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Beke József

NAGYKÔRÖS HATÁSA 
ARANY JÁNOS NYELVÉRE

Mint tôsgyökeres nagykôrösit mindig foglalkoztatott, hogy a városunkban majd’ egész
évtizedig tanárkodó és alkotó nagy költô hogyan élte itt életét, miként kapcsolódott
ide. Gyerekkoromban szívesen és különös érzésekkel üldögéltem a Hôsök terének kô-
padján, amely Arany egyik lakóházának (szó szerint is) hûlt helyét jelölte, megnéze-
gettem többi lakásának emléktábláit is, alaposan körüljártam a templomkertben álló
szobrát, amely nemcsak a költô magyaros-bajszos fejét ábrázolja, hanem a nevezetes
Marci bácsit is, mégpedig pontosan úgy, ahogyan a versben olvasható:

„Egy pohár bor a kezében,
Bora elfoly, keze reszket,
Vén gulyás ül a karszéken,
Múlt idôkre emlékeztet.”

Sôt láthattam még azokat az emléktárgyakat is a gimnázium épületében, amelyek egy
része a háborús idôkben elpusztult – az iskola orosz katonai kórházként is szolgált –, s
ma az Arany János Múzeumban csak másolatban látható.

Sorsom úgy hozta, hogy elkerültem gyerekkorom kedves színhelyérôl, de máig nem
hagy nyugodni a kérdés: milyen nyomot hagyott a magyar irodalom ez óriásának mû-
veiben a város, a környezet, a kôrösi világ. Jól ismerem versei közül azokat, amelyek
kifejezetten oda kötôdnek, amelyeknek ihletôje egy-egy ottani hely vagy személy. Az
említett öreg pásztort két vers is megörökíti, egy közeli kirándulás ihletésébôl kelet-
kezett A TETÉTLENI HALMON, a többi alkalmi versezet: tréfás névnapi köszöntôk, valamint
szomorú sírversek. Összesen nem sok ilyen van.

De nem is a téma, hanem a nyelvi forma felôl próbálok most közelíteni alkotásai-
hoz. Amiket itt bemutatok, apróságoknak tûnhetnek, de a nyelvi anyagú mûalkotás-
nak a megfogalmazás minden picinyke eleme fontos: csak velük teljes az egész, csak
velük kerek a mû.

Amikor kisiskolás koromban elôször kibetûztem Arany János balladájának címét: TEN-
GERI-HÁNTÁS, bizony valamilyen különleges (hántás?), de mindenképpen a tengeren
végzett mûveletre gondoltam, eszembe sem jutott, hogy ez arról a tevékenységrôl szól,
amelyen mindig szívesen vettem részt, csakhogy azt kukoricafosztásnak hívtuk. Arany 
a címbeli kifejezést Nagyszalontáról hozta magával, de a balladát Kôrösön írta, ahol a
tengeri szónak ’kukorica’ jelentését csak ebben a tréfás szólásban ismerik: tengeri fürdôt
vesz, vagyis kukoricát kapál. Hasonló félreértésre adott okot az is, amikor az iskolában
a TOLDI e sorához értünk: „Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette.” Kedves tanárnônk
– látván, hogy nem értjük – röviden igyekezett helyes útra terelni gondolatainkat: „ez
tulajdonképpen nem más, mint mögötte”. Csakhogy ez nekünk, kôrösi gyerököknek ép-
pen úgy igealak volt, mint a versbeli „megette”. Csak a szakszerû magyarázat után vált
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elôttünk világossá, hogy nemcsak mögött és mögötte van a magyar nyelvben, hanem
ugyanilyen jelentésû megett és megette is, no meg az is, hogy a névutó így, hátravetve is
elôfordulhat.

Egy másik Arany-idézet hasonló bonyodalmat okozott körünkben. Mi ugyanis úgy
fújtuk a szép zsoltárszöveg kezdetét: „Perelj, uram, perlôimmel...”, hogy csak a középsô
szót értettük belôle. Igazán csak akkor lettünk tisztában a két mellette állóval, amikor
Arany e versrészletének magyarázatára került sor: „Hajdanában, amikor még / Igy beszélt
a magyar ember: / Ha per, úgymond, hadd legyen per.” Ebbôl viszont arra a következtetés-
re jutottunk, hogy régen e-vel – szerintünk: „pestiesen” – hangzott a magyar szó, a mi
ö-zô beszédmódunk tehát valami késôbbi elfajzás. Ez persze téves értelmezése volt az
idézetnek, de bennünk, Arany-tisztelô kisdiákokban mély nyomot hagyott. Gyerekfej-
jel azt éreztük belôle, hogy a hajdanán városunkban élô nagy költô az itteni élôbeszé-
det az ôsitôl eltérônek, esetleg helytelennek tartotta. Mindenesetre ekkor találkoztunk
elôször azzal a jelenséggel, hogy a nyelvi kifejezésmódnak efféle párhuzamos lehetô-
ségei is vannak. (Ráadásul ki tudhatta volna közülünk, hogy Szenczi Molnár Albert,
aki egy érdekesen ö-zô nyelvjárású helység, a Pozsony környéki Szenc szülötte, erede-
tileg bizony így írta: „Pörölj, uram, pörlôimmel...”, késôbb „javították”.)

Közhelynek számít, hogy Arany – Petôfivel együtt – a magyar irodalmi népiesség meg-
teremtôje, s hogy nyelvének páratlan gazdagsága a nép nyelvébôl táplálkozik. Ez a gaz-
dagság megmutatkozik akkor is, ha a szókincs nagyságát tekintjük – bár konkrét szám-
adatokkal Arany nyelvének szótára hiányában nem rendelkezünk –, de kitûnik akkor
is, ha azt vizsgáljuk, hogy egy-egy szónak mely variánsaival él a költô. Ennek során ki-
derül, hogy igen gyakori mûveiben az olyan szóalak, amely eltér az irodalmi nyelvben,
illetve a nyelvi sztenderdben megszokottól, és inkább a népies, esetleg a tájnyelvi nyelv-
változat körébe sorolható: megy ~ megyen ~ mén; kellene ~ kéne ~ kén’ ~ kék; tudom ~
t’om; volna ~ vón’ stb. Az ezekhez hasonló, a népies közbeszédben gyakran elôforduló
szóalakok forrása természetszerûen az alkotó egyéni anyanyelvi kincse, amely elôsor-
ban a szûkebb szülôföldi környezetbôl származik, majd föltehetôen az egész életpálya
folyamán tovább gazdagodik. Az illetô alkotó említett szülôföldi nyelvkészlete tükrö-
zôdhet nemcsak a szóválasztásban (tengeri ~ kukorica), nemcsak a népies közbeszédbe-
li szóformák (volna ~ vón) alkalmazásában, hanem a nyelvi sztenderdben kétféle ma-
gánhangzóval egyaránt elôforduló szavak (felett ~ fölött, fel ~ föl, per ~ pör stb.) hasz-
nálatában is.

Az egyes szavak alakváltozatai a költôi nyelvben különleges eszközöknek tekinthe-
tôk, s tudatos alkalmazásuk sajátos ízt-zamatot adhat egy-egy alkotás formai világá-
nak. Használatuknak többféle célja lehet. Legegyszerûbb esetben talán csupán a vál-
tozatosság kedvéért jelennek meg. (Csupán? – a költemény mûalkotás, amelynek lé-
nyegéhez tartozik, hogy különbözzék minden másiktól.) Aztán szolgálhatják ezek az
alkotás mûfaji és témabeli sajátosságának kiemelését. Elôsegíthetik valamely társadal-
mi-történelmi légkör vagy konkrét szituáció megteremtését, alkalmasak egy-egy sze-
replô egyéniségének vagy társadalmi helyzetének jellemzésére is, amikor is az ilyen ki-
fejezések által az illetô alakok „mintegy »nyelvi arckép«-et festenek magukról, s így emberibb
közelségbe kerülnek az olvasóval” – olvashatjuk egy stilisztikai szakkönyvben.1

Arany egyik legjobb ismerôje, Keresztury Dezsô szerint „Arany az irodalmi nyelvnek
olyan összegezésére törekedett, amelynek legfôbb szabályát – valamivel késôbb s éppen egy Shakes-
peare-fordítással kapcsolatban – ilyenformán fogalmazta meg: az irodalom, a költészet nyelve a
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nemzeti élet és mûvészet nyelve legyen. Olyan nyelv tehát, amely a felhalmozódott nyelvi kifeje-
zô-készletekbôl mindent magába foglal, ami az élet teljes, mûvészileg felfokozott s elrendezett gaz-
dagságát a nemzet minden tagja, rétege számára elérhetôvé, megérthetôvé teszi. A népnyelvbôl
tehát azt, amit több nyelvjárásban is használnak, vagy ami különös kifejezôerôvel bír...”2 majd:
„szabadon engedte érvényesülni a nyelv szellemének ihletét; költészete legmagasabbra szárnyaló
helyein: »a nyelv beszél a költô szájával«”.3

Arany János gyermek- és ifjúkorát nagy vonásokban egységes nyelvi környezetben töl-
tötte, hiszen Nagyszalontán kívül csak a Tiszántúlon töltött jelentôsebb idôszakokat.
Harmincötödik életévében járt már, amikor 1851 ôszén Nagykôrösre érkezett, és a
nagyszalontaitól jócskán eltérô, jellegzetesen ö-zô nyelvi környezetbe csöppent. Csak-
nem egy évtizedet töltött itt, de jellemzô, hogy bár bizonyára ismerte Petôfi „Hírös vá-
ros az aafôdön Kecskemét...” kezdetû versét, A VÉN GULYÁS-t mégis így beszélteti: „Hej Nagy-
kôrös híres város...”, nem pedig úgy, ahogyan minden kôrösi ember mondja s ahogyan
Petôfi is írta: „hírös”. Gondolom, biztos nyelvérzékével átlátta: saját, Nagyszalontáról
hozott nyelvkészletétôl olyannyira távol áll a kôrösi beszédmód, hogy maga nem ké-
pes pontosan utánozni; másokkal átíratni pedig – mint ahogyan Móricz tette a Rózsa
Sándor-regényekkel – nem akarta. Másrészt tartotta magát ahhoz, amit Keresztury
elôbbi idézetében láthattunk: csak azokat az általánosabb népies elemeket alkalmaz-
ta esetenként mûveiben, amelyek több nyelvjárásban is elôfordultak. A százesztendôs
Marci bácsi jellemzésére elegendônek találta a „nótáros”-t meg ezt: „Kárban soha nem ma-
radtam. // Egy borjúfark sem hibázott.” Mint látjuk, itt nem követi Petôfit, de – még Nagy-
szalontán – egy másik helyen mintha mégis. Barátja említett költeményében így van:
„Szögénylegény szép szörivee szöröztem”, Arany versében: „Van paripám, én szöröztem magam-
nak.” (A BETYÁR III.)

Úgy érzem, idekívánkozik egy megjegyzés: alighanem az Arany–Petôfi-féle népies-
ség egyik jellemzô momentuma, hogy megjelenik irodalmunkban a tudatos nyelvi jel-
lemzés mint irodalmi módszer. Eddig – a felvilágosodás egy-két idegenmajmolást gú-
nyoló mûvét kivéve – alkotóink szinte egyáltalán nem használták ki azt a lehetôséget,
amelyet a nyelvhasználat különbözôsége nyújthat az egyes szereplôk jellemzésére. Sôt
késôbb sem mindig. Gondolok itt arra, hogy például sem A FALU JEGYZÔJE Violájának,
sem Jókai legtöbb parasztszereplôjének, sem a kezdeti népszínmûvek egyszerû, falu-
si alakjainak beszéltetésében nem tûnik fel olyan jellegzetesség, amely igazán elkülö-
nítené ôket a városi vagy a tanultabb szereplôktôl. Még Szigligeti 1847-ben keletkezett
CSIKÓS-ának népi alakjai is ugyanazt a nyelvet használják a színpadon, mint a városi sze-
replôk. Messzire vezetne, de bizonyítható, hogy Arany nemcsak a TOLDI-TRILÓGIA Ben-
céjének, hanem már AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY egyes szereplôinek beszédmódjában is tu-
datosan alkalmazta a nyelvhasználattal történô jellem- és szituációteremtés módsze-
rét. S ugyanez megfigyelhetô Petôfi költeményeiben is.

Elmondható, hogy nemigen van a Kôrösön tapasztalt nyelvjárásnak igazi nyoma Arany
költészetének abban a részében, amelyet a nagyközönségnek szánt. De igenis van ott,
ahol személyes hangot enged, sôt kíván a helyzet: az alkalmi versekben. Érdemes ôket
nyelvi szempontból áttekinteni akkor is, ha tudjuk, hogy Arany életében ezek nem je-
lentek meg, hiszen mégiscsak az ô alkotásai, és mindenképpen ôrzik valamely mini-
mális hatását az ottani nyelvi környezetnek.

De itt engedtessék meg egy rövid kitérô, mert ezzel tartozom a városnak. Az irodal-
mi közhiedelem úgy tartja, hogy Nagykôrösön Arany költôi vénája elapadt, kedvetle-
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nül, keveset alkotott. Törös Lászlónak – a nagykôrösi Arany-kultusz és Arany-kutatás
fáradhatatlan néhai munkásának – az akadémiai kiadás alapján végzett számításai sze-
rint Nagykôrösre érkezése elôtt Arany 150 lapnyi kisebb költeményt, AZ ELVESZETT AL-
KOTMÁNY-t, a TOLDI-t és a TOLDI ESTÉJÉ-nek egy részét írta. Nagykôrösi kilenc éve alatt
viszont 250 lapnyit tesznek ki csak a kisebb versek, ehhez jön számos nagyobb elbe-
szélô költemény, valamint a TOLDI SZERELME elsô hét éneke, a CSABA KIRÁLYFI két éneke,
no meg A MAGYAR NEMZETI VERS-IDOMRÓL, a BÁNK BÁN-TANULMÁNY és a ZRÍNYI ÉS TASSO – hogy
csak a jelentôsebbeket említsük. Ehhez képest a következô korszak, a pesti 22 eszten-
dô alatt terjedelemben nagyjából felényi (!) Arany munkássága, pedig a fôvárosba
azért ment, hogy ott – megszabadulva a tanítás nyûgétôl – csakis az irodalomnak él-
hessen. Még akkor is, ha számításba vesszük Arany egészségének fokozatos romlását,
bizony így fest a konkrétumok, a mennyiségi számítások alapján az a téves fölfogás,
hogy Nagykôrös sajnálatosan passzív korszaka lett volna Aranynak.4

Keresztury Dezsô is finomítja az Arany e korszakáról kialakult általános negatív ké-
pet: „Hosszú idôn át [...] ezt a kôrösi iskolai szolgálatot is valamiféle szellemi gályarabság és tár-
sadalmi számkivetettség állapotaként volt szokás jellemezni. Holott Arany sokat nyert is ezekben
a munkás években, hasznos szolgálatban.”5 Késôbbi nagylélegzetû Arany-monográfiájában
pedig egyenesen így fogalmaz: „Arany, minden látszat ellenére, szívesen és jól tanított... A
kôrösi iskolában megvoltak a szükséges sikerélményei; ismétlem: ottani iskolai mûködésébôl sok-
kal több haszna volt, mint kára.”6 Keresztury egyik beszédébôl való ez a mondat is: „Arany
panaszainak inkább csak színhelye, de nem oka Nagykôrös.”7

Kétségtelen, hogy Arany gyakran üt meg e korszakában panaszos, körülményeivel
elégedetlen hangot is barátaihoz írott magánleveleiben. Egyik oldalon ott állhatnak a
sógorához haza, Nagyszalontára írt sorok: „Mi vagyunk itt elegen, mégis kevesen vagyunk,
ritkán látjuk egymást, akkor is zsenirozzuk magunkat. Ránk ragadt a kôrösi tempó, hol nem il-
lik nevetni vagy vigabbnak lenni?” Másik oldalon álljanak itt a Kôrösre látogató Jókai
emlékezô sorai: „Múlattunk bizony mi, és pedig igen jól. Rendkívüli dolgok történtek. Hallot-
tam Ballagit énekelni, és láttam Gyulai Pált táncolni. Kivel táncolt? Velem, ô volt a kisasszony.
Csupa férfitársaság volt, a cigány pedig húzta, tehát táncolni kellett, nekem felváltva hol Gyu-
lai, hol Salamon Ferenc volt a táncosom. [...] Tompa összecsókolt minden embert, s Mentovich Lo-
sonczy Lászlót imádta, hogy mondjon el egyet a verseibôl, [...] ebbôl gondolhatja mindenki, hogy
micsoda jó bor lehetett az a nagykôrösi idei termés! [...] Csak egy vendég maradt meg komoly,
csendes szemlélônek, Arany János. Ôhozzá voltunk Tompával meg Ballagival éjszakai szállásra
rendelve, hát neki meg kellett tartania az egész tájékozási tehetségét, hogy legyen valaki, aki a
többieket hazavezeti...”8 Persze nem így viselkedett Arany, ha nem volt „tájékozási” fel-
adata. Tanártársai visszaemlékezése szerint a János-napokon mind a diákok, mind a
kollégák felköszöntötték, s olyankor maga is elénekelte kedvenc nótáját, a VASVÁRI VERE-
BEK-et meg a Petôfi-szövegû JUHÁSZLEGÉNY, SZEGÉNY JUHÁSZLEGÉNY-t, amelyhez hozzátol-
dott egy harmadik versszakot is.9 De maga is írt nótaszövegeket, ezek közül néhányat
meg is zenésített, a KONDOROSI CSÁRDA MELLETT... máig gyakran felhangzó „magyarnó-
ta” lett (valójában A BETYÁR c. versének kezdô és negyedik versszakát szokták énekel-
ni). Az igazsághoz tartozik azonban, hogy mindaz a felszabadultság, ami a Jókai-féle
írásból, valamint az alkalmi versekbôl tükrözôdik, inkább csak a Kôrösön töltött idô-
szak elsô felére érvényes. Az 1850-es évtized második felében a körülmények kedve-
zôtlenül változnak: legkedvesebb kollégái eltávoznak, a tanítás egyre inkább nehezé-
re esik, betegség gyötri, stagnáló anyagi helyzete is aggasztja, így lassanként megérle-
lôdik benne az az elhatározás, hogy Pesten, az irodalmi élet központjában függetle-
nebb és biztonságosabb viszonyokra lelhet. De hogy az ötvenes évek elsô felében nem



Beke József: Nagykôrös hatása Arany János nyelvére • 1545

vonzotta a fôváros, azt jól mutatja 1854-ben Tompához írott levelének e mondata:
„Pestnek irodalmi világa nem sokat ér.”

Térjünk vissza eredeti gondolatmenetünkhöz. Az említett Mentovich Ferenc nevû kol-
légája a tantestület tréfacsinálója volt, Arany már régebbrôl ismerte, így amikor Kô-
rösre érkeztek, az elsô hetekben náluk kaptak szállást, amíg lakást nem szereztek. Il-
lô volt tehát, hogy mindjárt az elsô névnapon tréfás verssel köszöntse Arany. Ezt az ér-
dekesség kedvéért Szász Károly nevû kollégájával kétsoronként váltakozva alkották, és
az ünnepelt nevéhez igazítva a rímeket, kiejtés szerint írták az igéket: „Mentovich –
voníccs – konyíccs – szomoríccs.” E tréfás felköszöntô záró versszakát Arany így indította:
„Ezeket szörzötték egy hideg szobában. / JÁNOS mester egyik, ARANY mostanában.” Szász pedig
így folytatta: „Továbbá SZÁSZ KARLI, gondolván magában, / Hogy jót kívánni is jobb kadenciá-
ban...”10 Ez a verszárlat emlékeztet arra, ahogyan a XVI. századi poéták verseikbe fog-
lalták a keletkezés körülményeit, a „szörzötték” pedig egyenesen Tinódit idézi. Egyéb-
ként amikor Mentovich elkerült késôbb Kôrösrôl, így írt volt kollégáinak Marosvásár-
helyrôl: „Sokszor beszélek köztetek eltöltött élményeimrôl itteni ismerôseimnek, mely alkalommal
irígység tárgya vagyok, drága pénzen vennék meg tôlem, hogy hallottam Arany János komoly ba-
jusza alól mázsás élceket s a »vasvári verebeket« kigördülni...”11 Hasonlóan emlékezett a már
említett Szilágyi Sándor is Arany elsô kôrösi éveire: „Bár akkor is kerülte a feltûnést, ün-
nepeltetést, de jókedvû, jó humorú volt, szerette a tréfát, a társaságot: az érettségi lakomákon, a
híres és kedélyes János napokon táncra is kerekedett [...] tréfás verseket írt egy-egy tanári lako-
mára...”12

A kôrösi gimnázium legfôbb mecénása Fodor Gerzson földbirtokos volt (sírkövén
ma is Arany-sírvers olvasható a nagykôrösi temetôben). Februári névnapja valósággal
városi eseménnyé vált, mert mindenki ismerte bôkezûségét. Egyik alkalommal Arany
– talán betegsége miatt – hiányzott a testületileg megjelenô tanári karból, mert levél-
ben küldte el utólag köszöntôjét. Ebben akad egy olyan kifejezés, amelyben érezhetô
az ö-zô beszédkörnyezet hatása, ugyanis az egyik versszak négyes ríme így alakul: „ô röst
– szôröst – bôröst – Nagy-Kôröst”. Ha a rímhelyzetet kényszernek tekintjük – bár Arany
esetében ez inkább sértésnek tûnik –, akkor is feltûnô a röst alak annak fényében, hogy
Arany versei közül csakis itt, egyetlenegyszer szerepel így, más mûveiben – összesen
tízszer – mindig a „rest” alakban.

Arany egy másik alkalmi versében, amelyet Szilágyi Sándor kollégájának disznótorá-
ra írt, kihasználja az ö-zô nyelvjárás nyújtotta lehetôséget, és az elôzô sor „köztök” sza-
vára így rímel: „...a malacból jóízûen ösztök”. Ezt az utolsó szót kiemeli, jelzi, hogy itt va-
lami szokatlan szóalakot használt. Gondolhatjuk, hogy a felolvasáskor ez a szó még fo-
kozta a humoros versezet aktuális hatását.

Föntebb azt írtam, hogy Aranynak fôként az alkalmi mûveiben találhatjuk nyomát
a kôrösi ö-zô nyelvhasználatnak. Ritka kivétel azért van. A CSABA KIRÁLYFI-ban, a CSABA

TRILÓGIÁ-ban és az Ariosto-fordításban is elôfordulnak – mindig a között szóra rímelve –
ilyen szóalakok: temetközött, keletközött. Valamint a SZENTIVÁNÉJI-fordítás egyik jeleneté-
ben is szerencsésen fokozza a humoros hatást, amikor – az egyébként is nyelvileg ki-
tûnôen jellemzett népi alak – amúgy „kôrösiesen” kijelenti: „Tisbének halni kô.”

Szász Károly, a késôbbi neves költô, mûfordító és politikus Arany kedves tanártársa
volt egy rövid ideig. (Eredetileg ô volt a kôrösi gimnáziumban a magyar nyelv és iro-
dalom tanára, de ezt átengedte Aranynak, és elvállalta a matematika oktatását.) Arany
egyszer meg akarta látogatni, ám nem találta otthon, így ott hagyott egy kis üzenetet.
A nagykôrösi és általában a Duna–Tisza közi ö-zô nyelvváltozat egyik jellegzetességét,
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az ún. pótlónyújtást – ami bizonyos helyzetû l hangok kiesését jelenti a közbeszédben
– Arany az ekkor odafirkantott tréfás kis versezetében (LÁTOGATÓ-JEGY I) így örökítette
bele a magyar irodalomba:

„Adatik tudtodra, óh Szász
Károly öcsém, innét a
Papírról, hogy míg te kószá’sz,
Keresett egy poéta.”13

Ugyanerre a jelenségre láthatunk példát a TOLDI SZERELME elsô kidolgozásában, a
DALIÁS IDÔK harmadik énekében, amikor az öreg Bencét így beszélteti: „Jöszte, szógám,
elébb.” Míg az elôzô ilyen példában Arany a hiányjellel figyelmeztet a jelenségre, itt
nem tesz hiányjelet a szolgám megnyúlt ó-ja után a kiesett l helyére. De ugyanebben a
versszakban – meg még Arany néhány más költeményében – van egy másik olyan ki-
fejezés is, amely bizonyára a kôrösi beszédmód hatását is mutatja. Amikor az öreg Ben-
ce fiának születésekor a gyereknek nevet kellett választani, a családi vitába így szólt be-
le az apa: „Bence legyen, mondok.” Nagykôrösön ugyanis elbeszélés közben ezt a „mon-
dok” alakot veti közbe az, aki jelezni akarja, hogy most a saját régebbi szavait idézi. Je-
lentése tehát: ’mondtam, így szóltam’. Egyébként a DALIÁS IDÔK-nek e részletében az
öreg Bence beszédmódja kitûnô példa arra, hogy Arany miként valósítja meg a népi
alak nyelvi jellemzését anélkül, hogy valamelyik konkrét nyelvjárást utánozná. A már
idézetteken kívül ilyen részleteket olvashatunk itt (kiemelések tôlem):

„És így szóla Bence: »M’óta t’om az eszem...
Én ökröt vezettem, – éd’s apám az ekét / Tartotta...
Csakugyan Bencének hítták ô kegyelmét...
Szégyellôs e’ kicsit...
(Kegyelmedet értettük) ember lesz, ha meg-nôl...
Ezt a rossz fiút is nem t’om én mi lelte
Itt van, nagy jó uram, azér’ hoztam elô...«”

Mint egyéb mûveiben is, Arany itt is hiányjelekkel figyelmezteti az olvasót a népies
beszédmód „kihagyásos” helyeire. Az elsô idézetben a „M’óta” természetesen a mióta
rövidített, elharapott, népies alakváltozata. Amikor Arany a DALIÁS IDÔK elkészült rész-
leteit beilleszti a TOLDI SZERELME megfelelô végleges helyére, ott ugyanezt a szót így ta-
láljuk: „Haóta”. Ez a szóalak ugyancsak népies, sôt – mint az ilyen nyelvi jelenségek
igen gyakran – egy réges-régi kifejezés ôrzôje. Ugyanis ha szavunk eredetileg nemcsak
kötôszó volt, hanem kérdôszó is. Arany jól tudta ezt, és nemcsak itt, hanem a közis-
mert A WALESI BÁRDOK-ban is így alkalmazta: „S a nép, az istenadta nép, / Ha oly boldog-e
rajt’...” Jelentése már a XV. századtól: ’vajon?’; ’mikor?’ (Ilyenformán szavaláskor hang-
súlyos!)

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az „e’ kicsit” elején nemcsak a fiatal Bencére mu-
tató ez lehet, hanem az egy is, mert Kôrösön így elharapva is mondják ezt a szókapcso-
latot, persze hosszú k-val és zárt ë-vel ejtve: ëkkicsit. Az egyik sor végén ezt az igeala-
kot találjuk: nôl. Kôrösön nagyon jellemzô a nô (és a fô) igealak l-lel történô megtol-
dása. (Sôt ilyen ejtés is elôfordul: nyôll.) Arany máshol is, Goethe ERLKÖNIG-ének for-
dításában is használja ezt a népies formát: „Nôl partjaimon sok tarka virág.”

A legutolsó idézetbeli azér’ szóalak is igen gyakori Arany mûveiben: a DALIÁS IDÔK

két kidolgozásában, a TOLDI SZERELMÉ-ben, és jócskán van A NAGYIDAI CIGÁNYOK-ban is.
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Az -ért rag végsô mássalhangzójának elmaradása persze nemcsak ebben a szóban, ha-
nem más kifejezésekben is gyakori Aranynál. A ZÁCH KLÁRA c. ballada „Azt nem adom
százér’” sorában rímkényszernek tekinthetô a Kázmér névre, azonban jó néhány helyen
nem rímhelyzetben fordul elô a ragvégzôdés hiánya: az összesen 33-szor olvasható
azér’ szóalak mindannyiszor a sor belsejében van. Érdemes megfigyelni, hogy ez a sok
népies szóforma szinte mindig olyan epikai mûben található, ahol természetes része
lehet a régies nyelvi légkör megteremtésének, így az említetteken kívül a KEVEHÁZÁ-
ban, a CSABA-TRILÓGIÁ-ban és a BUDA HALÁLÁ-ban. De jó helyen van az utolsó nagykôrö-
si vers csöndes-borongós hangulatában is: „Fû-fa zöldje azér’ hajt csak / Hogy, mit sírva
megsóhajtsak, / Több legyen majd, ha lehull” (KIES ÔSZ). A példák azt mutatják, hogy ezek
a „kihagyásos” alakok többnyire mássalhangzók elôtt állnak, így – a mássalhangzó-tor-
lódás enyhítése révén – úgy tekinthetôk, mint megannyi engedmény a „jó hangzás”
stíluskövetelményének.

Aranynak a nagykôrösiek meghívására adott válaszlevelében ezt olvashatjuk: „nem va-
gyok oly állapotban, hogy [...] az átköltözéssel és behelyezkedéssel járó – rám nézve tetemes – költ-
séget födözhessem”. Az utolsó szóban annak ellenére ezt az ö-s változatot használta tehát,
hogy Nagyszalontán szokatlan az ö-zés, és Arany fiatal korában az Akadémia is min-
den ilyen esetben az e-s változatot ajánlotta. (Sôt erre a szóra ez máig érvényes, hiszen
az ÉRTSZ. a fed igének és minden származékának az e-s változatát tartja köznyelvinek,
az ö-seket leginkább „népies” jelzôvel illeti.) Fölmerülhet a kérdés: vajon Arany ho-
gyan használja a fedez~födöz-féle kettôs alakot. Vizsgálódva a költô verses mûveinek
szókincsében, a következô helyzetet láthatjuk: Arany messzemenôen úgy alkalmazza
mûveiben a két lehetôséget, hogy a változatosságnak megfeleljen. Tehát ahol a szö-
vegkörnyezetben e-féle hangok vannak, ott az ö-s alakot használja: „nem födik el szeme-
it”, „födözi testével”, „födött helyen”, „menedék födelet keresendô”, „venyigés födelû”, „be lévén
födözve” stb. Ahol viszont a környezet úgy kívánja, inkább az e-s változat szerepel: „Sze-
relem-istennôt fedve paizsával”, „megôszült fedetlen hajára”, „fedetlen fôvel” stb. Ugyanilyen
szempont szerint váltogatja az igekötôs és a képzett vagy ragozott alakokat is: „födözet-
lenül”, „födelének”, „felfödözte” de: „fölfed”, „födeles”, „födéllel” stb. Érdemes megpróbál-
ni, hogy az idézett helyeken milyen sután hangzanának az ellenkezô változatok, ezért
Aranynál sem felfedez, sem fölfödöz nem fordul elô. Egyébként a föntebb idézett levél-
részletben is látható, hogy bizonyára a szövegkörnyezet sok e hangja miatt választotta
a födözhessem alakot. (Vagy gesztus ez a kôrösieknek?)

Arany tehát különös gonddal figyelt arra, hogy a nyelvünkre túlságosan jellemzô e
magánhangzókat háttérbe szorítsa, feloldja az ebbôl fakadó egyhangúságot. Jó példá-
kat láthatunk erre azokban a változtatásokban, amelyeket a TOLDI kéziratához képest
végrehajtott a késôbbi kiadásokban. A Voinovich Géza által sajtó alá rendezett kritikai
kiadás14 jegyzetei szerint ilyen javításokat alkalmazott a költô: „csepegjen→ csöpögjön”,
„mely felett→ mely fölött”, „felverte→ fölverte”, „felegyenesedvén→ fölegyenesedvén” stb. Ké-
zenfekvô módon adódna ebbôl az a feltevés, hogy talán e változtatásokat a kôrösi ö-
zô nyelvi környezet hatására hajtotta végre. Aligha. Inkább motiválta a változatosság.
Egyébként egy adatból az látszik, hogy az ö-zô alakok használatától már Nagyszalon-
tán sem zárkózott el – ha nem nyilvánosságnak szánt mûrôl volt szó. Kollégájának írott,
SZILÁGYI ISTVÁN NEVENAPJÁRA készült versezetében ugyanazt a régies hangnemet és a Ti-
nódira jellemzô ö-zést találjuk, mint az említett kôrösi névnapi köszöntôben: „Mikoron
írnának ezer negyvenkettôt / S közzé még nyolcszázat, ítélet nap elôtt, / Akkoron e munka világ-
ra hogy lépött, / Mindenek szivében nagy álmélkodást tött.”
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Érdemes megvizsgálni Arany verseiben néhány olyan szónak az elôfordulását is, amely
e és ö magánhangzóval egyaránt elfogadott a nyelvi sztenderdben, s az sem tanulság
nélkül való, ha az eredményt egyben össze is vetjük a Petôfi-költeményekben15 elôfor-
duló hasonló adatokkal. Ha a fel–föl, fenn–fönn, felett–fölött, megett–mögött szóalakokat
számba vesszük, Arany verseiben mindig az e-s változat, Petôfiében mindig az ö-s vál-
tozat van többségben. Feltehetô, hogy a változatosságra, a jó hangzásra mindketten
egyaránt ügyeltek költeményeikben, a rímkényszer is nagyjából egyenlô arányban be-
folyásolhatta ôket, a különbségek mégis igen feltûnôek. Az eredmény aligha lehet vé-
letlen, és bizonyára nem kis szerepe van itt annak, hogy Arany inkább e-zô, Petôfi vi-
szont ö-zô nyelvjárású vidékrôl hozta anyanyelvét.

Kettejük regionális anyanyelvi gyökerének eltérô voltát kitûnôen aláhúzza Mészöly
Dezsônek egyik érdekes megfigyelése: „Petôfi – tudjuk – a Kiskunság fiának vallotta ma-
gát; de csak egyszer, tréfából költött »Tisza–Duna közti tájbeszéd szerint«, ama »Hírös város az
aaföldön Kecskemét« kezdetû versében. Minthogy költeményeit az egész magyarságnak szánta, a
közismert irodalmi nyelven írta ôket. De hallani azért a Kiskunság szavajárását hallotta ô so-
raiban! Szülôföldje felé utazókkal így üzent anyjának:

»Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse.«

A rím elárulja, hogy az utolsó szót – lelki füleivel – így hallhatta: szöröncse.”16

Arany nemcsak a TOLDI-ban, hanem egyéb mûveiben is tudatosan törekedett arra,
hogy alkotásai ne valamiféle „fentebb styl”-û kifejezésmódot, hanem „tiszta forrás”-
ból származó, népi gyökerû magyar nyelvet reprezentáljanak. Ezt nemcsak ma tartjuk
így, természetesen észrevették kortársai is. Amikor az 1856-ban megjelent kötetével
elnyerte az Akadémia nagyjutalmát, a Csengery Antal által fogalmazott indoklás így
szólt errôl: „Arany János kisebb költeményei [...] költôi nyelvünk alakításában [...] a néptôl el-
lesett és nemesített szépséget visszatükrözô nyelvezetükkel egy új, saját idôszakot teremtettek.”17

Az Arany e kötete nyomán kibontakozó népiességvita során Bérczy Károly pedig egye-
nesen úgy vélekedett, hogy egy idô múltán „senkinek eszébe sem fog jutni népiesnek nevez-
ni azt, ami forma, hang, kifejezés, érzelem, észjárás tekintetében [...] nem egyéb, mint magyar”.18

Talán nem túlzás, ha azt érzem: ebben benne van a nagykôrösi környezet hatása is.
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A KÖR KÖRSZÖGÜLÉSE

2005 évben
nem mondhatom éppen,
bármim, hogy köszörülöm,
gépen, ha, ûrön,
tûrôn, nem tûrôn,
hullok mindennel külön,
géz, juttatás, rongyfolt,
akármi lesz, van, volt:
erre csak: keserûlöm.

Ilyen környûlések
viszik az egészet,
mint várost a hurrikán,
hûltön ha, gerjedten,
kiverjen, beverjen,
szél, víz semmit nem kiván,
jön csak, lég alakban,
pacskol vég iszapban,
beléfojtott huriján.

S hát én, alig látszó
kishoni magánzó,
agyam, lelkem min tépjem?
Mindenek széthullnak,
eljövôk s elmúltak,
de minek jelenében?
Nincs kétség, hazám van,
de hon-nô-s-fi-társam:
csak törekvés teljében.
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