
Csokonai helyesírása 

A helyesírástörténet számára érdekes kérdés az általános gyakorlat 
megfigyelése mellett egy-egy egyén írásának vizsgálata is, mivel ez módot 
ad arra, hogy a finomabb árnyalatokat, egyéni változatokat is megfigyel
jük, s így teljesebb képet kapjunk egy kor helyesírásáról. Különös érdeklő
désre tarthat számot itt egy-egy író helyesírása, mivel íróink többsége igye
kezve a haladást szolgálni, nemcsak az eszmék területén vette át és hirdette 
az újat, a tökéletesebbet, hanem munkája minden részletében — a helyes
írásban is. 

Csokonai helyesírását azért érdemes vizsgálni, mivel olyan korban élt 
és írt, mikor a szellemi élet élénkülésével — egyebek mellett — a helyes
írás is vitakérdéssé vált : a jottista-ypszilonista vita idején, ő maga nem vesz 
részt a vitában, de írásának egyes változásai pontosan alkalmazkodnak a 
vita alakulásához. Az írására vonatkozó megállapításokat sajátkezű kéz
iratainak íenyképmásolatai alapján tettem, melyeket Juhász Géza professzor 
úr volt szíves rendelkezésemre bocsátani. A korabeli helyesírás gyakorlatra 
az akkori grammatikák és Kazinczy Levelezésének idevonatkozó részei alap
ján utalok. 

Csokonai írása tiszta, áttekinthető, könnyen olvasható. Helyesírásá
ról is azt állapíthatjuk meg általában, hogy egységes, következetes és hibát
lan. H a a pontos vizsgálat ki is mutat elvétve egy-egy következetlenséget, 
ez olyan ritka kivétel, mely semmiképp sem jöhet számításba az általános 
vélemény megalkotásakor. Ugyanez vonatkozik a hibákra is. Csak elvétve 
akad egy-egy tollhibának minősíthető írásmód. 

Csokonai írásának jellemző sajátságai a következőkben foglalhatók 
össze : 

Hangtani sajátságok 
1. Jfagá%M%gFzdA; ;eWás6.' 

ő, #; 
Korábbi korszakában (1793—94) o, %-nek írja. Később is előfordul 

nála ez a jelölés, de csak elvétve, akkor már általában 6, #-t ír. 
Előfordul néha, hogy nem pontosan ott használ J-, %-t, ahol ma. Ez való

színűleg egyéni, esetleg nyelvjárási ejtés eredménye. így pl. ő helyett ö for
dul elő a személynévmásban, és a öeZókm szóban (o, WöZefmJ. 1794-ben %óaz-
fe& helyett : %ő/^(6&. Viszont ö helyett ő-t ír 1796-ban a /őMtW%Ma szóban 
(/őMm<Wáa^. 
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Hasonló eset az %-nél: w helyett #; egryetZwZ (1794), Z%%e7Mé%y (1794), 
4ZW (1797), a z ^ W ^ (1801). 

Más magánhangzóknál is megtörténik, hogy a hosszúság-rövidség 
jelölése nem azonos jelenlegi gyakorlatunkkal, o és % helyett ó-, %-t ír ̂ Aógry, 
Wí/oTW/oM, gry^oZZaZa% vóffa, vóZZ; 6%z(Z%ZZ, eZ/g%7mya(Zwz6, ZmM%/"áZ, m(ZwZ7í%, 
6mMwZá/b%J. 

Az Z előtt álló magánhangzót valószínűleg a nem szótagkezdő Z nyúj
totta meg, de a többi szavakban is feltehető, hogy írása a kiejtést követi. 

Hosszú magánhangzó helyett rövidet használt a következő szavakban 
aoAa^Zá/Z, arroZ. 

Az arroZ-ban feltehetően írásbeli gondatlanságról van szó. Vannak 
ugyan rövidítő nyelvjárások, melyek az armZ szó zártabb alakját röviden 
ejtik farrW^ pl. Göcsej és a nyugati nyelvjárás, azonban sem HoBGEB 
(Magyar Nyelvjárások), sem CsŰBY (Szamosháti Szótár, a Népnyelvi búvár
lat módszere) nem beszél arról, hogy az ó-s alak rövidülése is előfordulna. 

/bAa;Yá/7; A Nyelvtörténeti Szótár alapján ez az alak az eredetibb. 
így nyugodtan tekinthetjük Csokonai írásában ezt megőrzött régiségnek, 
illetve egymás melletti alakváltozatként él ekkor a aóAa; és aoAa;, de mind
kettő használatos, s a költő a neki megfelelőbbet választja ki. A versritmus 
csak némileg indokolja a rövid alakot, de valamelyes szerepe ennek is lehet: 
ejts egy íbhajtáft mellvédből. 

2. Jfáaa#ZA&%(/zó& yeZöZáse; 

A költőt írása következetes jottistának mutatja âzáZZ;, ^4m%;a, 
yaWa%(;aJ. Alkalmi használatban előfordul ugyan ypszilonos írásmód : 1793 : 
aZfya, 1802 : aZZi/a, ez azonban nagyon ritka, s valószínűleg a kiejtés erős hatá
sát mutatja. 

Néha előfordul, hogy a birtokos személyragozás egyes szám harmadik 
személyében ott is kiteszi a /-t, ahol m a nem használjuk (6%e&;eW, remém/;^. 
Korában ez nem egyéni sajátság. Horváth Á d á m szerint pl. ez a helyes : 
mindenhova ki kell tenni a ;-t (Kaz. Lev. I, 341). 

Kazinczy szerint is ez lenne a szabályos, de a jóhangzás érdekében 
néha el lehet hagyni a ;-t (Kaz. Lev. II, 283). 

ez — cg; 
A c hangot általában (z-nek írja : Z# és Zz alakban ^orZgám, Z^t/m, AxtZg;̂ -

yoA;%aÁ;, Zz$/yoaágra»6a%, ZfWzoZWwa, ZömZöZzre^. Későbbi korszakában néha 
cz-t is találunk (czéZ;áZj. Az is előfordul, hogy a lap szélén kipróbálja, melyik 
a helyesebb (1801 : czeZ, ZgdZ/ 

Van egy problematikus eset is. A 6erc szó írásában — különböző időből 
származó kéziratokban — többször is puszta j-t látok c értékben. Bár a Z-t 
egészen kicsi alakban használja, s így meglehet, hogy a gyors írás miatt össze
olvad a g felső vonalával (Juhász Géza professzor úr szerint ezt kell felten
nünk), azonban még nagyítóval sem tudtam a Z-t felfedezni. Mivel más szóban 
nem fordult elő ez a jelölés, talán inkább az tehető fel, hogy itt a mással
hangzók (rZgJ torlódását akarva kikerülni, egyéni egyszerűsítéssel kihagyta 
a Z-t. 

A ca hang jelölésére általában Za-t használ Z/" és Za alakban ^rntZ/Wa, 
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azeremZ/'e'a, d#/e&edt&; W & , 6öZfa, ̂ or^á^a^. Később — bár ritkán — a ca-& 
jelölés is megtalálható nála a c/" és ca alakban fc/'ergrő, c/owó, c/at; caaA;, caó-
&oA:Á;aZJ. A különböző betűalakok használatát nem befolyásolja a szóeleji, 
illetve szóbelseji helyzet, sem itt, sem a c-nél. 

a — zár 
Az az hang jelölésére egységesen az-t használ, de változó betűalakokkal: 

/̂ , /z, a^, az. Az az fordul elő legritkábban (W^bz, 6erW/^ef, p^fifó; éZe/z^ 
Aa/"z%ára, fe/zi(e&; gyóag, ago?ytorÁ;o(f%áZ; azámáya, #ze%fj. A hosszú az betű
alakjai a következők : /%, aa&, aaz (a/"/g:om/, &afóaa^a, Haaaazo%y^. 

A za hang jelölésében már nagyobb a tarkaság. A következő jelöléseket 
használja : 

a—/" (#ó# = zsoltár, ró/aa, Jtfít/a, JT»m/w&^. 
'a-'/' (#%'/%»maf, Jó'a«; 
za—z/ (rózaa, JfwzaáÁ;, Józaa; JZóz/áf, WZz/amo<fa^. 
N e m kell azonban arra gondolnunk, hogy ez a tarkaság egyéni követ

kezetlenség jele. Általános ez a korban, az előző korok hagyományárnak ered
ménye, melyek általában az a vagy z mellékjeles alakjaival próbálták e hang 
jelölését megoldani. Komáromi Csipkés György megemlíti ugyan 1655-ben 
megjelent nyelvtanában a za jelet, de nem talál követőkre. Révai az első, aki 
használatba veszi, s tőle kiindulva Kazinczyn át terjed el. Az a tény tehát, 
hogy Csokonainál az egyéb jelek mellett már a za is felbukkan, mutatja, hogy 
lépést tartott korának modem, tudományos eredményeivel (Vö. KjfiEZSA: 
A magy. helyesírás története, 20). 

Az a és z betűk különböző alakjainak használata akkor is általános nála, 
mikor ezek önállóan szerepelnek: 

a; 
a—/" alakokban fordul elő. 

Szó elején : általában / ^/"otám, /"efáfva, /67%mi&^)pe%J nagyon ritkán » 
(aóA<%;&í/bmt, aemj. 

Szó belsejében: vegyesen /" és a, függetlenül az előtte és mögötte álló magán
hangzó mély, illetve magas voltától (aMAaWo/a%, mo/Y, mWaWó/ogr, 
eZ/zemW^/e, erő/e66, e/mer(eaa, ma^a/z(aZáaa, m a A W # , móao&, megedeaeá-
%e&, weWáyaáyéf, DamaaeÁ;%e&^. 

Szó végén : mindig a (%zea, A;ia, ̂ oM(Zoa, mozgróa^. 
A hosszú a (aâ ) a következő változatokban fordul elő : 
//".- v#&e/y"e, (Z%Aő//^ (szó belsejében) 
/a; &t/a%, ̂ %e&e%e/aem, g/m&(e/a (szó belsejében és szó végén) 
aa; rogradíAaaaa, /e%yeaa^e (szó belsejében. Szó végén nem találtam rá. 

példát). 
z: 

z és ^ alakban találjuk meg kb. egyenlő arányban, minden hangtani 
helyzetben. 

z; ezer, %emze(, az, azo&, óezzegr. 

Az is megtörténik, hogy egy-egy kéziratban az az határozott névelőt 
z-vel és j-vel is használja, de ez más szavakban is előfordul. A z alakválto
zatoknak tehát semmi elkülönítő szerepük sincs. 
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Zy; 
Az Zy hang jelölését Heltai Gáspár helyesírása rögzítette, s abban lénye

ges változás máig sem történt. N e m is várható hát Csokonai írásában sem külön
leges jelölési m ó d e téren. Azért kell niégia megemlíteni, mert bár pontosan 
ugyanott használja, ahol ma, gyakori nála az ob/, meZy stb. szavakban a 
ZZy-es jelölés foZZy, y#e%, o%#%J. Ez a kor általános írásgyakorlata. Ezenkívül 
megtörténik, hogy az Z—; hangkapcsolatot Zy-nal jelzi, (ZeZt/e/tZ/ff, azo%, 
azáZZyJ s a meZZ (pectus) szót meZy-nek írja, feltehetően a nyelvjárási kiejtés 
hatására. 

Az Z; és Z%/ helyenkénti feleserélését szintén gyakran előforduló jelen
ségnek tekinthetjük, mert szerepel a helyesírási vita kérdései közt is. A Debre
ceni Grammatika megállapítja, hogy )-t kell ngyan írni a hangkapcsolatban 
de hozzáteszi, hogy eredetileg a g% Z%/, %/, ny-ban is ; volt az 1/ helyén, a két betű 
tehát teljesen egyértékű, azaz így is jó, úgy is jó. 

Az e(%/ és származékai: 
Ezt a szót kétféleképpen írja : e(f%/ — e<%%/. Itt időbeli fejlődés figyel

hető meg. Korábbi kézirataiban ugyanis (1793—94—95) grgry, a későbbiekben 
gry szerepel. Feltehetően 1797-ben tért át a gry-re. A Diétái Magyar Múzsá
ban ugyanis még mindenütt <%%/ mutatkozik, 1797-ben írt verseiben pedig 
már (%/. Egyszer-egyszer ugyan még felbukkan később is a (%%/-s jelölés (A tiha
nyi Echohoz 1798-as első kidolgozásában : „Egy kit a sors..." de „Eggy 
trémi szállás.") 

1800-tól kezdve már csak egyes származékokban kerül elő a 002/ fe(%72/#-
^ A egyébként teljesen a <fy válik általánossá. 

J. md&s&Z&aTW/zó myáZáa mográ%AaMgrzóA;özi Wi/zeZóeM, 
a a He;Zéa AoMaa az írá^6a% 

Elég gyakran megkettőzi a két magánhangzó között álló mássalhang
zót. A mássalhangzók nagyobb része előfordul nála kettőzött alakban. CsŰBY 
BÁLINT magyarázatát és felosztását alapul véve (MNy. XXXIII, 141, 201) 
a következőképpen csoportosíthatjuk őket. 

Tőhelyzetben : %; awagry, ;; a);a&cm, néha Z; ZöÁ;éZZef6a, y; 8áyyo<Z(. 
Suffixum-helyzetben: Z; %áZZa, azóZZ, ̂ (ZveZZeA;, (kedvelek), Zí/: oZZyaf, 

iZZyőM, r: ár/áZ, a: or%oga&, vám/aá%aA;, y%ZpiZ%Jaa, gr; zwgrg'ó. 
A tőhelyzetben előforduló kettőződések lehetnek egyéni ejtéssajátság 

írásképei is, ilyen talán az a;yaX%m% alak, vagy nyelvjárási jelenségek hatásá
nak látszanak. Az ilyen alakok általában a'természetes kiejtés hatását mutat
ják Csokonai írásán, ami ugyan n e m általános nála, mégis előfordul néha, 
sőt a mássalhangzók kettőződésén kívül is megmutatkozik írásában néhány 
esetben a kiejtés hatása. Előfordul például, hogy két magánhangzó közé 
hiátustöltő -̂t iktat be (WgroazZaZó;», /t;dZ/ Az is megtörténik, hogyha két 
mássalhangzó után mássalhangzós rag következik, a rag előtt csak egy mással
hangzót ír (tfepje). 

Nyilvánvaló nyelvjárási hatást mutatnak a következő szavak : etWzck, 
/e;éref. Egyes szavak írásában a hangalak is eltér a maitól (e/mérfe/á, véZe, 
o%o&á;<%, f%Za;<Zom6óZ, aZája(o/a%, e/Yve, /er;/t, áZ(Z%mgW, &%yo&, Wr&zeZre,). 
Ezek valószínűleg a népnyelvben még élő régies alakoknak tekinthetők. 
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A hosszú, kétjegyű mássalhangzók jelölésében írása teljesen megegye
zik mai gyakorlatunkkal, azaz csak az első betűt kettőzteti fW&zwmM/od-

Szóíani sajátságok 

A azóZ és öeazef igét néhányszor a maitól eltérően ragozza Csokonai 
f6e/zdMe/z, 6e/zéZWem; ajóZZ, /góZZofZamj. Az ige teljes magánhangzós tőalak-
ját találjuk meg itt. Néhol a felszólító módban is megtaláljuk a M-t. így 
feltehető, hogy talán téves etimologizálás eredménye a M-es írás. A helyesírási 
vita legalábbis erre mutat. 

Földi János (Kaz. Lev. II, 123) szerint azért kell mindkét szóban M-t 
írni, mert eredetük azóoZam, és W z & M e m . Kazinczy ekkor (1790) a azóZam-t 
a azó-ból származtatja, s megállapítja, hogy ott csak Z-t kell írni, viszont a 
6eazeZZem-nél megtartja Földi etimológiáját, sőt megtoldja a aeĝ Z ige hasonló 
alakjával is : aet/éZZem, mert szerinte ez is ebből származik : aegr&Mem. 

Virág Benedek (Kaz. Lev. III, 124) azonban már nem fogadja el a 
téves származtatást, s kimutatja, hogy a beazeZeA; ̂  óeazéZZeA;, &e<Z%;eZeÁ; "^ 
êáveZZeÁ; jelentésükben különböznek, tehát írásbeli elkülönítésük is feltétlenül 
szükséges, s felhívja a figyelmet arra is, hogy a WzeZe& alak a WzéZ-ből szár
mazik s nem a 6eaz&Z-ből, melyből Földi és Kazinczy származtatták. 

ú&szetráa, MZőWráa 
Az összeírásrkülönírás esetei még nem mindenütt alakultak ki nála 

határozottan. Ez a kérdés különben mai helyesírásunknak is egyik legnehe
zebb kérdése. Csokonai sok mai nyelvérzésünk szerint összetett szót ír külön 
f/e%e %%wZ, W A n%), groW Zepfe, m t W eze&re, &%(/% ve(eẐ ) vagy néha kötőjellel 
(2%&Zma-dg%M(J. Az aH, ameZy, a W vonatkozó névmásokat általában külön 
írja '-jellel a' meZZyre, a' &», «' A;tik, a' mt(. Ez azzal magyarázható, hogy még 
nem forrt össze a nyelvtudatban annyira a két szó, hogy szükségét érezte 
volna összeírásuknak. Előfordul az is, hogy az -6 kérdőszócskát kötőjel nél
kül írja az állítmány után (ZáW e meZZy &tf/my # a /öZdJ. Ez is azt mutatja, 
hogy még külön szónak érezte. 

Az ige előtt álló igekötők írásában hasonló jelenséget figyelhetünk 
meg. Hol egybeírja az igével, hol külön, minden szabályosság nélkül. Bizo
nyos időbeli fejlődést azonban tapasztalhatunk. Korábban (1793—94) több
ször találkozunk a különírott alakokkal, míg később (kb. 1795 után) egyre rit
kábban, s mind általánosabb lesz a mai gyakorlatnak megfelelő egybeírt alak. 

Néha különírja a felsőfok jelét, a Ző^-szócskát is, de általában n e m 
(Zegr &edt;e/e66e&, Zegn%%yyo66,). ^ 

Az is megtörténik, hogy az ta-t összeírja az előtte álló szóval, általában 
azonban nem. így feltehető, hogy az összeíráskor a kiejtés hatása érezhető 
írásán. 

-6& -5e, -&m, -&e% 
Megtörténik néha, hogy a -&m, -6e% rag helyett -6a,.-6e-t ír (magramöa, 

azm%%?M6# .. .ezer édea W&o&öa /eZZ&MZ&z,). Az is előfordul, hogy a rag végén 
megkettőzi az %-t (W%#i6mw, /'e(é̂ /'̂ r6e%%J. Ez valószínűleg Földi János hatása, 
aki magánhangzó előtt a % kettőzését javasolja a -6<m, -6e% rag írásában. 
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Az % nélküli alakok sem egyéni hibát jelentenek, más íróknál is megtalál
hatók. Kazinczynak például több ízben is figyelmeztetnie kell írótársait a 
helyes használatra. 

Az -% kettőzése előfordul a superessivus ragjában is fao?%6á&o%%, 
Me)é?m, aóAa;fá/b)m^, s a módhatározó %-jében is (éáe/6%%J. Viszont vannak 
példák arra is, hogy kettőzés nélkül használja az -% határozóragot fAomZo-
%xw&o%, oZcZaZámJ, 

Használja a határozott névelőnél: a\ Itt az általános felfogás szerint 
az az-ból lemaradó z-t jelzi. Az a kötőszónál: 'a — az ég „hiányzó" g-je helyett. 
A jelöletlen birtokos jelző írásában fa /a&' ZeweZeif, wadfaaZamf/ %yöaé/e, jRozá-
Z»a' #Wé%efé^, ahol az általános felfogással egyezően a hiányzó -%a&, -weÁ; 
ragot jelöli. 

Csokonai műveltségét és mérsékletét mutatja, hogy ezeken az általá
nosan elfogadott helyzeteken kívül igen ritkán alkalmazza a hiányjelet, bár 
korában a legkülönbözőbb esetekben használták. 

JVaa%/M#& 
Nagybetűvel kezdi a mondatkezdő szavakat és a tulajdonneveket, 

ahogy m a is írjuk, de ezenkívül is, ha egy-egy fogalmat ki akar emelni, annak 
nevét nagy kezdőbetűvel írja. Pl. egyes fogalmak megszemélyesítésekor. 
(Tempefői: ,,...%%m-é e' /öZá%e& &ere&/e#é% eaay 6oZá"oaa66 /zegreW, W %em 
%yö(/ az ^írWZa%/aa, AoZ az jWewwe& 6aráY;a a' f»/zfeZe(, AoZ az Ĵ az/"ágr%aA; 
iktráZyt /zé&éAez va% a ^o%o/z/g^ Zd%(zoZW/;ar^. 

Kiemelt helyzetben megszemélyesítés nélkül is szerepelhet nagy kezdő
betűvel köznév. /^fe%%y» 2%62%#2/ /&a6& má/z&áZ%a& ra;(a 6aZéWÁ;. .Bam/ 
6o^araÁ; ;ár;áA;, m * W 6é^» %aá'ö&rő&, J(f»W ^Ze/áMoA; azoA;... &egryeZmea Ĵ aóZ-
%aay (Dr. Földiről), .Lep&e, ̂ tráZyod, )Szivé66% stb.). 

Nemcsak az országok nevét főőmaorazáa,), de általában az idegen népek 
nevét is nagybetűvel kezdi f... ö#özW»& a j^ra%(cta, ̂ éwef, a ^4%aZ%a &ö%y-

A verssorokat nagy kezdőbetűvel kezdi. Előfordul azonban, hogy ha a 
kapcsolatos mondat második tagja az a kötőszóval új sorba kerül, akkor 
a hiányjellel ellátott a-t kisbetűvel írja (mintegy jelezve, hogy hiányzik 
a szó első betűje), s az után következő szót kezdi nagybetűvel: 

FtráaozzáZ /zép i&áz/a/^áZ 
Jd /giíZ&a' A;erW6e 
'a ̂ rt&eZg^or yZáWaZZaaaáZ 
.%i/ A% //;% öZéőe. 

Az is megtörténik, hogy az -» melléknévképzős helynevet nagybetűvel 
írja fiTopomán, féZ/"^. 

7(Zeae% azavat 
Csokonai írásában itt mutatkozik a legtöbb következetlenség. Ere

deti és magyar helyesírással egyaránt megtaláljuk nála az idegen neveket és 
közszavakat is. Pl. : 
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Eredeti helyesírással: Nevek : Car%6v«Z, _Bo»W%, fope, .#2/2%x*rcA%f, 
f oZi/Á;m(eg, Jea%e((e. Közszók : fTi/yogrrayAia, CornyZtme^feg, Jlf %/a, Aym%%/b-

Magyar helyesírással: Nevek : JtW^e/g', J[wíor, _Fáwa, Zaa%é(;ávaZ, 
^aA:A%/%oz. Közszók: _M%z/<á&, Ze/»y, (?e/̂ %6r, (?r̂ j%áÁ;, !Teo/̂ , JfawgeZ, 

Találunk példát arra is, mikor a két írásmód keveredik : Mára, Fémwa, 

Rövidítések 
Elég gyakran használ rövidítéseket is. Ezeknek a következő típusait 

különböztethetjük meg írásában : 
a,) ' : a hiányjel általános, már tárgyalt használatán kívül előfordul 

elvétve rövidítésként is ('#%& = (&&& = csak) 
&/) A szó végén egy elrántott vonal jelzi az utolsó betűket : például a 

-6a%, -6e%, -6a, -6e ragnak csak a 6-jét írja ki, a többit csak egy lefelé rántott 
vonal jelzi. 

ĉ ) Egy-két betűt kihagy a szóból, s ezt a szó fölé húzott kis hullám
vonallal pótolja. _ Ez a leggyakoribb. Általában a szó elejét írja ki. 

?á = nem, A = hogy, mZ = mint, %%/ = pedig. 
A -%#&, -%e& ragot gyakran csak egy, a & fölé írt hullámvonal mutatja. 
Néhányszor a szó végét írja csak ki : <y = meg, %f = mint, g4/ ̂ = nagy. 
A stb-t a következőképpen írja 'a #'f. Ez akkor általános gyakorlat. 

Kisebb kérdések 
Megtörténik, hogy a hosszú, írott nagy í fölé vesszőt tesz ^ ^ j . Ez nem 

általános nála, azonban mégsem tekinthetjük hibának, mert adott esetben 
szükségét érezhette a hosszúság jelölésének is (legújabb helyesírási szabály
zatunk is megkívánja a hosszúság ilyen jelölését). 

A Maz ige felszólító módú egyes szám második személyű alakját Md; 
alakban találtam egy helyen. Ez az írásmód nyilvánvalóan téves következte
tés eredménye az W;, moW;, stb. alakok analógiájára. 

Tollhiba 
Bár nagyon pontosan ír, mégis néhányszor a szó írása olyan módon 

tér el a mai gyakorlattól, hogy kénytelenek vagyunk tollhibára gondolni. 
Ez azonban nagyon ritka. A következő példákat találtam : 

a) „femye/ői; Mitsoda embernek a' költségén jön az ki? 
iMrtegrer.' Tulajdon m a g a m költségemen. E n állhatatofan hifzem, 

hogy a' Magyar Urafágok nem Aagryá& azokat rajtam penéfzedni." 
Itt a szó (AagryáÁ;J elején javítás látszik, s így feltehető, hogy eredeti

leg más szót akart írni, később átjavította, de nem ügyelt minden betűre, s 
ezért pontatlan. 

b) 7?yózáso& 'irtózások' (csókok) : itt feltehetően a gyors írás követ
kezménye a hiba. Ezt igazolja az a már említett tény is, hogy a f-t ugyan
olyan kis alakban írja, mint az r-t. Tehát megeshetett, hogy sietségében, vagy 
figyelmetlenségből ?i helyett /y-t írt le tolla. 
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c) d(ym?m 'ágain'. Szintén csak arra gondolhatunk, hogy pillanatnyi 
figyelmetlenségből került ékezet a második á-ra is. 

Már dolgozatom elején említettem, hogy írásának előforduló követke
zetlenségei n em jelentik annak pontatlanságát, vagy hibás voltát. Ez nem
csak azt jelenti, hogy a helyesírás szabályainak rögzítése előtt n e m tekint
hetünk hibának egyes következetlenségeket, hanem elsősorban azt, hogy Cso
konai helyesírásának következetlenségei, időbeli változásai, a helyesírási 
gyakorlat megszilárdítására irányuló törekvések legfontosabb megnyilvánu
lásának, a jottista — ypszilonista vitának alakulását tükrözik. 

Ebben a vitában, s általában a helyesírás rögzítésében, mint tudjuk, 
az írók igen jelentős szerepet játszanak. Elsősorban Kazinczy és köre, akik 
tudatosan törekszenek erre. A leveleikben folytatott vitákból látjuk, hogy 
a legapróbb helyesírási kérdés tisztázását is fontosnak tartják, de a kérdé
sek elméleti tisztázása után ' azonnal igyekeznek a gyakorlatban is meg
valósítani a helyes eredményeket. Kazinczy állandóan javítja írótársai munkái
ban a helyesírási hibákat, és saját művei nyomtatásánál is ügyel rá, hogy 
helyesírásán ne változtassanak. 

Csokonai — mint már említettem — nem tartozik a vitatkozók közé, 
de a helyesnek talált változásokat átveszi és alkalmazza. így — mivel írásai 
széles körben elterjedtek — maga is a helyesírási gyakorlat irányítói közé 
tartozott. 

TÓTH GABRIELLA 
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