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Toldi EOltői elbeszélés. Irta Arany János. Nyelvi és tárgyi bő magyará
zatokkal ellátta Lehr Albert. Budapest, Franklin-Társulat. 1882. Ara
3 frt 60 kr.

Két évvel ezelőtt Lehr Albert Arany költeményét kiadta a Jeles 
irók iskolai tarában a középiskolák IV. osztálya számára írt magyará
zatokkal. A most megjelent kiadás a nagy közönségnek szól, melynek 
kedvéért a magyarázatok megbővültek. Némely birálók szerint a kel
letén túl bővültek, de mi, kik szerényebb készültséggel fogtunk a 
mű olvasásához, úgy vettük észre, hogy nincs benne 6emmi fölösle
ges. Avagy nevezhetjük-e így a tárgyi magyarázatokat ? Ezek a törté
nelem és a népélet köréből vanDak véve, hiszen e két viszony rajza, 
szövődik át Arany elbeszélésén. Bár akadhatnak szerencsés olvasók, 
kik ép oly járatosak a történelmi forrásokban, mint a mily jól ismerik 
a nép szokásait és foglalkozását, még sem lehet nekik untató emlékez
tetőül olvasni Lehrnek tájékozottsággal és Ízléssel írt föl világosi tásait, 
melyeket mások p, tanulság végett forgatnak. Nem kevéssé tanulságos 
az is, mint világítja meg Lehr a költő nyelvét a nép nyelvéből vett pár
huzamos helyekkel. «A nép, melynek a Toldi nyelvét köszönöm,*- 
mondja Arany valamely prózai munkájában. S valóban köszönhet-e 
más magyar költő annyit a nép nyelvének, mióta a Kazinczytól meg
újított költői nyelvet Vörösmarty kiragadta egyoldalú irányából ? Igaz, 
hogy Aranyt Petőfi kezdeménye bátorította, de mivel a lyrai költő tár
gyaiban nem volt oly sokoldalú, mivel ösztönét a tanulmány nem 
támogatta, nyelve nem is oly felette gazdag tőről metszett fordulatok
ban, mint az Aranyé. Nem végzett hát Lehr fölösleges munkát, midőn 
párhuzamos helyei által szemünk elé tünteti az átvételek sokaságát és- 
részben azok módját is. Általában Lehr szeret párhuzamos helyeket, 
idézni. Bitka jártassága a magyar költészetben képessé teszi, hogy 
a Toldi egyes képeire és leírásaira példákat hozzon fel a legkülönbözőbb 
költőkből. így mikor Toldi hajléktalan elhagyatottságát festi a költő, 
Lehr felsorolja, mikép rajzolnak hasonló helyzeteket a népdal, Petőfi, 
Csokonai, Tompa és Gyulai. Mi ebben a fölösleges ? Vagy nem érde
kes e inkább a magyar phantasia sajátságainak ez átnézete, mely néha. 
egyes elterjedt képek történetéről is fölvilágosít ?

De a könyvnek legbecsesebb részét ama nyelvészeti fejtegetések 
teszik, melyekkel a szerző commentárját tele szőtte. A hatvanas évek 
elején Arany így nyilatkozott nyelvészeinkről: (sajnálattal veszszük 
észre, hogy csaknem minden figyelem, érdek, szenvedély, törekvés, 
kutatási szomj a szavak teste körűi forog; a mi azoknak, s így a nyelv-
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nek is, szelleme volna, a szavakkal élés, igaz magyarosság a kifejezé
sekben, a helyes, az ékes syntaxis, aránylag mellőzöttnek, művelés 
nélkül hagyottnak mondható». Hogy e vád mai napság csak némi meg
szorítással igaz, abban Lehrnek van a főérdeme. Majdnem kizárólag 
azt kutatja, mit Arany a szavak szellemének nevez és pedig sok szeren
csével kutatja, mivel megfigyelés és bő olvasottság támogatják finom 
érzékét. Szétválasztja a tudatban gyakran összefolyó árnyalatokat, 
kivált ama szerep kijelölése által, melyet a hangsúly játszik a jelentés 
különbségeinek létrehozásában. Különösen stylisták haszonnal forgat
hatják fejtegetéseit, miről hogy meggyőződjenek, könyvéből kiemelni 
iparkodunk néhány ily tárgyú kitérésnek eredményét.

A szintén és szinte között 6zéltében azt a különbséget teszik, hogy 
a szintén =  is, hasonlókép; a szinte =  mintegy, majdnem. Lehr kimu
tatja, hogy nem ez a különbség köztök. A szintén is használatos a 
mintegy értelmében, a szinte is használatos az is értelmében. A kü
lönbséget a hangsúly hordozza. Ha hangsúly van a két szón, akkor is, 
hasonlókép a jelentésük. Ha nincs rajtuk hangsúly, akkor mintegy, majd
nem a jelentésük. Megjegyezzük, hogy Lehrrel megegyez Simonyi Zsig- 
mond is legújabb munkájában,1) midőn kiemeli, hogy a szintént gyak
ran használják a majdnem értelmében, de ilyenkor nincsen rajta hang
súly. Azonban nem látszik helyesnek azon állítása, hogy a népnyelv
& szintént csak kapcsolásra használja, nem pedig «majdnem* értelmé
ben. Nem is említve oly költőket, kiket méltán nézhetünk a népnyelv 
tolmácsainak, a Vadrózsákból és a Xépköltési gyűjteményből idéz Lehr 
egy-egy példát, melyekben a szintén világosan majdnem értelmű. Más
részt igaz, hogy a szintén nek ilyen jelentését halványítja a tudatban 
nemcsak a szintenek, hanem a szint úgyrmk s több efélének felülkere- 
kedése. Egyébiránt Lehr csupán megállapítja a különbséget, szabályt 
nem akar teremteni. Valóban itt oly különbséggel van dolgunk, mely
nek mikénti használatát jobb az Írónak helyes érzékére bízni.

Nem kiment belőle, bennszorídt a pára. így mondja Arany. Talán köl 
tői licentiával van dolgunk ? Nem kell-e a tagadó mondatban az igekötő
nek elválnia igéjétől ? Ez az általános szabály, de mint Lehr kifejti, az 
igekötő ilyenkor is többször együttmaradhat igéjével. El kell válniok, ha 
a mondatok egymásnak igazi ellentétei, ha tartalmilag megsemmisítik 
egymást. Például «nem ette meg a húst, hanem eltette vacsorára*. De 
nem kell el válniok, ha a mondatok egymásnak csak| rész szerint ellen
tétei. Ilyenkor három eset adja elő magát. 1. Az igekötők ugyanazok, 
csak az igék különböznek, de úgy, hogy az egyik mondat cselekvése

1) A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Irta 
Simonyi Zsigmond. Budapest, 1881. 91.1.
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nem ellentétet, csak fokozatot mutat a másik mondat cselekvesével 
szemben. Pl. Becsapta az ajtót Klárcsi, nem ftetette (Arany). 2. Az igék 
ugyanazok, csak az igekötők különböznek. Itt sincs valódi ellentét, csak 
a két cselekvés iránya különbözik. Nem lerándultunk, hanem felrándul- 
tunk. 3. Se az igék, se az igekötők nem egyeznek. Azonban a két mon
datnak rokon lehet a tartalma. Ide tartozik az Aranyból idézett mon
dat. Igaz, hogy a pára bennszorulása és kimenetele közt lényegesnek 
látszik az ellentét, de a két cselekvés eredménye ugyanegy: az állat 
kimúlt.

Ét pedig, még pedig. Sokféle különbséget kerestek a kettő között. 
A még pedig — így mondogatták — gyérebb használatú, vagy germa- 
nismus, vagy szorosan együvé tartozik, míg társa szétválasztható. Az 
utóbbi különbségtétel nem helytelen, de a fő különbség az, hogy a «még 
pedig* többnyire csak olyat csatol az előbbi mondathoz, a mi annak 
kiegészítő része s nem egyéb, mint nyomatékosítás kedvéért különvált 
határozó, jelző, tárgy. Tehát így mondom : Láttam lovat, még pedig 
szépet. Csak erőltetve mondhatnám így : és pedig szépet. Az és pedig 
jobbára uj állítmányos mondatot csatol az előbbihez, még pedig sokkal 
önállóbbat, a mit mutat az is, hogy pont után is állhat. Továbbá az (és 
pedig*-es mondat mindig valami fontos megjegyezni valót told fokoza
tosan a már mondotthoz, úgy hogy körülbelül =  «mi több*, •megjegy
zendő*, «az is igaz*, «tudni való*.

Nem folytatjuk tovább. Többet is, érdekesebbet is hozhatnánk 
fel az idevágó kitérésekből, még csak azt említjük, hogy a szerző 
némely aesthetikai fejtegetése közöl az egyik kiválóan méltó a figye
lemre. Midőn Toldi a csehen győzedelmet nyervén fölfedi arczát. a 
király előtt, térdre borúi s így szól:

E sorokat Kemény hibáztatta. Szerinte így nem beszélhet az 
őszinte és ravaszság nélküli Toldi, hisz a véletlen bűn nem tett nagy 
hatást lelkiismeretére s mi tudjuk, hogy nem ily czélból indult Budára. 
Lehr alaposan kimutatja, hogy ha nem is a kegyelemkeresés volt Toldi 
fő czélja, mikor elbujdosott, mégis háborgatta az lelkét Budára útjá
ban s így természetes, hogy elérvén fö ez élj át, ezt a terhet is le akarta 
gördíteni szivéről. Látni való, mily változatos e munka tartalma. 
Tanulságosabb kommentárt még nem irtak magyar költőről.

Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.

Dr. A ngyal D ávid.
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