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PÁSZTOR EMIL 

SZÖVEGROMLÁSOK ÉS HELYESÍRÁSI PROBLÉMÁK ARANY JÁNOS 
TOLDIJÁNAK KRITIKAI KIADÁSÁBAN 

Arany János Toldija a magyar irodalomnak alighanem a legismertebb és 
legszívesebben olvasott nagy elbeszélő költeménye. Ez a mű azonban nyelvi 
remekmű is, mely a helyes, szép és gazdag magyar nyelvhasználat leggyakrabban 
emlegetett példája irodalmunkban. A Toldi szövege az első (1847. évi) kiadása óta 
- a tankönyveket is számítva - sok millió példányban került eddig a magyar 
olvasóközönség kezébe, de vajon rendelkezünk-e ma ennek a műnek egy teljesen 
megbízható szövegkiadásával? Sajnos, nem. 

Nagy esemény volt 1951-ben, hogy az Akadémiai Kiadó Arany János összes 
művei címmel megindította a költő munkái kritikai kiadásának máig tizenhat 
kötetet felölelő sorozatát. Az első hat kötetet Voinovich Géza (1877-1952) rendezte 
sajtó alá. Az 1952-ben megjelent II. kötetben Az elveszett alkotmány, a Toldi és Toldi 
estéje kapott helyet. Nagy értéke ennek a kötetnek, hogy Voinovich Géza itt a 
Toldihoz huszonnégy oldalnyi jegyzetanyagot csatolt (a 245-268. oldalon), mely
ben az Arany János-i mű kéziratainak és kiadásainak szövegvariánsaival is 
részletesen foglalkozik. 

Sajnálattal állapítom meg, hogy a kritikai kiadás sajtó alá rendezője nem 
tisztázta, milyen elvek alapján történjék itt a Toldi leghitelesebbnek tekinthető 
szövegének a megállapítása és közlése. Keverednek nála a kritikai és a népszerű 
szövegkiadás szempontjai. Részben megtartotta Arany János helyesírását, de 
másrészt a helyesírás korszerűsítésére, modernizálására is törekedett az 1950. évi 
akadémiai helyesírási szabályzatnak megfelelően, vagy egyszerűen csak a saját 
elképzelése szerint. Mentségére szolgálhat az, hogy amikor 1951-ben a magyar 
klasszikusok életművének kritikai kiadása megindult, a szerkesztők számára 
megfogalmazott irányelvek még nem tették kötelezővé a szigorúan betűhű 
közlésmódot, amely az eredeti külön- vagy egybeírás, az eredeti kis- vagy 
nagybetűk s az eredeti írásjelhasználat megtartására is vonatkozik. Valószínűleg 
a gyors munka s a hiányos ellenőrzés számlájára írandó, hogy a kritikai kiadás 
Arany János-i ToWz'-szövegébe jó néhány nagyobb hiba is becsúszott. 

Arany a Toldinak nemcsak az eredeti fogalmazványán végzett sok javítást, 
hanem még évtizedek múltán - az újabb kiadások számára - is tökéletesítgette a 
szöveg egy-egy helyét, az olvasóközönség szemével szinte észre sem vehető apró 
változtatásokkal. Úgy vélem, a Toldi leghitelesebb szövege a Ráth-féle 1883. évi 
kiadásban olvasható (Arany János összes munkái. Második kötet. Budapest. Kiadja 
Ráth Mór), amely ugyan néhány hónappal a költő halála után jelent meg, de 
amelyben még helyet kaptak Aranynak az előző kiadások szövegébe jegyzett 
utolsó javításai. Ráth Mór külön megjegyezte az Arany János összes munkái című 
„végleges teljes kiadás" első füzetének elején: „Ezen »végleges kiadás« correctu-
r áj ára a lehető legnagyobb gond fordittatik, alapul vétetvén az Arany János által 
revideált 1869. és 1872. két kiadás." Hangsúlyozta: „... egyik főczélunk, hibátlan 
és megbizható szöveget adni". Ez a sorozat tehát azoknak a kiadásoknak a 
szövegét követte, amelyeket Arany maga nézett át s maga javított ki. A sorozatnak 
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a költő halála után Arany László volt a szellemi atyja, aki az utolsó javítások 
érvényesítésére is ügyelt. 

Miután a To/dz'-szöveget az 1883. és az 1952. évi (a Voinovich-féle) kiadásban 
sorról sorra és betűről betűre végig összehasonlítottam, meggyőződésemmé vált, 
hogy a jövőbeli jobb kritikai kiadásnak csakis az 1883. évi Arany-szöveg lehet az 
alapja. Ettől az új kritikai kiadás - teljes egyetértésben az Irodalmi szövegek kritikai 
kiadásának szabályzatával (Budapest, 1988) - csak a következőkben térhet el: 

1. a ez betűket - Laczfi nevének kivételével - mindenütt egyszerű c helyettesítse 
(Bence, cimbalom, ráncos stb.); 

2. a szótöveknek és toldalékuknak határán a kétjegyű mássalhangzókat egy
szerűsítve kell kettőzni (pl. bársonynyal, megiszszuk, öcscsét helyett bársonnyal, 
megisszuk, öccsét formában); 

3. ki kell javítani néhány nyilvánvaló sajtóhibát, illetőleg néhány olyan helyes
írási következetlenséget, amely ellentétben áll Arany általános helyesírási megol
dásaival. 

A nemrég megjelent Toldi-szótár egész szövegközlésében már ennek az elkép
zelt jövendő kritikai kiadásnak a szövegközlési elveit követtem, az 1883. évi 
kiadás alapján. (Pásztor Emil: Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete. 
Budapest, 1986.) 

Arany az aki, ami, amely, ahol, amidőn típusú vonatkozó névmásokat és határo
zószókat mindig két szóba írta (ÍÍ ki, a hol stb.), mert ez az írásmód jobban megfelelt 
az akkori kiejtésnek („akki", „ahhol" stb.). Például az „akki" kiejtés szerint 
történik a rímelés a Toldi következő helyén: „Hát mikor [Toldi Lőrincné] melléről 
elszakadt a gyermek! Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek: Lelke volt talán a 
lánc közöttük, a ki Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki" (6: 18). Amikor a 
Voinovich-féle kritikai kiadás egybeírja ebben a mondatban az aki névmást, 
hűtlenné válik a vers Arany János-i szép hangzásához. 

Efféle helyesírási „korszerűsítéseknek" k r i t i k a i szövegkiadásban nem 
lehet helyük, hanem csak a nagyközönségnek szóló, n é p s z e r ű kiadásokban 
és a tankönyvi szövegekben. A k r i t i k a i és a n é p s z e r ű szövegközlést 
ugyanabban a kiadásban együtt érvényesíteni - tudománytalan törekvés. Voino-
vichnál minduntalan keveredik a kettő. Néha megtartja az Arany János-i írásmó
dot: megharagutt (3: 6), elalunni (4: 14); máskor viszont a költő régies hegykén, 
keztyű, megszakgatta szóalakjait átírja így: hetykén, kesztyű, megszaggatta. Arany a 
Toldiban rövid z'-vel írta: simogatta, simogatja, simogatni (5: 3-4), ahogy ma is írjuk 
ezeket; Voinovich ellenben e három közül csak a simogatja szóalakot hagyta 
változatlanul, a másik kettőt átírta hosszú z'-vel: simogatta, simogatni, s ezt sehol 
sem indokolja meg. Az Arany János-i jó szivű bátya szókapcsolat (8: 8) második 
szavának rövid és hosszú magánhangzóját a kritikai kiadás - szintén indokolat
lanul - így cseréli meg: jó szívű bátya. 

A költő a végig- igekötős igéket következetesen két szóba írta a Toldiban; 
Voinovich ezt három esetben így hagyta: végig simogatja (5: 3), végigfutott (8: 14), 
végig foly ja (9: 3) - a negyedik helyen azonban egybeír ássál „korszerűsítette": 
végigönté (10: 22). K r i t i k a i kiadásban mind a négy helyen egyformán az 
Arany János-i különírásnak volna helye, n é p s z e r ű kiadásban és tankönyvben 
pedig szintén egyformán a mai helyesírást kellene követni az egybeírással; de az 
elvtelen kétfeleség itt is, ott is megengedhetetlen. Főképp akkor indokolatlan 
Voinovich egybeírási törekvése, amikor ez a mai helyesírással is ellentétes. „Toldi 
meg nagybúsan hazafelé ballag" (1: 14) - olvassuk a kritikai kiadásban, pedig a 
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nagy búsan szókapcsolatot nemcsak a költő írta két szóba, hanem ezt a XX. századi 
helyesírási szabályzatok szerint is így kell írni. 

Arany egyetlen n betűvel írta, hogy a nőstény farkasban benszorult a pára (5: 
9); Voinovich itt a mai helyesírás szerint megkettőzte az n-et: bennszorult. Ellenben 
három versszakkal arrább szerencsére változatlanul hagyta Aranynak „Miklós az 
elméjét mindenképen hányta" (5: 12) sorát, pedig az előbbi logikával az itteni 
mindenképen szót is átírhatta volna a mai helyesírás szerint két p-vel így: minden
képpen. Hasonló következetlenség, hogy az Arany János-i tárgyragos utat szóalak 
(1: 10) hosszú ú betűjét a kritikai kiadás rövid w-ra cseréli. („... Mutatván az utat, 
hol Budára tér el"), de a következő versszakban változatlanul hagyja az ilyen 
nyelvjárási szóalakokat: „Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rudat, Amellyel 
mutatja e suhanc az utat?" (1: 11). 

Verses műről lévén szó, nemegyszer a jó hangzástól is függhet, hogy valamit 
átírhatunk-e a mai helyesírás szerint. Aranynak „Minden kívánságát benne meg
találja" verssorában (6:18) a második szót Voinovich hosszú í-vel vélte helyesebb
nek, de a költő - ha ma élne - ezt aligha hagyná jóvá, mert bántaná a fülét és a 
szemét egyetlen szón belül a négy hosszú magánhangzó: kívánságát. 

Furcsa eljárásmódja a Voinovich-féle kritikai kiadásnak, hogy kötőjelet alkal
maz olyan helyeken, ahol sem Arany nem tett kötőjelet, sem a mai helyesírás 
szerint nem állhat kötőjel: farkas-fiákban (5: 11), isten-igazában (7: 10), nagy-sokára 
(9: 10), kalász-módra (12: 19) stb. 

Feltűnő alaki hibája a kritikai kiadásnak, hogy a költőnek ma is szabályos 
„macskakörmös" idézőjeleit („...") mindenütt az úgynevezett belső idézőjelekkel 
(»...«) cserélte föl, pedig az akadémiai helyesírási szabályzat szerint ezeket csak 
akkor használhatjuk, ha az idézőjelbe tett mondaton belül valamelyik szót külön 
is idézőjelbe kell tenni. Kritikai kiadásban az írók í r á s j e l h a s z n á l a t á t 
is tiszteletben kellene tartani, s az általános idézőjelek nem cserélhetők más alakú, 
belső idézőjelekre. 

Arany a verssorokon belüli idézeteket kisbetűvel szereti kezdeni: György pedig 
felele: „oh, uram királyom!..." (8: 3); Felelt a jó király: „ejnye bizony nagy kár..." 
(8: 5). Voinovich ilyenkor a kisbetűt naggyal váltja fel. N é p s z e r ű 
szövegkiadásban vagy tankönyvben helye lehet a mai helyesírás szerinti ilyen 
átírásnak, de k r i t i k a i kiadásban ez elfogadhatatlan. 

A Voinovich-féle kritikai kiadásban - sajnos - nagyobb, s z ö v e g r o m l á s t 
eredményező hibák is előfordulnak. Az 1883. évi kiadással való tüzetes összeha
sonlítás közben húsz ilyen hibát találtam az 1952. évi To/dz'-szövegben: 

1. Az 1883. évi kiadásban ezt olvassuk: „Mentek-e tatárra? mentek-e törökre, 
Nekik jó éjszakát mondani örökre?" (1: 6). Akadémiai helyesírási szabályzataink 
1834-től 1950-ig a közbülső t- éjtszaka formát követelték meg (a Toldi első 
kiadásában költőnk is éjtszaká-t írt), de Arany az 1867. és az 1883. évi kiadásban a 
szónak mind a hét előfordulásakor az egyszerűbb éjszaka alakot használja, 
mintegy példát mutatva a jövőbeli szabályozásnak, hiszen 1954 óta hivatalosan is 
így kell írnunk ezt a szót, az emberek nagy többségének szóelemzése és kiejtése 
szerint. A költő a tárgyragos formában (éjiszakát) még kerülendőbbnek érezhette 
a közbülső í-t. Másrészt a jó éjszakát köszönést ő mindig két szóba írta. Ezzel 
szemben a kritikai kiadásban ez áll: jóéjtszakát (egybeírva és közbülső í-vel). Arany 
János ezt semmiképp sem fogadná el így. 

2. Költőnk a Toldi 1867. évi kiadásában még régiesen írta: „bajtárs! mért nem 
jősz csatára?" (1: 11), de az 1883. évi kiadás számára már a jöszsz alakot fogadta 
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el, amit ma így írunk: jössz. Hogy a kritikai kiadás ezzel szemben a régi formához 
tér vissza, nem helyeselhetjük, s azt sem, hogy a jegyzetanyag „Eltérések a 
szövegek közt" című részében erre nincs magyarázat. 

3. Voinovich nem vette észre, hogy Arany az 1867. évi kiadáshoz képest az 1883. 
éviben egy -f múltidő-jel beiktatásával művészibbé tette az első ének 13-14. 
versszakát: „Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban, Toldiról beszélnek az egész 
táborban..." (1: 13); ezzel párhuzamos a következő versszak első két sora: 
„Elvonúlí a tábor, csillapul morajjá: Ezt a szél elhordta, azt a por takarja..." 
A kritikai kiadás az utóbbi versszak elején meghagyja a korábbi jelen idejűséget: 
„Elvonul a tábor..." Pedig így nem érvényesül a jelen és a múlt idejűség művészi 
szembeállítása: elvonúl~elvonúlt Ezzel az utólag beiktatott -t múltidő-jellel éri el a 
költő a következő sor elhordta igealakjával való időbeli egyezést, míg a verssorok 
második felének igealakja jelen időben marad: „Elvonult a tábor, csillapul morajjá: 
Ezt a szél elhordta, azt a por takarja..." Igen szép példája ez a stílusbeli párhuzam
nak és szembeállításnak, de csak akkor, ha nem hagyjuk figyelmen kívül azt a t 
betűs pótlást, amellyel Arany még a halála előtti utolsó végigjavításkor is 
tökéletesítette Toldiját Hasonló jelen-múlt szembeállítást figyelhetünk meg a 
harmadik ének 7-8. versszakában is: „Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? Ki 
tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?"; „Elrepült a nagy kő, és a hol leszálla, 
Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála..." 

4. 1883: „De midőn az öccse épen megrohanja [Györgyöt], Elsikoltja magát s 
közéjök fut anyja" (2: 15). A kritikai kiadásban itt közéjük van írva; a költő 
szándékával szemben ez a korszerűsítés - szövegrontás. 

5. 1883: „[Miklós] leült az udvar távolabb zugában, Ott fejét a térdin tenyerébe 
hajtá, S zokogott magában..." (2: 16). A kritikai kiadás itt is felülbírálta Arany 
Jánost a két hosszú magánhangzós, kevésbé népies és kevésbé jól hangzó térdén 
szóalakkal „javítva". Sajnálatos szövegrontás! 

6. 1883: Bence „Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján, (Ostoros gyermek volt 
annál néha napján)..." (4: 13). Kár, hogy a költő gyermek szavából a kritikai 
kiadásban gyerek lett. Az m-es és az m nélküli szónak különböző a hangulata! 

7. Amikor Miklós bejelenti az öreg Bencének, hogy „nyakába veszi az orszá
got", az 1883. évi szöveg szerint „Nagyon elbusúla Bencze e beszéden" (4: 17). 
A kritikai kiadásban mást olvasunk: „Nagyon elbusúla Bence a beszéden". Nem 
mindegy! S a jegyzetanyagban nincs magyarázat a változtatásra. 

8. Bence szavai Miklóshoz az 1867. évi és az 1883. évi kiadás szerint: „Hát itt 
hagynál minket, sok derék cselédet, Kit, mint gyermekünket, úgy szerettünk 
téged?" (4: 18). A kritikai kiadás a Miklósra utaló kit névmást - indokolatlanul -
a cselédekre vonatkozó kik névmással cseréli fel. Az első kiadásban (1847-ben) 
még valóban kik volt nyomtatva, de Arany utóbb jobbnak látta, hogy a mondat 
végi téged erősítést kapjon a verssor elején a kit névmással, hiszen itt nem a 
cselédek, hanem Miklós személyének kell előtérben lennie. Kár, hogy a kritikai 
kiadás a költőnek ezt a javítását sem vette figyelembe. 

9.1883: Miklós „Fölveti a farkast egy erős rúgással. Messze az avasba esik a vad 
állat" (5: 6). Arany két szóba írta: vad állat, mert az itteni jelentése nem 'vadon élő 
állat', hanem 'nekivadult állat'. Ennek megfelelően itt az állat szónak is hangsúlyt 
kell kapnia, mint ahogy a következő sor végén ugyanígy hangsúlyos a vele rímelő 
nádat: „Nagy darab helyütt letördeli a nádat". A kritikai kiadás mindezt nem 
érzékelve egybeírásra váltott át: vadállat. 
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10. 1883: „Miklós pedig ment a bényiló szobába" (6: 7). 1952: a kritikai kiadás 
benyíló szobát említ, Arany népies hangulatú és költői ritmusú szavát erre a mai 
alakúra változtatva. 

11. 1883: „érzi Miklós, hogymint reszket az ölében [anyja], Tán lerogyna, ha ő 
nem tartaná szépen" (6:11). A szöveget 1952-ben sajtó alá rendező irodalomtudós 
nem érzékelte, hogy az itteni hogymint egy összetett, mellérendelő határozószó 
('hogyan és mint'), s ezért hogy mint alakban kettévágta, mintha itt a hogy kötőszó 
volna az első elem. A félreértésen alapuló, modernizáló átírás a mondatnak az 
értelmét is, a hangzását is megváltoztatja, hiszen az egybeírt hogymint-nek az 
elején van a hangsúlya, a különírt hogy mint-nek viszont a második szaván. (Az 
egybeírandó hogymint határozószót Petőfi is használja, István öcsémhez című 
versének elején: „Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?") 

12.1883: „Nem vette tréfára Toldi György a dolgot, hogy az Isten nyila feje körül 
forgott" (7: 2). Figyelemre méltó, hogy Arany itt nagybetűvel kezdi az Isten és tőle 
különírja a nyila szót. Igen szép költői kép, hogy az Isten a nyilaival - a zivatar 
villámaival - ijeszt rá a testvérét üldöző Toldi Györgyre. A kritikai kiadás az 
istennyila kis kezdőbetűjével és egybeírásával megszünteti a kifejezés költői 
szépségű szemléletességét, s a hangulatát is teljesen megváltoztatja. Zavaró 
továbbá, hogy ezzel a kisbetűs istennyila írásmóddal megbomlik az 1-10. versszak 
következő kifejezéseinek egysége: „felfogja ügyét a jó Isten", „Az Isten haragja 
megütött egy hajdút", „az Isten nyila feje körül forgott", „mindeható Isten", „Isten 
a pokoltól soha meg ne mentse", „De ne legyen nekem az Isten Istenem, Ha...", 
„Mondja el a dolgot Isten igazában". 

13. 1883: „Nem volt fél országban olyan pár dalia, Nem volt a világon olyan 
két jó gyermek" (7: 12). A korábbi To/di-szövegekben a jó két gyermek szórendet 
találjuk, de Arany végül valószínűleg jobbnak ítélte, hogy a pár dalia szinonimája 
a két jó gyermek legyen. A kritikai kiadás indokolatlanul állítja vissza a régi 
szórendet. 

14. 1883: György „Megszólamlott aztán végre valahára, S így felelt szomorán a 
király szavára..." (8: 15). Voinovich nem indokolja, hogy az itteni régies és 
tájdivatos szomorán határozószót miért helyettesíti a megszokottabb szomorún 
alakkal. Az Arany Jánosnak jobban tetsző szomorán határozószó megvan Czuczor 
Gergely és Fogarasi János múlt századi nagyszótárában is. 

15.1883: „Sikolt a fejérnép, esve már kétségbe" (9: 7). Voinovich régiesnek érezte 
a fejér alakot, s a szót átírta így: fehérnép. Érdekes, hogy néhány helyen viszont 
megtartotta a fejér szóváltozatot: „Csattog a fejér fog [a farkas] vérszopó ínyében" 
(5: 4); „Nyitva áll az ajtó: látszik a György ágya: Hosszú fejér kendőt terít a hold 
rája" (6: 4); György „A foga fejérit mindjárt kimutatta" (8: 9). Az Arany János-i fejér 
változatot azután még egyszer átírta a maira: „Sisakellenzője [a bajnoknak] le 
vagyon bocsátva, Csúcsáról fehér toll libeg-lobog hátra" (11: 12). A kritikai 
kiadásban legjobb lett volna mindezekben a költő írásmódját követni. 

16. 1883: „Rémitő szavával erősét kurjantott" (9: 10). 1952: „Rémitő szavával 
erősen kurjantott". Ez is szövegromlás. 

17. 1883: „Miklósnak ugyancsak jól esett a falat, Rakta is szaporán, alig győzte 
nyelni, Három sem érkeznék vele versenyt enni" (10: 17). A kritikai kiadásban a 
verseny-bői versen lett. Csodálom, hogy az ellenőrzés rostáján nem akadt fenn ez 
a hiba. 

18. 1883: „Búsuljon a lovad, elég nagy a feje..." (10: 20). 1952: „Búsoljon a 
lovad..." Bosszantó betűhiba ez a kritikai kiadásban. 
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19. 1883: „Duna partban egy nagy zászló volt felütve, S tarka-barka csolnak a 
nyeléhez kötve" (11:10). A Toldi szövegében összesen kilencszer fordul elő a régies 
csolnak szó, de a kritikai kiadás mind a kilenc helyen átírta ezt csónak-ra. Arra már 
nem terjedt ki a sajtó alá rendező figyelme, hogy - hasonló logikával - a „nyalka, 
kolcsagos legények" (1: 8) második jelzőjét is kócsagos-xa modernizálja, minthogy a 
süvegükön díszül kócsagtollat viseltek. A csolnak szót is mindenütt meg kellett 
volna tartani. (Vö. Kölcsey: „Ülök csolnakomban Habzó vizén..."; Ady: „... holt 
tengeren szomorú csolnak Sötétlik, siklik és repül.") 

20. 1883: „De azt is koránsem magamnak kívánom" (11: 18). A kritikai kiadás a 
régies koránsem határozószót a ma ismertebb korántsem változattal cserélte föl, 
pedig Arany már a Toldi első kéziratában áthúzta a szó közbülső t betűjét, 
költőibbnek érezvén a koránsem formát. 

Az 1952. évi kritikai kiadásnak ezek a hibái mind javítandók a ma érvényben 
levő, már említett szabályzat, az Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata 
(annak 4.2 stb. pontja) szerint is. 

A Toldi kritikai kiadásának megjelenése óta több mint négy évtized telt el. Azóta 
ennek az elbeszélő költeménynek minden újabb kiadása a kritikai kiadás hibát
lannak vélt, de valójában sok hibát tartalmazó szövegén alapul. Közeleg a Toldi 
megírásának (1846) s első megjelenésének (1847) másfél százados évfordulója. 
Jó lenne, ha addigra elkészülhetne Arany János művének a teljesen megbízható 
szövegű új kritikai kiadása, akár önmagában is, tehát Az elveszett alkotmány és a 
Toldi estéje nélkül. 

Pásztor Emil 
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