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A magyar vers és nyelv 
legnagyobb mestere

Régóta úgy tartja a szakmai véleke-

dés: Arany János lehet a legnagyobb 

szókincs� költ�nk. Németh G. Béla 

ezt írja: „�  volt a magyar vers és 

nyelv legnagyobb mestere.” De vajon 

tényleg így van-e? Mennyi az annyi? 

Habár pontos adatot valószín�leg so-

ha nem mondhatunk, ma már egy 

kicsit többet, mint korábban. Nyolcévi 

áldozatos munkával Beke József nyu-

galmazott középiskolai tanár, több 

írói szótár szerz�je 2017-re tet� alá 

hozta Arany János költ�i nyelvének 

háromkötetes szótárát (Anyanyelv-

ápolók Szövetsége	–	Inter, Budapest, 

2017), mely több kérdésre is választ 

ad. De err�l kés�bb. Keresztury Dezs� 

szerint: „Arany az irodalmi nyelvünk 

olyan összegzésére törekedett, amely 

a felhalmozott nyelvi kifejez�-készle-

tekb�l mindent magába foglal, ami 

az élet teljes, m�vészileg felfokozott 

s elrendezett gazdagságát a nemzet 

minden tagja, rétege számára elérhe-

t�vé, megérthet�vé teszi.”

Arany szókészletének f�bb réte-

gei: szül�földjének, a  Partium vidé-

kének eleven, nyelvjárási elemeket 

tartalmazó anyanyelve, a régi magyar 

nyelv (tanulmányainak, olvasmányai-

nak nyelve), a  reformkor részben 

nyelvújítás kori nyelve, köznyelve, va-

lamint saját teremt�, játékos nyelvi 

fantáziájaként alkotott költ�i nyelv.

Régies szó (archaizmus) és jelen-

kori szó használatának egybecsengé-

sére remek példa A walesi bárdok cí-

m� versben szerepl� tereh szó: „Hogy 

nézni is tereh”. Mindenki megtanulja, 

hogy a mai teher szónak tereh volt 

korábbi alakja. Arany más verseiben is 

használja: „Emléked átkos, nyomasztó 

tereh” (Évnapra), „De csontos teste 

volt a legsúlyosb tereh” (Toldi estéje). 

Ha azonban úgy kívánta a rím, a mai 

változatot is használta: „És nékem e 

földön teherb�l, / Bánatból rész jutott 

elég” (Évek, ti még jövend� évek). 

A  tereh a régi alak, amely azonban 

ma is él toldalékolt formákban: ter-

he, terhes. A tere, terü forma számos 

nyelvjárásban ma is él. A  terehb�l 

a teher hangátvetéssel keletkezett, 

csakúgy, mint számos más szavunk: 

kanál ~ kalán, tenyér ~ terény, szöcs-

ke ~ szökcse. Izgalmas kérdés a szó 

eredete. A 19. századi Czuczor–Foga-

rasi-szótár (1862–1874) a  terül, terít 

igékkel hozza kapcsolatba. A 20. szá-

zadi etimológiai szótár (1976) német 

eredetet vél (trehte, trecht). A  már 

21. századi újabb etimológiai szótár 

(2006) kissé visszalép, és megemlíti, 

hogy esetleg (mégis) bels� fejlemény 

lehet: a nyelvjárási tér (elfér, belefér). 

Ezt er�síteni látszik, hogy a TÉR szó-

nak nagy szócsaládja van: terít, terjed, 

terül, tér, tér�… Úgy látszik, a nyelvé-

szeti felfogásokban a magyar szavak 

körbejárják a világot, majd visszatér-

nek magyar földre.

Közismert, hogy Arany használ 

régies nyelvtani alakokat. Például a 

határozói igenevek ragozott alak jait: 

„tágas hombárai telvék” (ma azt mon-

danánk: telve vannak); vagy a 19. 
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században még él� jöv� id�t: „meg-

adandja segélyét” (meg fogja adni). 

Arany (ahogy a régi magyar nyelv 

és a nyelvjárások többsége máig) 

kerülte a „nyelvtör�”, nehezen kiejt-

het� hangtalálkozásokat, különösen 

három mássalhangzó együttes el�for-

dulását, amelyek ártanának a hang-

zásbeli élménynek. „Azér’ vijjog a 

saskesely�”. Itt még aposztróffal jelzi 

a hiányt, de van, ahol egyszer�en ki-

hagy egy ott, szótörténetileg szerepl� 

mássalhangzót: „Feketén bólingat az 

eperfa lombja”. A  „helyes” az lenne: 

bólintgat. Az Arany iránti határtalan 

tiszteletb�l a magyar helyesírás egé-

szen 2015-ig a bólingat formát tartal-

mazta, magunk között az igen ritka 

„írásban is jelölt hangkiesés” néven 

tartottuk számon. Ekkor (mea culpa: 

javaslatomra) a  bólintgat is (!) beke-

rült helyes formaként a szótárba (25b. 

szabály), hiszen egy költ� (akármeny-

nyire is tiszteljük, akármennyire is in-

dokolt) szabálytalan nyelvhasználata 

nem lehet helyesírási szabály alapja 

vagy indoka. Arany b�ven használta 

az igék nyelvjárási, köznyelvi kiejtési 

alakjait. Pl. alszik: aluszik, alunni, 

alva, aludva, aludván, (el)alutt, s�t: 

aluttvér (aludtvér: ’elfolyt és megal-

vadt vér’):

Vérében a királyt �k az ágyon ott 

lelék, / A  földön is aluttvér tóval [tó-

ként] sötételék.

Többen fölfi gyeltek arra, hogy 

Arany János költészete mennyire ze-

nei alapú. Például a költ�, Ágh István: 

„a zene és a nyelv emeli az örökkéva-

lóságba a verset. Zenéje elb�völ, bár 

Arany szerényen csak pattogó dak-

tilusoknak említi ritmusát, én pedig 

hatalmas orgonajátéknak vélem.”

Arany költészetének zeneiségére 

bárki tud példát mondani, aki csak 

egyszer is olvasta a leginkább „zenei” 

verseket:

Mint hulla a hulla! veszett a po-

gány, / K� módra befolyván a hegy 

menedékét: / �  álla halála vérmos-

ta fokán, / Diadallal várta be végét. 

(Szondi két apródja)

A  radványi sötét erd�ben / Halva 

találták Bárczi Ben�t. / Hosszu hegyes 

t�r ifju szivében; / „Ime, bizonyság 

Isten el�tt: / Gyilkos er�szak ölte meg 

�t!” (Tetemre hívás)

Arany ritka, nyelvjárási szavait egy 

szép példával illusztráljuk. A  Vojtina 

levelei öccséhez cím� költeményében 

ezt olvassuk:

El�re lantok…! vagy, mi a guta: / 

Lant nem igen van… tollsíp és duda, 

/ El�re tökszár, csimpolya, doromb, / 

Madárkelepce és repedt kolomp! / Fel 

hagymabörd�, f�zfasíp, bürök, / Lyu-

kas kulcs, mely süvít, kanásztülök, / 

Cirok-heged� és hasadt fazék (…)

Több különleges, ma már nem 

mindenkinek érthet� szó, f�leg ze-

neszerszám neve akad a versben, de 

talán a legnehezebben érthet�: hagy-

mabörd�. Ma már könnyen utána-

nézhetünk az Arany-szótárban (II/19): 

’hagyma üreges szára mint kezdetle-

ges hangszer’.

Arany szókincsét többen megpró-

bálták korábban is számba venni, 

magyarázni. Az írói szótárak „�sé-

nek” tekinthet� Lehr Albert munkája: 

Toldi – költ�i elbeszélés magyará-

zata (1880). A  néprajzkutató Viski 

Károly (Nagyszalontán is volt tanár) 

összegy�jtötte Arany tájszavait (1948). 

Ambrus Lajos 1951-ben készített egy 

Arany-szóstatisztikát. Pásztor Emil 

Toldi-szótára (1986) már közvetlen 

el�zménye az Arany János teljes köl-

tészetét feldolgozó, most megjelent 

Arany-szótárnak (2017). Beke Jó-

zsef nyugalmazott kecskeméti tanár 

(a Bánk bán-, Zrínyi-, Radnóti-szótár) 

után tízéves munkával hozta tet� alá 

az óriási munkát (háromkötetes, 3000 
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oldalas szótár). Most már pontosan 

tudjuk: Arany János költ�i életm�vé-

ben (tehát fordításain, tanulmányain, 

levelein, egyéb prózai munkáin kí-

vül) 262.404 szóalakot használt, ami 

22.423 önálló jelentés� szótári szót 

jelent. Arany szókészlete ennél nyilván 

nagyobb, Beke József becslése szerint 

több mint 30 ezer, mások szerint 60 

ezer egyedi szó lenne.

A  szótár bemutatja Arany János 

leggyakoribb szavait is. Értelemsze-

r�en az élen a nével�k (a, az), taga-

dószók (nem), köt�szók (és) állnak. 

Ezeket leszámítva Arany els� kétszáz 

szava közül tetsz�legesen kiválasz-

tottunk néhányat, amelyek – vélemé-

nyünk szerint – jellemzik a nagy költ�t 

(az els� szám az el�fordulás sorszá-

ma, a  szót követ� szám a versekben 

lév� adatok száma): 15. nagy 1390, 

26. most 892, 30. mond 831, 33. szó 

786, 37. szem 759, 38. király 748, 

39. lát 734, 43. szép 705, 49. ember 

565, 50. nap 540, 53. isten 532, 59. 

szív 498, 77. magyar 393, 111. halál 

278, 125. anya 247, 157. álom 204, 

165. gyermek 192, 180. szeret 183, 

stb. Megfi gyelhet�, hogy a leggyak-

rabban használt szavak mindegyike 

régi magyar szókészletünk eleme, és 

a legalapvet�bb (általában pozitív) 

életérzéseket tükröz� szó.

A mai emberek szeretik a számo-

kat, s�t mindenben a versenyt ke-

resik: ki a legnagyobb, kinek van 

a legtöbb… Érvényes ez íróink-köl-

t�ink szókincsére is. Beke József, az 

Arany-szótár készít�je egyik közös 

interjúnkban így próbálta meg helyére 

tenni a „verseny” felfogását és állását:

– Egyáltalán nem az illet� m�vei-

ben el�forduló szavak száma a leglé-

nyegesebb jellemz�je egy-egy alkotó 

szókincsének, hanem az, hogy ezeket 

a szavakat milyen sokféle és f�ként 

milyen új, egyéni jelentésárnyalatok-

ban alkalmazza. Mondhatnám úgy is, 

hogy nem a mennyiség, hanem a 

min�ség, a  sokszín�ség teszi igazán 

naggyá és értékessé a szókincset. 

Tessék csak belegondolni, hogy ami-

kor azt írja a költ�: „napsz�rte felh�”, 

hogy is van ez? Vajon a napsugár 

sz�ri át a felh�t, vagy a felh� sz�ri 

át a sugarakat? (Éppen mint József 

Attila e kifejezésnél: „gödör a víz fene-

kén”. Melyik is van a másik fenekén?) 

Munkám alapján ki merem mondani 

Arany el�nyét egy-két vonatkozásban 

akár minden magyar költ�vel szem-

ben is. Úgy érzem, Arany nyelve a 

szólásszer�ségek különféle fajaiban 

kiemelked�en gazdag. Csak a szem 

szócikkében 14 szólásszer� kifeje-

zés szerepel a szótárban. Felt�n�en 

gyakori továbbá verseiben az olyan 

kifejezés, amelyben az állandósult 

szókapcsolat igei elemét valamilyen 

rokon vagy ellenkez� értelm� szóval 

helyettesíti: a szokásos számonkér így 

alakul: add számon; a számontart pe-

dig így: számon vesz. Mestere továbbá 

annak is, hogy a szólást más síkra 

áthelyezve alkalmazza: „Fülét csóvál-

ja a rossz rím felett”, ugyanis Arany 

szerint a vers nem a szemnek, hanem 

a fülnek szól, a rím csengését hallani 

kell. Amikor Arany m�vészi kifejezé-

seit közönséges szavakkal próbálom 

értelmezni, a költ� Dantéról írott sza-

vai jutnak eszembe: „lehet-é, hogy ha-

landó szem nézze A szellemvilágot…?”

Vagyis, nyugodjunk bele, soha 

nem tudjuk meg, hogy Arany János 

pontosan hány szót használt – ahogy 

más költ�k-írók esetében sem. De 

nem is ez a fontos, hanem az, hogy 

Arany János szókészlete a magyar 

nyelv „aranytartaléka”. S�t, eszménye! 

Ferencz Gy�z� akár szállóigeként is 

fi gyelembe vehet� mondatba tömörí-

tette Arany nyelvi jelent�ségét: „Arany 

költészete a magyar nyelv platóni ide-
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álja…” Szepesi Attila szinte imába fog-

lalja Arany János költészetének jelen-

t�ségét – az összmagyarságra nézve: 

„Tektonikus erej� nyelve, ha tudjuk, 

ha nem, a tizenötmilliónyi magyarság 

legnagyobb megtartó ereje. Kodály és 

Bartók zenéje mellett. Nyelvi csodája 

(ebben Pet�fi  az egyetlen társa) még 

a nyelvújítás sanda buktatóit is fölé-

nyesen kikerülte. (…) Arany János az 

Atya. József Attila a Fiú. Weöres Sán-

dor a Szentlélek.”

Arany jelent�ségét mutatja az is, 

hogy mindennapi nyelvhasználatunk-

ban sokszor idézzük egy-egy kifeje-

zését (intertextualitásnak is nevezik 

a jelenséget): „Ki kopog? Mi kopog? 

Egy fekete holló!” (Mátyás anyja), 

„Szilágyi / Örzsébet / Levelét megirta; 

/ Szerelmes / Könnyével / Azt is telesir-

ta” (Mátyás anyja), Ha per, úgymond, 

hadd legyen per! (A fülemile), „Hé, pa-

raszt! melyik út megyen itt Budára?” 

(Toldi), „De vajon ki zörget? »Nézz 

ki, fi am Sára: / Valami szegény kér 

helyet éjtszakára (…)«” (Családi kör), 

„Az életet már megjártam, / Többnyire 

csak gyalog jártam, / Gyalog bizon… 

/ Legfölebb ha omnibuszon” (Epiló-

gus), „Letészem a lantot. Nyugodjék. / 

T�lem ne várjon senki dalt. / Nem az 

vagyok, ki voltam egykor. / Bel�lem a 

jobb rész kihalt.” (Letészem a lantot).

Halmai Tamás – nekem írott leve-

lében, hja, egy költ� ímélt is választé-

kosan ír – így összegzi Arany jelent�-

ségét: „Arany Jánosnál nagyobb költ�t 

nem ismerek, nélküle dadogna a mo-

dern magyar költészet…” Azt hiszem, 

dadognánk mi is.

A nagyszalontai Arany-emlékszoba az avatás idején


