassuk, akár színpadról halljuk — része van, ha nem is döntő része 
mindannak a gondolati tartalmat nem vagy alig-alig érintő nyelvi-
-stiláris módosításnak, amelyet zömben Arany János, kisebb hánya-
dában Szász Károly, illetőleg maga a szerző hajtott végre a kéziraton. 
De nem méltatlan azért sem, mert a vizsgálat fényt derít arra, hogy 
Madách, ez a korabeli irodalmi és közéletből meglehetősen kívülrekedt 
költő mennyire élt az akkor már alapjaiban megszilárdult irodalmi 
nyelvvel, illetőleg hogy a szövegmódosítók — éppen a már kialakult 

* Előadásként elhangzott az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a Madách Imre 
emlékére rendezett tudományos ülésszakán, 1973. december 6-án. 
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irodalmi nyelvi normáktól is sarkallva — milyen nyelvi-stiláris ele-
meknek a megváltoztatását tartották elengedhetetlennek. 

Minthogy továbbá Az ember tragédiáját a jelzett tekintetben is 
illik mérlegre tennünk, az elemzés szükséges volta szintén elvitatha-
tatlan. 

És végül : e munka elvégezhető, sőt föltétlen eredménnyel kecsegtet. 
Tudniillik egyrészt Madách életműve körül az utóbbi időben sok 
minden megnyugtatóan tisztázódott; másrészt az irodalmi nyelv 
történeti vizsgálata ugyancsak eddig nem tapasztalt mértékben előbbre 
lépett. Ismeretes továbbá, hogy az irodalmi nyelv történeti vizsgála-
tára a legjobb források a nyelvvel foglalkozóknak (íróknak, költők-
nek, grammatikusoknak, nyelvtudósoknak stb.) az olyan munkái, 
amelyekben saját írásukat vagy más szerző szövegét nyelvi-stiláris 
szempontból átjavítják, kiigazítják, vagyis korrigálják. Az ilyen korri-
gálásokban — továbbá azok elfogadásában vagy elutasításában — 
ugyanis a spontán nyelvhasználatot ellenőrző tudatosság érvényesül. 
Ezekből tehát viszonylag a legbiztosabban lehet következtetni az 
illető szerző, sőt — megfelelő áttételekkel, összehasonlításokkal — a 
kérdéses kor nyelvi normáinak a mennyiségére, erősségére, elterjedt-
ségére, vagyis az irodalmi nyelv korabeli állapotára. 

Sőt arról se feledkezzünk meg, hogy a szövegmódosítások értéke-
lését illetően vannak bizonyos előmunkálatok. Morvay Győző Ma-
gyarázó tanulmány „Az ember tragédiájá"-hoz című munkájában (Nagy-
bánya, 1897.) már a múlt század végén párhuzamba állítja a Tragédia 
eredeti kéziratának illetőleg az ő korabeli kiadásnak az egyes sorait, 
valamint közli Arany megjegyzéseit. Voinovich Géza pedig Madách 
Imre és Az ember tragédiája című monográfiájában (Budapest, 1922.2) 
— igaz, nagyon röviden és általánosságban — jellemzi Arany módosí-
tásainak legfőbb típusait (170 — 4), és függelékben közli Szász Károly 
megjegyzéseit. A Tolnai Vilmos által nagy gonddal megjelentetett 
„első kritikai szövegkiadást" (Budapest, 1923., 1924.2) — magam 
is ezt használtam — az ötvenes években olyanok követték, amelyek 
a Tragédia javított sorainak az eredeti megfogalmazását és a módosí-
tásokat egyaránt feltüntetik, közben a vitatott variánsok szerzőit is 
pontosabban megállapítva. — Mindamellett Arany módosításaival 
viszonylag alaposabban csak két tanulmány foglalkozik. Dénes 
Szilárd Arany János és Az ember tragédiája stílusa című dolgozatában 
(Nyr. LIV, 35 — 42) e változtatások stilisztikai, nyelvi és verstani ér-
tékeit emeli ki, rámutatva, hogy Arany milyen módon teszi Madách 
stílusát határozottabbá, változatosabbá, könnyedebbé, jobb hangzá-
súvá, ritmikusabbá stb., illetőleg hogyan küszöböli ki a szokatlan, 
nem természetes kifejezéseket, a feltűnőbb nyelvújításbeli alakokat, 
a vidékiességeket, a nyelvi helytelenségeket stb. — Eddig a legrész-
letesebben Mihályi József, a Bölcsészettudományi Kar nemrég cl-
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hunyt, szerény, de jó felkészültségű, lelkiismeretes oktatója dolgozta 
fel a Tragédia nyelvét, csak sajnos, kevésbé közkézen forgó folyóirat-
ban (Az ember tragédiája nyelvéről : Irodalmi és Nyelvi Közlemények. 
TIT-kiadvány. 1964. 3—4. sz. 41 — 81), így aztán nemigen vált is-
mertté. A szerző először jellemzi a lírikus Madách nyelvét, a fejlődés 
éveit; majd Aranynak a Tragédia kialakulásában betöltött szerepét 
tárgyalja, lényegében a Dénes Szilárdéhoz hasonló módon. Dolgo-
zatának leghasznosabb az a nagyobbik része, amelyben a Nyelvünk 
a reformkorban (Bp., 1955.) című kötetben megrajzolt irodalmi nyelvi 
képet véve alapul, jellemzi a Tragédia hangtani, alak- és mondattani 
arculatát, valamint legfőbb stiláris sajátságait. Csak sajnálhatjuk, hogy 
a szerző Arany és Szász Károly javításainak értékelésében az irodalmi 
nyelv vizsgálati szempontjait nem vagy alig vette tekintetbe. 

2. Mielőtt a Tragédia szövegmódosításainak a tárgyalására rátér-
nénk, röviden utalnunk kell arra, hol tartott irodalmi nyelvünk fej-
lődése a múl t század ötvenes — hatvanas éveiben. 

Irodalmi nyelvünk és Petőfi címen (a Petőfi-ülésszak anyagát magába 
foglaló kötet) elmondott előadásomra hivatkozva ezúttal csak vázla-
tosan, pontokba foglalva említem meg a következőket. 

a) Irodalmi nyelven nem a szépirodalom nyelvét, hanem az igé-
nyesebb írásbeliségben, elsősorban a szépirodalomban kicsiszolódott, 
a társadalom minden tagja számára legalábbis potenciálisan közös és 
egységes, eszményi és normatív, írott nyelvi típust értjük. Továbbá: 
a nyelvi egységesülés és normalizálódás egy kis magból kiinduló 
folyamat, amelynek során előbb az úgynevezett formai (tehát a he-
lyesírási, hangtani és alaktani), majd — jóval később — az úgyneve-
zett tartalmi (vagyis a szókészleti, frazeológiai, mondattani és stilisz-
tikai) jelenségek egyes változatai kiválasztódnak, a norma rangjára 
emelkednek, és — lassanként e normaelemek egységes rendszerré 
kristályosodnak ki. 

b) A mi irodalmi nyelvünk — minden bizonnyal az északkeleti 
területeken, a Kassa —Sárospatak —Debrecen környékén beszélt 
nyelvjárás alapjain — formai téren a 18. század hetvenes —nyolcvanas 
éveire lényegében kialakult. Nagy vonalakban ez azt jelenti, hogy 
például a hangtant illetően az írott nyelvből kiszorult az i'-zés fé-vel 
szemben), az ű-zés fo-vel szemben), az й-zés (i-vel szemben) stb.; 
gyenge fokúvá vagy a maihoz hasonlóvá vált az ö-zés (ë ~ e-vel 
szemben) ; a volt, zöld-féle szavakban az l megmaradása normává szi-
lárdult; stb. Az alaktan területén szintén igen sok esetben a mai vál-
tozat emelkedett a norma rangjára. Ragok : házval ~ házzal ; -ban, 
-ben ~ -ba, -be (hol?) ;-n ~ -nn (loc.); -tói, -tői, -ból, -bői, -ról, -ről 
~ -tul, -tül, -bul, -bül, -rul, -rül ; -1 ink, -link ~ -onk, -önk (birtokos 
és igei személyrag); stb. — Képzők: -it ~ -ét ; -ú, -ü ~ -ó, -ő stb. 

í r 
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Több jelenség még ingadozó maradt, de már megindult vagy éppen 
jelentős utat tett meg a ma felé: kezét ~ kézit ; barátim ~ barátaim ; 
édesb ~ édeseb ~ édesebb ; olvastak ~ olvastanak ; olvasánk ~ olva-
sók ; vagyon ~ van ; leszen ~ lesz ; stb. Mindössze három esetben 
találunk a maival ellentétes vagy nem egészen egyező normát: a 
többes 3. személyű birtokos személyragban (házok, kertjek, földjök); 
abban, hogy általában csak az engemet, házamat tárgyeset ismeretes; 
és abban, hogy az -s, -sz, -z végű iktelen igék is sz ragot kapnak 
a kijelentő mód jelen idő egyes szám 2. személyében (keressz). 

c) Két negatívumról azonban nem szabad megfeledkeznünk: egy-
részt a tartalmi elemeket illetően szó- és kifejezéskészletünk rendkívül 
szegényes volt; másrészt a kialakult hangtani, alaktani és helyesírási 
normarendszer is csak igen szűk körben vált ismeretessé. Az előbbi 
problémát a nyelvújítás, az utóbbit a felvilágosodás, a reformkor és 
szabadságharc által előidézett politikai, társadalmi, gazdasági és kul-
turális fellendülés oldotta meg. Mindehhez hozzászámítva azt is, 
hogy — mint említett előadásomban igyekeztem rámutatni — a 
negyvenes évek elején különböző hatások (az uralkodó korstílusok: 
a romantika, a szentimentalizmus, az almanach-líra, a biedermeier 
stílus stb., a nyelvújítás túlzásai stb.) folytán létrejött mesterkélt, 
nehézkes, gyakran idegenszerű, élettelen nyelvet éppen mindenek-
előtt Petőfinek és Aranynak a realizmusa, az élő beszéd felé való for-
dulása tette a funkcióját minden területen betöltő, valóban élő kommu-
nikációs eszközzé. Közben terjesztve a nyelvi normákat, hozzájárulva 
az ingadozások csökkentéséhez, hogy a szó teljes értelmében létre-
jöjjön nemzeti irodalmi nyelvünk és köznyelvünk. 

3. Madáchra térve át, meg kell állapítanunk: sem életkörülményei, 
sem egyénisége, sem stílusfelfogása valójában nem kedveztek annak, 
hogy alkotásaival eleve olyan mértékben beleszóljon irodalmi nyel-
vünk fejlődésébe, mint például Petőfi vagy Arany. Elete nagy részét 
a jobbára szlovák lakosságú Alsósztregován, illetőleg a palóc nyelv-
járású Csesztvén és Balassagyarmaton töltötte. Ehhez a nyelvjáráshoz 
és a szélesebb értelemben vett népnyelvhez sem tudott azonban közel 
kerülni, igazat kell adnunk Arany Jánosnak, aki 1861. november 5-én 
többek között ezt írta neki : „Talán nem hatott úgy át a magyar nép-
nyelv érzete, mint oly nagy költőt kellene. . . . Talán előbb kaptad 
a német s általában idegen culturát, hogy sem a magyar nyelv-
szellem kitörölhetetlenül ette volna be magát nyelvérzékedbe." 
(Madách Imre Összes Művei. Sajtó alá rendezte, bevezette és a jegy-
zeteket írta Halász Gábor. Bp., 1942. II. 1014.) A Pesten töltött idő is 
kevés volt ahhoz, hogy igazán bekapcsolódjék az irodalmi életbe, és 
hogy magába szívhassa a kor nagy költőinek : Vörösmartynak, Petőfi-
nek, Aranynak és másoknak több vonatkozásban is megtermékenyítő 
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hatását. Családjának életmódja, saját betegsége, a körülötte bekövetke-
zett valóságos tragédiasorozat, a társtalanság, a leggyakrabban csak ön-
magának való írás még befeléfordulóbbá tette a zárkózottságra amúgy 
is hajlamos költőt. Nem csoda hát, ha Aranyt 1864-ben a következőre 
kéri: ,, . . . tanits; ez nekem itt még szükségesebb, mint másnak, ki a' 
főváros levegőjével szívhatja a közvéleményt magába." (Uo. 875.) 
A Madách költői nyelvének fejlődése során létrejött, erőt sugárzó, 
tömörségre törekvő, a mondat logikájára építő, a beszélt nyelvtől 
egy kissé távolabb álló, néhol darabos és mégis veretes stílus szintén 
kevésbé volt alkalmas a nyelvi normák terjesztésére. 

Az itt említettek ellenére azonban látnunk kell, hogy Madách 
nagyon is vágyott a közéleti szereplésre, lehetőségeihez mérten részt is 
vett fontos országos és megyei ügyek intézésében. Világosan felismerte, 
hogy népünk még nem vált igazán nemzetté, és hogy ebben lényeges 
szerepe van az anyanyelv kiművelésének és a hozzá kapcsolódó mű-
veltség elterjesztésének. Ezt írja többek között a Művészeti értekezés-
ben (1842.): „Hogy koszorús költőink nem zengnek a népnek ajkain, 
hogy még annyira nem lőnek népszerűekké, csak az lehet oka, hogy 
hazánk népének még legnagyobb része nem lett nemzetté, hogy nincs 
hazánk érdekeivel érdeke összeforrva, s zsellérül lakva honában, kinek 
a házbér fizetésén kívül alig van egyéb mi emlékeztesse lakára, isme-
retlen honja érdekével." (Uo. 559.) Akadémiai székfoglalóját pedig 
1867-ben így kezdi: „Midőn a tekintetes Akadémia fényes körébe fo-
gadott, ez érdemben szűkölködő öntudatomra inkább úgy hatott, mint 
a jóakarat és buzgalomnak nyújtott előlegezés a jövő számára, mintsem 
túlgazdag jutalma a csekély napszámnak, melyet erőm az anyanyelv 
és aesthetika terén érvényesítenem eddig engedett. — De mégis az 
édes anyanyelv s az aesthetika művelése volt azon kettős ok, mely e 
kedves becsületbeli tartozást reám hárítá . . . " (uo. 583). Es hogy 
világosan látja a korabeli hivatalos és sajtónyelv hibáit, arra vonat-
kozólag is hadd icíézzek tőle a Kisfaludy-Társaságban elmondott 
székfoglalójából: „Megyei jegyzőkönyveinkben hemzsegnek a leg-
botránkoztatóbb kifejezések; politikai szónoklatainkban az ízlcs min-
den lépten-nyomon új sérelmet szenved; napilapjaink végre verse-
nyezni látszanak a műformák elhanyagolásának netovábbjában." 
(Uo. 574.). 

Talán így érthető, hogy kényszerű kirekesztettsége stb. ellenére a 
levelezésében, a drámáiban (Az ember tragédiáját Arany és Szász 
Károly javításai előtt értve) és a prózai irataiban jelentkező nyelv a 
normákat illetően — ha nem éri is el azt a nyelvállapotot, amelyet 
Petőfinél és Aranynál találunk — korának jó színvonalán áll (1. rész-
letesen Mihályi József idézett dolgozatában). 

IX* 
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4. A következő kérdésünk: hogyan jöttek létre a Tragédia szöveg-
módosításai? Röviden ezt felelhetjük: sajátos módon. Maga Madách 
így vall a Nagy Ivánnak szóló 1861. november 2-i levelében a Tragédia 
keletkezéséről és arról, hogy Arany először hogyan fogadta művét: 
„Különös története van ennek az ember tragoediájának. — Valóban 
igaz habent sua fata libelli. — Már több esztendeénél, hogy készen 
van. Említettem több ösmerősöm előtt, hogy írtam egy költeményt, 
mellyben Az isten, az ördög Ádám, Luther, Danton, Aphrodite, 
boszorkányok s tudj isten mi minden játszik; hogy kezdődik a' 
teremtéssel, játszik az égben, az egész földön, az űrben — mosolyog-
tak rá, de olvasni nem akarta senki. — Végre múlt tavasszal Szontagh 
Pál barátunknak fel olvasám s ő sürgetet adnám Aranynak bírálat vé-
gett. — Oda adtam, azonban mindjárt az első lapon, az isten igy szól : 

Be van fejezve a' nagy mű, igen, 
S úgy összevág minden, hogy azt hiszem, 
Évmilliókig szépen el forog 
Míg egy kerékfogát újítani kell. — 

illy frivol passus az egész műben nincs több, de ez ott voit s ezen Arany 
esztetikai érzéke annyira megbotránkozott, hogy letette s holnapokig 
feléje sem nézett, míg Jámbor Pál kérésére és sürgetésére újra kézbe-
fogta, s megtetszett neki." (Uo. 929 — 30.) Csak közbevetőleg jegy-
zem meg, hogy a kézirat első javítója tulajdonképpen Szontagh Pál 
volt. Ö elsősorban bizonyos idegen tulajdonnevek és szavak írás-
módját helyesbítette. 

Aranynak, miután 1861 augusztusában még egyszer nekifogott a 
kézirat elolvasásának, annyira megtetszett Madách műve, hogy hama-
rosan így tájékoztatta felőle Tompa Mihályt egyik levelében (1861. 
aug. 25.): „Faust-féle drámai compositio, de teljesen maga lábán jár. 
Hatalmas gondolatokkal teljes. Első tehetség Petőfi óta, aki egészen 
önálló irányt mutat. Kár, hogy verselni nem tud jól, nyelve sem ment 
hibáktól. De talán még ezen segíthetni." Majd szeptember 12-én 
lelkes szavakkal üdvözölte levélben Madáchot, és megküldte neki az 
I —VII. színre vonatkozó megjegyzéseit. Madách ezeket hálával fo-
gadja, és felhatalmazására Arany most már a kéziratba írja be javítá-
sait, és ő maga gondoskodik a kinyomtatásáról. Arany 1861. novem-
ber 5-én Madáchnak küldött levelében így nyilatkozott saját javítási 
módjáról : „Engem nem visz rá a lélek, hogy gondolat helyett gondo-
latot állítsak, mely nem a tied; . . . Sok van jegyzeteim közt, hol az 
én javításom simább, de a te szöveged erősebb. Az ilyeneknél kétszer 
meggondolom a változtatást . . . Néhol pedig némi darabosság oly 
jól áll, hogy sajnálna az ember megválni tőle, mint Bánkbán némely 
zordságaitól. Mind ezt jó meggondolni a ki javít." (Uo. 1014 —5.) 
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A Tragédia második, 1863-i kiadását már maga Madách készítette 
elő, mérlegelvén (és nemegyszer módosítván) saját eredeti szövegét, 
valamint Arany Jánosnak a korábban, továbbá Szász Károlynak az első 
kiadás bírálata során tett észrevételeit. Természetesen Aranynak sem 
fogadta el minden javaslatát, a Szász Károly javításaiból pedig mintegy 
tízet tesz a magáévá, de gyakran megtörténik, hogy bár a javaslato-
kat nem követi, a hatásukra mégis változtat az eredeti szövegen. 

Minthogy a harmadik, 1869-i kiadás a költő halála után jelent meg, 
a második kiadás tekinthető hiteles szövegnek. Ehhez képest jelölte 
Tolnai Vilmos is a szövegmódosításokat első kritikai szövegkiadásá-
ban. (Az egyes kiadások, illetve a szövegmódosítások létrejöttére 1. 
részletesebben Morvay, Voinovich, Tolnai Vilmos és Mihályi József 
idézett munkáját.) 

5. Lássuk most már az egyes módosításokat, elsősorban az Arany 
Jánoséit, hogy mit vallanak a korabeli irodalmi nyelvről, az egyes 
nyelvi normák állapotáról. 

Vizsgálódásunk szempontjából egyáltalán nem lényegtelen az, 
amit Arany a saját javítási módjáról mondott, hogy tudniillik a szerző 
gondolatát sohasem érintette. Vagyis módosításai nem irodalmi, ha-
nem nyelvi, verstani és stilisztikai célúak, s ilyenformán „egyszerűb-
bek", tehát jobban alkalmazkodhatott — tudatosan vagy spontánul 
— a nyelvi normákhoz. 

Általában megállapíthatjuk, hogy mind Arany, mind Szász Károly, 
mind pedig Madách szinte kivétel nélkül a mai nyelvhasználat irá-
nyában változtat, azaz a nyelvjárásiastól a köznyelvi, a régiestől az 
újabb, a szokatlantól a szokottabb stb. variáns felé. Nem szabad azon-
ban megfeledkeznünk arról, hogy — mint Petőfinél — az élőbeszéd-
hez való fordulás itt is enyhébb nyelvjárásias formákat eredményez. 
Csak így magyarázhatjuk például, hogy Arany a Madáchnál mai, 
nyíltabb magánhangzós -ból, -bői ; -tói, -tői ; -ról, -ről formát több 
esetben (én nyolcat számoltam meg) -u, -ü-s alakúra változtatta 
(például Ádámnak a Luciferhez szóló egyik beszédében: „Vezess 
jövőmbül a jelenbe vissza" 3934.; —ez a szám a továbbiakban a Tolnai 
Vilmos-féle 1924-es, második kiadás szerinti sorszámot jelenti). — 
Egyébként a népi beszélt nyelv ebben az időben — különösen Arany-
nál — nincs olyan messze a szépirodalom nyelvétől. Ezt mutatja 
például Aranynak az aztat formára vonatkozó — mai fülünknek 
nagyon enyhén — elutasító megjegyzése: ,,»ha aztaf élvezed« . . . 
Azt at elég népies, de megtagadja a nyelvtan. El is lehetne kerülni: 
»Tudsz, mint az (egy) isten, azt ha élvezed«." (266.). — Ritkán a ver-
selés, a ritmus, a választékosságra, ünnepélyességre való törekvés is 
okozhatja, hogy a javítók vagy meghagyják a maitól eltérő variánst, 
vagy éppen arra módosítanak. Talán erre lehetne példa a távolról hatá-
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rozószónak távulnan-тл való változtatása: „Mennydörögve zúg amaz 
le, / Távulnan rettegve nézed:" (Az angyalok kara: 34.). 

a) H a n g t a n . — A megszilárdult hangtani normáknak meg-
felelően javítja Arany a következő — jobbára palóc (ilyen egyébként 
nagyon kevés akad Madách kéziratában!) — alaki tájszavakat köz-
nyelvi változatúra: silled: süllyed (438. és többször), araszt: arasz 
(263. és többször), hernyu : hernyó (613.), penig : pedig (1718.), 
zseleszék : zsöleszék (1998., utasítás), fékető : fejkötő (2298.), sikojt : 
sikolt (3012. és többször), késű: késő (3123.) stb. Továbbá ingadozásra 
mutatnak a következő módosítások, tudniillik mindkét formájuk 
megtalálható a Tragédiában (sőt rendszerint ma is!) : érzed-é : érzed-e 
(359.; egyebütt általában -é alakban), odakünn : odakint (683.), megül : 
megöl (1671. és többször), nékik : nékiek (a szótagszám miatt, a kéz-
iratban ugyanis ez áll: „ . . . ki nékik fedelet nyú j t " , majd Madách 
javításában: „ . . . ki nékiek fedélt nyúj t" 1489.), lelkiismeret : lelki-
ösmeret (2273.), mindég: mindig (2035., egyébként gyakoribb az é-s 
alak), felett: fölött (3172.), ismért: ismert (3625.), csepp: csöpp (3660.) stb. 

Mint érdekességet idézem az 1493. sorra vonatkozó megjegyzése-
ket. A kéziratban ez volt: „S e' meztelldhos ronda csőcselék"; Arany 
a következőt jegyezte meg: „ N e m megy. Lehetne pőre-ldbas" ; az első 
kiadásban Arany javításával puszta-lábas található ; Szász Károly viszont 
kérdőjelesen Pusztalábas helyett mezítlábas - t javasolt. Madách végül is 
a következő formát választotta: „S e meztelábas ronda csőcselék". 

b) S z ó - é s k i f e j e z é s k é s z l e t . — A szó- és kifejezés-
készletet érintő módosítások is a realitás, a ma felé való közeledést 
szolgálják. Arany a tájszavakat ismertebbekkel helyettesíti, például a 
kocogtat helyébe a kopog-ot teszi a következő sorban „ . . . hogyha a 
vész ajtódon kocogtat" (1283.); így kerül az idább helyébe a közelebb 
(4023.) és az ifilt helyebe az ifjúvá tesz (2140.; „Mely a földet meg fogja 
ifiítni"; mennyivel kifejezőbb az Aranytól módosított változat: 
„Mely a vén földet ifjúvá teszi"). — A szokatlan, nem természetes 
szavakat és kifejezéseket közhasználatúakkal cseréli fel. A verő nap-ot 
például verőfényes nap-pil helyettesíti (153., utasítás); a kimérett életet 
helyett pedig — mivel az „rosz hang" — szabályos életet formát java-
sol, s ezt Madách el is fogadja (297.). — Jó érzékkel hagyta el Arany 
— mint mérsékelten ortológus — a feltűnőbb nyelvújítási szavakat. 
A szükségei igével kapcsolatban például ezt jegyzi meg : „Nem versbe 
való ez a szükségből faragott szó", és a kéziratbeli „Ahhoz segélyed 
sem szükségelem tán . . . " sort így alakítja át: „Ahhoz segélyed sem 
kellett talán" (382.). Hasonlóképpen lesz nála a trágya túrony (1. Ballagi 
szótárában) trágyaféreg (253.), a közömb : közöny (2129.), az alagya : 
elégia (1721.) stb. — Javítja az idegenszerűségeket is, így lesz a „For-
róbb a vágy, ha egy kis vér futott" sorból — mivel véleménye szerint 
germanizmus — „Forróbb a vágy, ha egy kis vér ömölt" (1140.). 
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Itt lehetne tárgyalni a változatosság, a jobb hangzás, a költőiség 
stb. céljait szolgáló, úgynevezett s t i l i s z t i k a i jellegű módosí-
tásokat. Ez azonban most nem feladatom. Hogy mit köszönhet a 
Tragédia e tekintetben Arany Jánosnak, hadd illusztráljam egy példá-
val: az „Ah, millyen édes, millyen szép az élni" sorra vonatkozólag ezt 
jegyezte meg: „ így kiáltatnám fel Évát : »Ah, élni, élni! mily édes, mi 
szép!« emphaticusabb is, vers, nyelv is jobb". (154.) 

c) A l a k t a n . — Az alaktani jelenségeken véghezvitt módosítá-
sokat szintén a már megszilárdult normák érvényesítése, illetőleg 
ingadozás esetén a ma felé való közelítés jellemzi. 

A mai változatot találjuk a következő nyelvjárásias névmási formák 
helyén: mink (277. és többször, egyszer meg is hagyja), likteket (288. 
és többször), eztet (765.). 

Az úgynevezett hangtani-alaktani jelenségek közül a mai többes 
harmadik személyű birtokos személyragnak az -ok, -ek, -ök formája 
a gyakoribb, sőt az általános Madáchnál. De néha Arany már ekkor a 
mai alakúra módosítja őket, jóllehet ezek a formák még a mai nyelv-
ben is ingadoznak (például mögöttük : mögöttük 944., utasítás; Más 
voltok : voltuk 1512.). 

Egy kivételével a ma felé mutatnak a névszó- és igetövekbeli 
módosítások: keserűebb : keserűbb (937.), vagyonosok : vagyonosak 
(állítmányként: „Artúr szülei vagyonosok" 2848.), hagy : hagy (971.), 
elbúv : elbú (2522.), gyáras : gyáros (2909.) stb. A kivétel a jönni ige-
alaknak jőni-re való javítása a következő sorban: „Ez el fog jönni, 
érzem, jól t udom" (3113.), mindamellett található az el jő helyén is 
eljön (532.). 

A főnévragozásban a többször előforduló szokatlan -ul, -ül ragos 
formát -ként ragosra — de nem az egyébként szinte általánosnak mond-
ható -kint formára — változtatja Arany. Például: „Vigan pajtás! 
— mártírul vérzel el" (3045.). 

A régies, szokatlan képzéseket is maival helyettesíti Arany János, 
például az ivogat nála iddogál lesz (2110., utasítás). 

A szenvedő ige Madáchnál nem sokszor fordul elő, de ha igen, 
Arany cselekvővé változtatja, például „Pirulnom kell, midőn dicsér-
tetem" : „Pirúlnom kell, ha dicsérnek ezért" (2443.). Az ikes igét 
viszont a mai használattal ellentétben Arany gyakran iktelenre változ-
tatja a jelen idő egyes szám harmadik személyben; például: a tanyá-
zik alak helyett a tanyáz variánst ajánlja, mint ami „Lehet, s jobb is" 
— mondja megjegyzésében: „A pusztán koldus, szolganép tanyázik" 
(787.). 

Az igeidők közül az elbeszélő múlt és az -and, -end végű jövő idő 
még gyakori Madáchnál. Arany ezek közül többet -t, -tt jelesre, 
illetve jelen idejűre változtat, viszont a fordítottjával sohasem talál-
kozunk. Csak egy-egy példát: „Mig egykor eljövendek érte hozzád": 



662 Filológia 

„Mig egykor érte hozzád eljövök". (995.); „ M a j d észrevétlen lenge el 
előt tem": „Majd észrevétlen leng tőlem tova". (2811.) 

d) M o n d a t t a n . — A mondattanban véghezvitt módosítások 
sem mutatnak az eddigitől eltérő képet. Elhagyja például Arany 
az a névelőt a következő sorban: „S szent fogadást tőn a szűz Máriá-
nak" (1747.). Úgyszintén — többször — mellőzi a feleslegesen kitett 
-nak, -nek birtokosjelző-ragot, például: „Száz tartománynak kincse 
mond urának" : „Száz tar tomány bő kincse m o n d urának" (1567.). 
Az idegenszerű vonzatokat magyarral cseréli fel; például Madách-
nak erre a sorára „Hiu báb, most daczolsz a tiszta égnek" (365.), Arany 
a következőt jegyzi meg: „Daczolni valamii'eí. Inkább vesszen a r ím." 
Szász Károly is hasonló módon nyilatkozik: „magyartalan is, nem is 
világos". A sor végleges formája aztán ez lett: „Hiú báb, mostan fity-
tyet hánysz az égnek". — Arany minden esetben az állítmány rago-
zott része után helyezi az -e kérdőszócskát, amely Madáchnál tagadó 
mondatban szinte mindig a nem tagadó szó után áll. Madáchnak ezekre 
a soraira: „Unalmas árnyjátékoknak nem-e / Kopogtat szintén véle 
bé határa" a következőt jegyzi meg: „Nehéz. A nem-e nem is jó ma-
gyarság . . . ", majd javaslatot tesz, de még azon is változtat, végül 
ezt olvashatjuk a 961—2. sorban: „Unalmas árnyjátéktoknak va jon / 
Nem lessz-e akkor itt végső határa". — Arany János számos esetben 
megszünteti a Madáchnál szereplő erősebb inverziókat is, ezzel szin-
tén nem kismértékben hozzájárulva Az ember tragédiája nyelvének 
gördülékenyebbé, élőbbé, helyesebbé, szebbé tételéhez. 

Még sokáig folytathatnók a sort. És még nem szóltunk a helyes-
írási és a verstani jellegű változtatásokról, pedig ez utóbbiak — a már 
említett stilisztikaiakkal együtt — külön tanulmányt is megérdemel-
nének. Annyit azonban az előadottak alapján ö s s z e f o g l a l á s -
k é n t megállapíthatunk, hogy a magyar irodalmi nyelv norma-
rendszere — kisebb, állandóan jelentkező ingadozásokat nem tekintve 
— szinte teljesen megszilárdult, különösen egy olyan kivételes nyelv-
érzékű költő ajkán és tollán, mint Arany János. 

6. Madách 1843-ban ezt írta kedves barátjának, Szontagh Pálnak: 
„»Börtön az élet« — kedves Palim — 's ha legjobban is megy a dolog, 
élet terveinkel, vágyainkai, reményeinkel úgy vagyunk, mint a 
mókus, melly ha kerekében agyon fáradja magát, 's azt hiszi mér-
földeket halladt — ugyan azon bizonyos helyen van." (Uo. 955.). Mi, 
az utókor azt mondhatjuk, hogy mindez Madáchra, a költőre nem 
érvényes, mert olyan művet alkotott, amely páratlan erővel zengi 
minden kornak az újrakezdés szenvedélyét, az emberiség élni akarását, 
és amely — értékesítve Arany János szövegmódosításait is — hozzá-
járult nemzeti irodalmi nyelvünk további egységesüléséhez és a már 
kialakult normák megszilárdításához, valamint teljes elterjesztéséhez. 

SZATHMXRI ISTVÁN 
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„ F O L T O Z Á S N A K É N N E M VAGYOK BARÁTJA . . . " 
SZÉLJEGYZETEK EGY SZÉCHENYI-RÖPIRATHOZ 

Petőfi 1847. augusztus 17-én kelt Aranyhoz írott levelében olvas-
hatjuk azt a Fiatal Magyarországot meghatározó kijelentését: nem 
akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán 
folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni . . . " 

Lukácsy Sándor Petőfi szavai nyomában című cikkében (Nyelvőr 
1963. 2. szám) gazdag példatárral bizonyította, hogy a metaforás 
szöveg alap-képe nem Petőfi tollán született meg, hanem visszanyúlik 
a múlt század harmincas éveibe. Ekkoriban számos írásban fellelhető 
a „foltozott ruha" és „új ruha" alternatívája a haza haladását, a viszo-
nyok változtatásának módját mérlegelő publicisták, költők, írók 
cikkeiben, röpirataiban. Nem érdektelen ebbe a névsorba besorolni 
Széchenyit, aki — ahogy Fekete Sándor Petőfi és Széchenyi című 
tanulmányában rámutat — az utolsó rendi országgyűlésen mondott 
beszédében is alkalmazta azt a képet, hogy „egyes kiszakasztott dolgok 
javítása, foltozása lehetséges csak, de összefüggő munkálkodás nem". 
De már az 1846-ban kiadott Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy 
rendezését illetőleg című írásában többször is használja ezt a kor stílusá-
ban gyakran jelentkező fordulatot. A Tisza-völgy viszonyainak re-
formálását sürgetve, az ezzel kapcsolatban felmerülő gondok, nehéz-
ségek feltárása közben lcpten-nyomon értelmeznie és értékelnie kell 
a hazai politikai állapotokat. A változtatás sürgetése — ebben a röp-
iratban — az országnak csak egyetlen tájára szorítkozik. Bár elsősor-
ban gazdasági, technikai kérdések megoldásának lehetőségeit mérlegeli, 
mégis szembenéz azokkal a társadalmi, politikai tényezőkkel, amelyek 
javaslatainak elfogadását gátolják, hátráltatják, és amely tényezőknek 
esetleges módosulása lendíthetne e nehéz és sürgetően megoldásra 
váró feladat realizálásában. 

Már írása elején, rövid bevezető után — amelyben megmagyarázza, 
miért foglalkoztatja épp a Tisza-völgy rendezésének problémája — ezt 
írja: „Foltozásnak én nem vagyok barátja. Mert »folt foltra« végképp 
sem egyébb, mint koldusöltöny, melyet ha egyed visel, nem nagy sze-
rencse; ha pedig nemzet, szégyen." (14.) Első olvasásra és a szöveg-
összefüggésből kiemelve megtévesztő lehet a kijelentés, hajlamosak 
lennénk Petőfi megfogalmazása mellé állítani. Széchenyi ugyanarról 
beszél, mint a költő? A „foltozás" ellensége, a gyökeres változtatás 
híve? Ha folytatjuk a szöveg olvasását, világossá lesz, hogy Széchenyi 
itt korlátozott hatállyal veti el a „foltozást" ; a kijelentés érvényessége 
— így is jelentősen! — a Tisza és mellékfolyóinak globális rendezési 
tervére vonatkozik: „Ha csak arrul volna szó, egy egy határt menteni 
meg, és másokra ereszteni az árt, ám akkor a kérdésben levő csomó 
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feloldása nem volna súlyos. De én ily félszeg munkára — mert csak 
folt, s mi több: még méltánytalan is, és ekkép az utolsó lépcsőzetben 
bizonyosan káros — kezet nyújtani nem szeretek, sőt nem is fogok." 
(Kiemelés tőlem. Sz. A.) (14.). 
Tovább lapozva Széchenyi írásában, a későbbiekben hosszan ki-
fejti, mennyire irtózik a népforradalomtól, mily nagyon kíván köz-
bülső megoldást találni ; elkerülni a legnagyobb „csapást", a forradal-
mat, de lehetővé tenni a nép számára a felemelkedést, és a sorsába való 
beleszólás jogát. Széchenyi ezt írja: „ . . . mi okozott eddigelé minden 
népforradalmat? Összevonva, bármily alakban egyébiránt, bizony 
soha nem egyéb, mint az, hogy megnőtt a nép, és ruhájába nem férvén 
többé, biz kitört abbul és elszakitá azt, mi = forradalom. Melyet ehhez-
képest csak úgy kerülhetni el, s a nemzetek átalakulási működését 
okszerinti reformációk által csak úgy menthetni vérfoltoktul, sőt vér-
patakoktul meg, ha előbb kitágíttatik a népek ruhája, mielőtt kinőnének 
abbul, vagy más szavakkal: ha politikai köre tágíttatik a népnek előbb, 
mintsem növése még oktatás által sürgetve mesterségesen is előmozdít-
tatnék. Én, bármily paradoxnak látszassék is, mit mondandok, csak 
kevéssel ezelőtt nem voltam a népnevelés, vagy jobban mondva a 
»népfelvilágosítás« mellett, mert tisztán áll előttem, hogy nyomorult 
politikai köre közt, melybül úgy szólván némileg csak tegnap merült 
ki a nép, vagy kétségbeesésre, vagy nyílt lázra neveltük volna azt. 
Minek természetesen egyikére sem kívántam ez öntudattal nyújtani 
segédkezet. S pedig, mert nincs kegyetlenebb tény, mint valakit 
ámitásibul s jobbat nem ismerő megelégülésébül felrázni vagy éppen 
felkorbácsolni, mielőtt egy úttal ámitásiért valóságot, s felébredt 
vágyainak szabadabb hatáskört nyújtani nem volnánk képesek. S 
aztán, mert nem érhetne minket magyarokat nagyobb csapás, mint 
ha lázba, forradalomba gyúlna ki a hon! Ki tehát e csapást minden 
módon kerülni s hátráltatni nem ügyekszik, az, bármily tudós és nagy 
tehetségű férfiú legyen is egyébiránt, semmi esetre sem hű magyar, 
kitül nemzeti felvirágzását és saját szellemünkbeni felemelkedését 
várhatná a hon. — . . . azonban közelebbi időkben nem kis mérték-
ben tágult a magyarországi egyetemes lakosság politikai köre, s . . én 
legalább nem akarok csüggedni azon reményben, hogy alkotmányunk 
naprul napra tágasb és biztosb alapra fog állíttatni . . . " (34 —35.— 
Kiemelés tőlem. Sz. A.). 

A szövegkörnyezetből való önkényes kiemelés — itt is bebizonyo-
sodik — , félreértelmezésekre nyújthat alapot. Ha a Tisza-völgy ren-
dezéséről szóló röpiratnak csak ezt a két passzusát emeljük ki, úgy 
tűnhet fel, Széchenyi egymásnak ellentmondó eszméket fogalmaz meg 
írása más-más pontján. Pedig erről szó sincs. Jól átgondolt eszmerend-
szer tartó pillérei ezek a gondolatok. Miről van szó? Széchenyi vég-
célja a nemzet felemelése, az éppen felébredt nemzet öntudatra éb-
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resztése, saját érdekeinek megvilágítása, és töretlen munkálkodás e 
felvirágoztatás érdekében. A legsürgetőbb teendők közé sorolja a 
Tisza-vidék kertté varázsolását. Az adott keretek közt próbál reformo-
kat meghonosítani, és ezeknek a reformoknak szükségességét bebizo-
nyítani, jelentőségét tudatosítani, megvalósítását a legaprólékosabb 
körültekintéssel előkészíteni. 

Mi tehát ez a Petőfi gondolatiságát felidéző kijelentés: „Foltozásnak 
én nem vagyok barátja . . . " és utána a kétséget nem tűrő erőteljes 
megfogalmazás: a nép „ruhájába nem férvén többé, biz kitört abbul 
és elszakítá azt, mi = forradalom" — és Széchenyi ezt a forradalmat 
mindenképpen kikerülni akarja. A két látszólag ellentmondó kijelen-
tés között szoros kapcsolat van. 

A konkrét feladatok számbavételekor Széchenyi határozottan 
jelenti ki, hogy csak a helyzet teljes áttekintése, a feladatok szabályos 
rendben történő számbavétele, és e terv alapján a mindenre kitekintő, 
nem átmeneti, de végleges megoldást ígérő munkálkodás hozhat 
csak eredményt, járulhat csak hozzá a nemzet felemelkedéséhez, a 
haza felvirágoztatásához. Röpirata szellemisége azok ellen a foltoz-
gató gyakorlatok ellen szól, amelyek félmegoldásokkal, látszatmun-
kával, látványos, ám haszontalan intézkedésekkel, a gyakorlatból jól 
ismert terv és átgondoltság nélküli javaslatokkal próbálják a haza 
gondjait orvosolni. Ezek ellen szól a kijelentés: „Foltozásnak én nem 
vagyok barátja . . . " 

De hogy ez mennyire távol áll attól, hogy a kor teljes valóságára 
vonatkoztassuk, azaz a nemzeti felemelkedés módjaként értelmezhes-
sük, az ellen nemcsak az előbbiekben idézett hosszabb passzus szól. 
Emeljünk ki még egy részletet a röpiratból: „A nemzetnek javulni 
kell. Ekkor fog, de csak ekkor javulni hazánk is, előbb nem, ha t. i. 
hazai javulás alatt többet értünk expediens-féle foltozásoknál. — Ámde 
vajon áltálján véve miképp javulhat nemzet? Egyedül progresszió 
által. Mi megint célszerű törvények s főképp nevelésnek lehet ered-
ménye." (27.) 

Ebből már világosan kitűnik, hogy a „folt foltra" elv ellen Széchenyi 
csak bizonyos, pontosan körülhatárolt keretek között szól. A prog-
resszió, mint a nemzet javulásának egyetlen módja, szöges ellentétben 
áll a forradalmi változtatások sürgetőinek nézeteivel. Célszerű tör-
vények és „népnevelés" a módja — Széchenyi szerint — az álmából 
alighogy felébresztett nemzet talpraállításának, élete javításának, a 
nemzeti felvirágoztatásnak, a hazai gondok, bajok orvoslásának — 
és mindezt, mint röpirata számos helyén nyomatékosan aláhúzza, 
csak a jelenlegi keretek, tehát a királyság teljes uralma és feltétlen 
elfogadása, tiszteletben tartása mellett. És hogy milyen rettegés él a kor 
egyik legkiválóbb elméjében a forradalomtól, az világosan kiderült 
az előbb idézett hosszabb részletből. S az itt következő mondatból is: 
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„ A kevéssel megelégülési filozófia az emberi szerencsének tagadhatat-
lanul nem legrosszabb kezese; mert ki kevéssel meg tud elégedni, 
minden bizonnyal bölcsebb s így szerencsésb is, mint az, ki szűkebb 
körülmények között kielégíthetlen vágyak által kínoztatik." (36.) 

Széchenyi sem az ,,új ruha", sem az agyonfoltozott régi bocskor 
elvét nem vallja magáénak. Az egész nemzetet megmozgató változ-
tatást, a forradalmat akarja kikerülni. Reformokat javasol, a nép 
politikai körét kívánja szélesíteni, még mielőtt „ruhájába nem fér-
vén többé" a forradalom kitörne. És a nép belevonását a „politikai 
körbe" , még mielőtt helyzetéből felocsúdva „kétségbeesésre vagy 
nyílt lázra" kerülhetne sor. De ugyanakkor Széchenyi nem látszat 
reformokra gondol. Ha reformokkal, progresszió által javítható — 
szerinte igen — a nemzet helyzete, csak egy módon lehetséges. Nem 
a helyzet foltozásával, hanem tényleges javításával, mert „folt foltra" 
végképp sem egyéb, mint „koldusöltöny", melyet ha nemzet visel, 
„szégyen". 

Széchenyi röpirata 1846-ban jelent meg „Pesten, Trattner és Ká-
rolyi betűivel". Petőfi levele 1847. augusztus 17-én. Az Előszó az 
összes költeményekhez 1847. január i -én, ahol hasonló metaforás fo-
galmazással találkozunk: „Az emberiség a középkor óta nagyot nőtt, 
s még mindig a középkori öltözet van rajta, imitt-amott megfoltozva 
és kibővítve ugyan: de ő mindazáltal más ruhát kíván, mert ez így 
is szűk neki, szorítja keblét, hogy alig vehet lélekzetet, s aztán szé-
gyenli is magát, hogy ifjú létére gyermekruhát kell viselnie." És 
visszatér ez a kép az 1848. április 22-i naplójegyzetben is. Petőfi 
tehát Széchenyi után alkalmazta ezt a képet, a Széchenyi gondolat-
menetéhez hasonló közegben, de a Széchenyitől homlokegyenest 
különböző, azzal szembenálló értelmezésben, összefüggésben. Nem 
állíthatjuk, hogy ezt a reformkorban gyakran használt metaforát 
Petőfi Széchenyi hatására alkalmazta. Bizonyos azonban, hogy ez a 
kép a forradalmár Petőfi világában — tudatosan vagy véletlenül 
— szembenáll a fontolva haladó Széchenyi által alkalmazott metafora 
jelentésével. 

S ZALAI A N N A 
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