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Mindez természetesen nem perdöntő bizonyíték, e téren további 
kutatások látszanak szükségesnek, csak így remélhető ismereteink 
gyarapodása a magyar barokk közköltészet e nevezetes gyűjteményének 
összeállítójáról. (Magyar Helikon, 1977.) 

BITSKEY ISTVÁN 

PETÖFI-SZÖTÁR* 

Alig van háládatlanabb munka, mint egy szerves egészet alkotó 
kiadványsorozatnak: egy többkötetes kézikönyvnek, egy lexikonnak, 
szótárnak stb. a második, a harmadik vagy akár a tizedik kötetéről írni, 
hiszen bármilyen dicsérettel halmozza is el a recenzens az első kötet 
megjelenését, avagy bármilyen jogos kritikával illesse, gyakorlati szem-
pontból a későbbi kötetek számára mindennek vajmi kevés jelentősége 
van. Még fokozottabban áll ez a második, harmadik stb. kötetekre. A 
bíráló semmi okon nem keresheti előző megjegyzéseinek módosító 
eredményeit, következésképpen vagy - itt-ott megbővítve - elismételi 
dicséreteit és kifogásait, vagy egyszerűen regisztrálja az éppen aktuális 
kötet megjelenését. 

Az igazság az, hogy minden recenzió elkésett, mondjuk, egy lektori 
véleményhez képest. Legfeljebb olyan művek, kiadványok kritikájától 
várható gyakorlati eredmény, melyek megjelenési formájukban teljesek, 
és várható belátható időn belül újrakiadásuk, mely - esetleg — 
tudomásul veszi és hasznosítja az első kiadást követő recenzió megálla-
pításait. De hát lehet-e számítani a Petőfi-Szótárnak 1 - 2 0 0 éven belüli 
új kiadására? Aligha. Akkor pedig a bíráló - ha bírálatát nem saját 
személye és elképzelései előtérbe helyezése, oldalvágások és kioktató 
allúziók alkalmának tekinti — elkerülhetetlenül szemben találja magát 
azzal a kínos érzéssel, hogy mindaz, amit mond-ír, értelmetlen 
szófecsérlés. Az esetleges ellenvetésekkel ugyanis a szerkesztők úgysem 
tudnak (még ha akarnának is) mit kezdeni: a sorozat lényeges 
átprofilírozásáról, átstrukturálásáról nem lehet szó, a korábbi szűkebb-
tágabb körű tanácskozásokon, vitákon nem kialakult, nem egységes 
szerkesztési elveken úgysem lehet változtatni. (Ennek a paradox 

••helyzetnek voltam részben aktív szereplője, részben szenvedő alanya, 

•Petőfi Sándor életművének szókészlete. Második kötet, G - M . 
Szerkesztette J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre. 
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amikor a Petőfi-Szótár első kötetének megjelenésekor egy meglehetősen 
terjedelmes méltatásban foglalkoztam vele: Itk 1975. 94-98.) 

Az újabb kiadásra feltehetőleg egy vagy több évszázadig váró 
sorozatművek recenzióinak e talán defetista, de legalábbis pesszimista 
kilátásairól elmélkedve, mégis találtam egy Fix pontot, ahonnan nézve 
talán a dicséretek is, a kifogások is valami, a jövő tekintetében is 
érdemes kihangzást kaphatnak. E szilárd pont abban a körülményben 
lelhető fel, hogy talán még (Isten adja) ugyanezen kollektíva, esetleg 
egy másik létre fog hozni egy másik írói szótárt. (Hallomásom szerint 
nemcsak „pium" desiderium tárgya egy József Attila-szótár.) így már 
egyszeriben megnő a recenzens felelőssége minden kijelentéséért, 
minden szaváért, de ugyanakkor értelmet s célt is nyernek e kijelenté-
sek, e szavak. Most már oly időben hangoztak s hangzanak a bíráló 
szavai, hogy azokat - ha a Petőfi-Szótár szerkesztői természetesen nem 
is, de — a jövő írói szótár vagy (remélem) szótárak szerkesztői mérlegre 
tehetik s kellő mérlegelés után majd gyümölcsöztetik, vagy mint 
elvetendőt - elvetik. 

így hát egy kis bátorságot merítve s némi létjogosultságra szert téve, 
szót merek ejteni egy-két (általam kifogásolt) eljárásról, felfogásról, 
szótárírói elvről. Utalnék először talán arra a kritikai magatartásra, mely 
- megfelelő lexikológiai jártasság és illetékesség híján — a költőről 
kialakított (helyes vagy helytelen) képet, a költőnek (helyesen vagy 
helytelenül értelmezett) eszmevilágát, magatartását akarja mindenáron 
tükröztetni a szótárban (akár támogatja ezeket az „életmű" tényleges 
„szókészlete", akár nem), serkentve-sürgetve a szerkesztőket az idők 
folyamán kétessé vált döntések rendíthetetlen követésére, tévesnek 
bizonyult (s legfeljebb a recenzens szubjektív hitelű koncepcióját 
támogatni látszó), jelentéstani értelmezések melletti kitartásra, olyan 
(legfőképp stilisztikai, poétikai) minősítésrendszerek fenntartására, 
melyeknek gyümölcsöző volta ma már (a külföldi tapasztalatok alapján 
is) legalábbis vitatott, gyakorlati értéke pedig úgyszólván semmi. Hiszen 
egy feltételezett (de sajnos a közeljövőben alig várható) átfogó 
Petőfi-stilisztika, -poétika szerzőjét a Petőfi-Szótár nem menti fel a 
Petőfi-corpus minden sorának, szavának, fordulatának, alakzatának, 
műfaji, ritmikai és rímrendszere minden realizációjának külön, egyéni 
megítélésű és felelősségű számbavétele alól. (L. mindezekre Fekete 
Sándor: Mire jó a Petőfi-szótár? It 1975.495-499.) 

Általában ezúttal mégis a Petőfi-Szótárral csak egyetlenegy -
általam korántsem helyeselt — szerkezeti jellemzőjét emelném ki (de 
nem: fel). Ez pedig a Szótár túlírtsága, túlbonyolítása, túlcifrázása, az 
elaprózódás, a felesleges információk közlése, az ebből eredő (Petőfivel 
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szólva) „fonto- és pontoskodás", a szemantika nyelvén szólva: redun-
dancia. Állításom igazolására szándékosan választottam egy nagyon 
rövid és érdektelen szócikket, hiszen egy alapvetően fontos lexikai 
elemnek esetleg 8 - 1 0 hasábos szócikkében bizonyára könnyű lenne 
kifogásolható eljárások demonstrálása. Legyen a mi szócikkünk: a 
kihúzatik. Ez a Szótárban így fest: 

[kihúzatik] szenv ige: kihuzatik 1 I -ék 1 '(sorsoláskor számot) húzva 
kiemelnek vmiből': (tőism.j kihúzó *- 6:432 

Mielőtt még valaki máris idegesen továbblapozna, meg kell jegyez-
nem, hogy minden szótár elkerülhetetlenül sajátos rövidítésekkel, 
jelekkel, tipográfiai megkülönböztetésekkel él, ezek dekódolását, fel-
oldását jobbik esetben a tulajdonképpeni lexikai anyagot megelőző (a 
lehetőség szerint ábécérendű) jel- és rövidítésjegyzékben lehet megtalál-
ni, rosszabbik esetben (ezt választotta a Petőfi-Szótár) ennek egy része 
hosszabb 1ère eresztve egy bevezetésben (itt: Tájékoztató a szótár 
szerkesztési elveiről és használatáról), de persze mindig csak az első 
kötet elején olvasható. Még a viszonylag könnyű eligazítást nyújtó 
kétnyelvű szótárak rövidítései, jelei is általában idegesítik a siető 
szótárforgatót, a Petőfi-Szótár [kihúzatik] szavának (mely az „1" 
tanúsága szerint egyetlenegyszer fordul elő - kihuzaték alakban - egy 
fiatalkori fordított prózai szövegben) a különféle pólyákból való 
kibontása nekem, a nem egészen segédmunkás lexikográfusnak (némi 
külső segítséggel) egy egész napomba került. Igaz, én megtettem azt, 
amit egy ilyen nyomorult szóért a szótárforgató (a szerkesztők 
optimizmusa ellenére) sohasem tesz meg: elolvastam (persze újra és 
újra) a Tájékoztató . . .-t. 

Az első cifrázás és megfaggyúzás a szögletes zárójellel kezdődik. 
(Valójában nem is azzal, hanem a „szenv igé"-nek aktív formájú mondat 
által történő értelmezésével, de ez a bennfenteseken kívül úgysem tűnik 
fel senkinek, hagyom hát én is „sub rosa".) A Tájékoztató . . . hosszas 
és ismételt átbúvárlása után kiderül: azok a címszavak kerülnek 
(egyebek közt!) [ ]-be, melyek Petőfinél nem a mai helyesírási 
előírásoknak megfelelő formában szerepelnek (kihúzatik kihúzatik 
helyett). Már maga ez az elv is merev - ahogy alig több tudálékosságnál 
az, hogy a magyar nyelvben (s persze Petőfinél is) szokásos Hektor 
helyett [Hektór] szerepel főcímszóként - de különösen esetlen dolog ez 
a szögletes járójel. Helyette sok „csinosabb" megoldást lehetne 
alkalmazni: például a „szabályos" alakú fó'címszó után egy x vagy egy 
kis kör (o), négyzet (•), esetleg magában álló vagy kerek zárjelbe tett 
csillag (*) jelölné, hogy nem a mai helyesírás szerinti forma. Néha 
ugyanis valóban helyesebb a mai alakot tenni meg (fő) címszónak, ha 
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nagyon sokféle Petőfi írta forma van (pl. Kunszentmiklós esetében), de 
mivel a címszó után úgyis fel vannak sorolva az alakváltozatok (pl. 
[Kiskunság] tulfn: Kis-Kunság 10, Kis-Kúnság 1), elég lenne a Petőfinél 
nem létező alakot szám nélkül hagyni, esetleg egy 0 (nem 0, annak más 
funkciója van) vagy egy vonás ( - ) jelezné, hogy ilyen alak nincs. Lám, 
milyen ügyesen oldották meg a kérdést máskor! Ebben a kötetben pl. 
sok ilyen szolid és ökonomikus megoldás van: májusfafogadó fn 1 
(ford:) Májusfa fogadó - így, minden [ ] nélkül, majd utána minden 
kacifántoskodás nélkül kurzívval a Petőfi-féle formát. (De nem „Május-
fa Fogadó" az?) Ugyanígy járnak el a májushó ~ május hó viszonylatá-
ban. Annál meglepőbb, hogy a kisleány (kis leány, kis lány, kis lyány) 
vagy a kishúg (kis hug) esetében nem alkalmazzák ezt a Kolumbusz 
tojását. (Még érthetetlenebb ez a kiskedd ~ kis kedd vagy a „[kisgyer-
mekl fn: kisgyermek 10" esetében.) 

Da ha már annyira a szerkesztők szívéhez nőtt ez az ormótlan [ ], 
akkor legalább helyesen és következetesen alkalmaznák. De mit 
látunk? Van ilyen címszó (minden l ] nélkül): Kisfaludy-társaság, 
márpedig ez nem „a mai helyesírásnak megfelelő alak" (az ti. 
„Kisfaludy Társaság"). Aztán: a „Göncölszekér" még az általános 
kényszerzubbonyba van öltöztetve, de a „göncölszekere" már minden 
[ ] nélkül fett szedéssel, egy szóban, kisbetűvel, s csak kurzívval utána a 
mai helyes (?) forma: „Göncöl szekere". De van ilyen is: [ ]-be teszik 
(nyilván mert szerintük kisbetűs kezdetű) a Petőfi egyik levelének 
aláírásában szereplő „kapanyéli" (Gereblye Richárd) tréfás nemesi 
előnevet: „[kapanyéli| tuln, mn: Kapanyéli 1" - ami rendben is lenne, 
csak az a baj, hogy az eredetiben is nagybetűvel van! (PÖM VII. 218.) 
De a legkirívóbb eset a kurafié, azaz hogy a szerkesztők szerint 
„kurvafi"-é. Van ugyanis egy ilyen címszavuk: „[kurvafi] fn: k. . .fi 1". 
Am itt megint van egy nagy baj: az ti., hogy „kurvafi" sem 
régi-történeti, sem mai, sem leíró-értelmező vagy etimológiai szótárban 
sehol sincs! Úgyszólván minden nagy és kevésbé nagy írónknál előfordul 
ugyan (úgy a 19. sz. közepéig), de mindig kurafi alakban. (Valószínűleg 
ennek tudatában vették fel a szerkesztők címszónak a „k. . ,fi"-ban 
rejtőzőkurafit is - természetesen mint nem létezőt [kurafi) alakban - s 
utaltak egy „ld."-dal a csakugyan nem létező [ kurvafi )-ra. 

Eddig egy aprócska szócikknek még csak az első elemét, a címszó 
kezelését érintettük, s már ennyi vitatható (vagy nem is vitatható) 
probléma merült fel. Pedig van még jó néhány nem kevésbé fejtörő 
kérdés. Itt van mindjárt: vajon a szenvedő ige (az ige szenvedő alakja) 
valóban külön szó-e? A szerkesztők a ható igéket például „paradigmá-
hoz tartozónak tekintik" (I. k. 10), ezek nem alkotnak külön címszót. 
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Még akkor sem, ha egyrészt az alapige alig felismerhető formában válik 
ható igévé (megy > mehet, eszik > ehet(ik) stb.), másrészt ha olyan 
közkeletű optativusi jelentése van, mint ezekben: ehetnék (~ ehetném), 
ihatnám (~ ihatnék) stb., vö. „ . . . ihatnám pajtás! így kiált föl I 
Csokonai Vitéz Mihály. I No, ha ihatnál, hát majd ihatol..."' Mindez 
az iszik ige alatt keresendő. (Sehol még csak utalás sincs, mondjuk így: 
,Jhat(ik): ld. -* iszik".) Pedig ezek az óhajtó formák nagyon szívesen 
főnevesülnek: „ihatnékom van", „nagyon ehetnékje van" stb. - szok-
tuk mondani. (A Szótár egyetlen ilyen főnevesült alak - mehetnék -
tekintetében kivételt is tesz.) Ezek mellett a nyilván külön lexémák 
mellett viszont tele van a Szótár ilyen szenvedő alakú címszavakkal: 
kárhoztatik, kijegyeztetik, kitiltatik, megújittatik stb. stb. - pedig 
ezeket igazán nem nehéz az alapigéből paradigmaszerűen leszármaz-
tatni. (Legfeljebb utaló szóként kellene külön felvenni őket.) 

Még mindig csak az elején vagyok a felvetődő problémáknak, pedig 
már sürget a terjedelem. Hadd térjek hát rá egy más kérdésre: 
címszavunkat nem követi illusztráló-dokumentáló idézet. Márpedig nem 
látom be az ésszerűségét az ilyen döntéseknek: „Elhagytuk az idézetet 
az olyan egyadatos [máskor: „egyadatú"] címszó mellől, . . . melynél 
ugyanazt a szövegrészt kellett volna idéznünk, mint amelyet a szomszé-
dos szócikkben már idéztünk; ilyenkor vö. jelzéssel utalunk a másik 
szócikkre" (I. 14). Csak mellékesen említem meg, hogy itt egyrészt 
„ugyanaz a szövegrész" nem az előző, hanem a következő („kihúzó") 
szócikkban van idézve, másrészt semmiféle „vö." jelzés nem utal 
sehová, harmadrészt pedig a kihúzó szócikk alatt idézett szövegnek 
(„Az ajándékok számokkal valának ellátva, s a hölgyek által egy födeles 
edényből huzaték ki egy szám . . .". Enélkül teljesen értelmetlen a 
címszavunkban adott „statisztika": ,,-ék 1 ". . '.' Apropó statisztika: ahol 
csak néhány (mondjuk 5 - 6 ) címszóváltozat mindegyike szerepel a 
szócikk idézeteiben, nyugodtan rábízhatjuk annak megszámlálását és 
osztályozását a szótár forgatójára . . . 

Nem is ezért kell az egész idézetet egy helyen hozni, hanem azért, 
hogy a szerkesztők bevethessék egyik stilisztikai (?) minősítésüket, ezt: 
„(tőism:)". Hogy az efféle minősítésekben is uralkodó a (fölösleges) 
információ és a differenciáló-klasszifikáló szándék túltengése, arra hadd 
említsem meg a „hsl-szerü" rövidítést (persze ha minden ,,-szerű"-t 
számba vennének, több ezer minősítéssel kellene operálniok), de nem 
kevésbé bőkezű differenciálás ez sem: „a szembeállítás [röv. szembeáll] 
és az ellentét [röv. ellent] szótárunkban külön kategóriák" (I. 13). Bár a 
„részleges ism " sem tartozik a fantáziátlan minősítések közé . . . A 
„hsl-szerű"-ről egyébként elég gyorsan kiderítettem, hogy - mivel 
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„hsl" = hasonlat - azt jelenti: „hasonlatszerű", ám (bizonyára meg-
gyengült) találékonyságomnak rövid egy órára volt szüksége, hogy 
kiderítsem: a „tó'ism" a tőismétlés rövidítése. (A rövidítések jegyzéké-
ben ugyanis nem szerepel!) Már valamivel rövidebb idő' alatt jöttem rá -
elolvasván az I. k. 13. lapját - , hogy mit is jelent egyáltalán a 
tőismétlés: „a különböző [= különféle] képzős, igetős alakokban vagy a 
szóösszetételekben jelentkező ismétlődés tőismétlés [valójában: tőism] 
minősítést kap". Ezek szerint itt a tőism arra utal, hogy az idézetben 
van kihuzatik is meg kihúzó is. A tőismétlés világos. Csak az nem 
világos: mire jó ennek a tudomásulvétele? Milyen új szemantikai 
információt kapok a szótártól, ha látom ezt az esetlen tőismét-
lést? Vagy talán stilisztikai információ rejlik mögötte? Ebben a 
formában a fordítói tapasztalatlanságon kívül - semmi. Nem becsülöm 
én le az ismétlésnek mint stilisztikai, retorikai, poétikai eljárásnak vagy 
alakzatnak a jelentőségét - a Világirodalmi Lexikon is 53 (!) hasábon át 
tárgyalja - , az effajta ismétlésnek azonban semmiféle — különösen 
pedig lexikai - funkciója nincs. Nem látszik érdektelennek (bár egy 
költői nyelvi szótárban nehezen értékelhető) a figura etymologica - ám 
a szerkesztők ezt mint külön kategóriát kiemelték a tőismétlések 
sorából. így lexikográfiái szempontból csak azok a „tőismétlések" 
maradnak a szótárba felvételre érdemeseknek, melyekben két azonos 
tövű (vagy éppen homonim) szóalak - lehetőleg egyazon mondatban -
más jelentésben szerepel: „Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!", 
„Milyen gyerekesek ezek а gyerekek!" stb. Hogy a többi, csak esetleg 
esztétikai funkciójú ismétlés nem a szótárba tartozik, arra az előzőkben 
már utaltam. 

A rövidítéseknél tartva pirinyó szócikkünk kapcsán hadd említsem 
meg azt a következetlenséget s további fölösleges pontoskodást, mely e 
rövidítések formájában és alkalmazásában megnyilvánul. De ezekből is 
csak egyre térek ki: általában az írott köznyelvben is (elsősorban akkor, 
ha a rövidítés a teljes szó hangzójával végződik vagy ún. mozaikszó), a 
szakmai lexikon-, enciklopédia-, szótárszerű munkákban pedig különö-
sen a rövidítés után nem teszünk pontot. A szerkesztők is ismerik ezt a 
gyakorlatot: a „Rövidítések jegyzéké-nek mintegy 140 közszói rövidíté-
se közül csupán 6 után tesznek pontot - de akkor indokolatlanul. Pont 
van például a (kényszerűségből) maguk alkotta Id (= lásd. 1. helyett), 
máskor a logika már nehezebben követhető: ált (pont nélkül) = általá-
nos, ált. (ponttal a végén) = általában (1);haszn = használatos, haszná-
latban, haszn. = használat. Érthetetlen az is, mért van pont nélkül a von 
(= vonatkozó), s mért kap pontot a vonal к. (= vonatkozóan, vonatko-
zásban). Az pedig egyenesen a tudományos irodalom konvencióinak 
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elhárítására vall, hogy egyes híres (köztük nyelvtudományi!) műveknek, 
továbbá folyóiratoknak, intézményeknek s - ami ezúttal igazán bántó 
- a költó'k köteteinek, kiadásainak rövidített neve-címe után után is 
pontot tesznek. Tehát: CzF., BpSzle., EPhK., RPD1. (Regélő Pesti 
Divatlap = RPD1, pont nélkül helyett) stb. Nem teszünk pontot persze 
az ilyenek után sem: V (: Versek első kötet), ÖM (: összes művei vagy 
munkái), ÖK (: összes költemények vagy költeményei), PÖM (: Petőfi 
összes művei) - a szerkesztők mindezek után pontot tesznek . . . 

Nem, nem végeztem a 3 (!) soros [kihúzatik] szócikk kapcsán 
felmerülő ellenvetéseimmel. így például máig se tudom (bár lehet, 
egyszer már tudtam), mit jelent a (kétszeres) kettőspont, a ~ (tilde) és a 
kötőjel a szócikk e részében: ,,\(tőism:) " . . . Ám még a látszatát is 
el akarom kerülni annak, hogy ez a néhány sor mindenáron kötekedni 
akar egy igen érdemes, derék sorozat-mű 2. kötetével. Az I. kötet 
megjelenésekor summázott nagyrabecsülésemet továbbra is fenntartom, 
mostani megjegyzéseimet már a következő írói szótár szerkesztőinek 
szántam, s nem is azzal a rendíthetetlen magabiztossággal, hogy 
tévedhetetlen nézeteket hirdetek urbi et orbi, csupán azzal a reménnyel, 
hogy a Petőfi-Szótár számára elkésett (s korántsem mindenre kiterjedő) 
megjegyzéseimmel még nem késtem el a hamarosan útnak indítandó új 
írói szótár szerkesztési elveinek kidolgozásáról. Szeretném remélni, 
hogy a leendő szerkesztők nem fogadják meg az It említett recenzensé-
nek tanácsát, miszerint (természetesen az övén kívül) ne hallgassanak 
senkire, ne fogadják el senki észrevételeit. (Akadémiai, 1978.) 

MARTINKÓ ANDRÁS 

JUSTH ZSIGMOND NAPLÖJA ÊS LEVELEI 

Érdekes, nem mindennapi, tragikus sorsú embert mutat be az 
előttünk fekvő kötet: a 19. század második fele irodalmi és társadalmi 
közéletének egy eddig kissé méltatlanul mellőzött alakját, Justh 
Zsigmondot (1863-1894), aki itthon és a nyugati világban élénk 
figyelemmel kísért minden szellemi áramlatot, művészeti irányzatot és 
megnyilvánulást. Mindenre érzékenyen reagált; széles körű volt szemé-
lyes ismeretségi köre. így napiója mellett jelentős levelezése is. 
Regényei, novellái, újságcikkei és kritikái jó megfigyelőkészségről 
tanúskodnak. A paraszti életről szóló alkotásai és sokat tárgyalt 


