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Arany János széljegyzetei Simonyi Zsigmond
Antibarbarus című kötetében


(Részlet a kritikai kiadás Arany János széljegyzeteit

tartalmazó kötetéből)

Antibarbarus. Az idegenszerű és egyéb hibás szavaknak és szerkezetek-
nek betűrendes jegyzéke, a megfelelő helyesek kitételével, egyszersmind
amagyar nyelv főbb nehézségeinekmagyarázata. Gyakorlati kézi könyv
mindazok számára, kik magyarúl írnak és tanítanak. Írta Simonyi Zsig-
mond akad. l. tag, egyetemi h. tanár. Buda-Pest, .

M : [Simonyi Zsigmond:] Arany János : Jegyzetek az Antibarbarushoz.
Magyar Nelvőr , , II. füzet, –; VIII. füzet, – ; IX. füzet,
–.¹

Az Antibarbarus kifejezés a latin nyelvtanírók körében Erasmus nyo-
mán terjedt el  körül, amikor a humanista tudósok a romlo kö-
zépkori latinnal szemben a nyelvi tisztaságot kezdték hangsúlyozni. A

¹ Az Antibarbarus széljegyzetelt kötete Simonyi közlése óta eltűnt, vagy lap-
pang. A jegyzetek közlésekor tehát a Simonyi által publikált anyagot hasz-
náltuk fel oly módon, hogy a széljegyzetelt szócikkeket visszakerestük más
példányból és ahol Simonyi túl szűkszavúan idéze, o javítouk, pótoltuk.
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. században több nagy jelentőségű nyelvszabályozó, tanácsadó munka
jelent meg ezzel a címmel latinul, majd németül.²

A . században, Simonyimunkájával párhuzamosan is jelentekmeg
hasonló német és francia kiadványok, melyekről – a Simonyit ért bírá-
latokra válaszul – Szántó Kálmán a Magyar Nyelvőr (a továbbiakban:
MNyr) IX. kötetében, -ban közölt részletesebb ismertetést : Német
Antibarbarusok és franczia nyelvőr, –. Az ismertete munkák:
Deutser Antibarbarus, Beiträge zur Förderung des ritigen Gebraus
der Muersprae, von G. Keller, Stugart,  ; Hans Paul Freiherr
von Wolzogen: Über Verroung und Erreung der Deutsen Sprae,
Leipzig, Sloemp,  ; Daniel Sanders : Kurzgefasstes Wörterbu der
Hauptswierigkeiten der deutsen Sprae, melynek első kiadása -
ben (Berlin, Langenseid), a . kiadása pedig -ben jelent meg.
A cikkíró kiemeli, hogy beosztásában, hangnemében, szótárszerű szer-
kezetében az utóbbi hasonlít leginkább Simonyi munkájához. Végül
ismerteti a szerző a MNyr-höz hasonló francia folyóiratot, a Courrier
de Vaugelas-t, mely a lábjegyzet szerint nevét „Vaugelas-tól, egy -ik
[ !] századbeli nyelvésztől vee, ki éppen ilyen nyelvbeli hibák bírálata
által tee magát híressé.”

Az Antibarbarusnak a hazai nyelvtudományos irodalomban is volt
előzménye. A Debreceni Grammatika -ben az V. toldalékban közölt
hasonló jegyzéket ; Ponori ewrewk Emil -ben, A helyes magyar-
ság elvei c. pályaművében Kis Antibarbarus címmel szedte betűrendbe
a nyelvhelyességi vétségeket.³

Simonyi Zsigmond ezt a kiadványtípust kövee nyelvhelyességi
lexikonának, tanácsadójának szerkesztésekor. A kis kötetből mutatvány-
ként néhány szócikket már a megjelenés elő közölt a MNyr-ben és
többször használta ugyani az „Antibarbarus” álnevet. A kötetben rész-
ben Gyergyai Ferenc Magyarosan című, -es és Imre Sándor A ma-
gyar nyelvújítás óta divatba jö idegen és hibás szólások bírálata című,
-es munkájának, részben pedig a MNyr cikkeinek problémaköreit,
kifejezéseit gyűjtöe egybe. A folyóiratnak három rovatából szemel-

² Lásd: Von Eleganz und Barbarei. Lateinise Grammatik und Stilistik in Re-
naissance und Baro, hrsg. Wolfram A, Wiesbaden, Harrassowitz, 
(Wolfenbüeler Forsungen .).

³ Lásd még T Vilmos, A nyelvújítás elmélete és története, Budapest, MTA,
, .
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gete a legtöbbet. Az Idegen csemeték, fayú hajtások kezdeől fogva
a MNyr nyelvművelő rovata volt, gyakran név nélkül jelentek meg
benne a rövid jegyzetek. Arany János is közölt i glosszákat.⁴ Emelle
A magyar nyelv rovat hónapról hónapra figyelte a folyóiratok, hírla-
pok, egyházi kiadványok, oktatási intézmények, szépirodalmi munkák
nyelvhasználatát. -ben indult végül a Hibás szók és szólások javí-
tása rovat, mely ebben az évben rendszeresen, minden folyóirat elején,
később rendszertelenebbül jelent meg. A rovat indítása összefüggö a
MNyr szerkesztőiből, más folyóiratszerkesztőkből, írókból és tanárokból
álló nyelvművelő társaság megalakulásával  végén, mely havonta
üléseze, minden hónap utolsó szombat estéjén, s ezeknek a tanácskozá-
soknak az eredményeit teék i közzé, többnyire név nélkül.⁵ A társaság
összesen  összejövetelt tarto az Akadémiai kör helyiségében.

Amikor az Antibarbarus könyv formában megjelent, Arany János
maga köee be úgy, hogy üres lapokat fűzete bele a későbbi jegyzetek
számára. Széljegyzeteit azonban a margókra írta, ezeket helyenként a
könyvkötő túl keskenyre vágta és megcsonkítoa a kézírásos szöveget.
A kötet Szél Farkashoz, majd Szily Kálmánhoz került, ők teék lehetővé
végül Simonyi Zsigmondnak, hogy a szükséges helyreállításokkal, láb-
jegyzetes kommentárokkal közölje Arany észrevételeit a MNyr -os,
. évfolyamának februári, augusztusi és szeptemberi füzetében.

Simonyinak a közléshez szóló felvilágosításai, utasításai a követke-
zők:

Kiegészítéseim szögletes rekeszben állnak. […] E jegyzetek, mint látjuk,
rendesen ellenvetések, kifogások. Helykimélés céljából mindjárt i a lap
ala bátorkodom egyes helyekhez fölvilágosító jegyzeteimet fűzni. – Az
Antibarbarusból való idézetekben a kereszt annyit jelent, hogy az utána
köv. kifejezés helytelen, ellenben hs.= helyes ; ink.= inkább.⁶

A kötet előszavában azonban további jelmagyarázatokat is közöl : zá-
rójelben állnak nála azok a kifejezések (pl. gép, titkár, tüzér), melyeket

⁴ A címhez és Arany nyelvi nézeteihez lásd legutóbb Dávidházi Péter tanul-
mányát : Éleeli csemeték vagy korcs fayúk? – A nyelvvédelem alapkérdése
Arany János és a Nyelvőr vitájában = A két Arany. (Összehasonlító tanulmá-
nyok), szerk. K H. János, Bp., , –.

⁵ MNyr IV, –. ; T, i. m., .
⁶ MNyr , . k., II. füz., .
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nem helyesel ugyan, de annyira benne vannak a köztudatban, hogy a
nyelvész kénytelen megbékélni vele.

Az Arany széljegyzeteihez írt kései lábjegyzetekben Simonyi tizen-
hét-tizennyolc év távlatából reflektál saját munkájára és Arany kom-
mentárjainak fényében is újragondolja a szócikkeket, nyelvhelyességi
kérdéseket. Néhány kijelentése különösen fontosnak tűnik saját és a
korszak nyelv- és nyelvtanszemléletének alakulása szempontjából. A .
számú lábjegyzete a régi nyelvi átvételekre vonatkozik : „Egyébiránt ma
már a rég meghonosult szólásokat nem kifogásolom, ép oly kevéssé,
mint a rég meghonosult szókat […], kivéve ha újabb nyelvünk maga
el-elhagyja.” -ra visszatér tehát a MNyr eredeti, korai nézeteihez
és közeledik Arany álláspontjához. A folyóirat indulása évében Szarvas
Gábor Az idegen szók a magyar nyelvben c. akadémiai székfoglalójá-
ban ugyanis úgy fogalmaz, hogy az idegen elemek esetében, ha azok
alakilag hasonultak a magyar nyelv törvényszerűségeihez s a köznyelv
elfogadta őket, nem merülhetnek fel nyelvhelyességi kétségek.⁷ Amikor
Arany az Idegen csemeték, fayú hajtások rovatban azt írja a fülmendör
szóra, hogy „német a lelke is”,⁸ Volf György ugyanezen évfolyam júniusi
számának . oldalán így válaszol rá :

[…] szónak csak olyan becsületes magyar, mint állatnak és nem állatnak a

”
szamár'', melynek egyik őse még

”
sagmaricus'' volt. Igaz, hogy a német

f ü r m e n d e r-ből eredt, de azért csak kérdezzük meg szomszédunkat,
vajjon rá ismer-e benne sajátjára? […] A mely szót egyszer meghódítot-
tunk hangtörvényeinknek, akár honnan került legyen, az a mienk.

Arany egyetérte Volf érvelésével, de a szerkesztőségnek e korai elve
 után gyorsan változo és az évtized közepe táján már előszereteel
mutaák ki idegenszerűségként a régi nyelv latin, germán és szláv
átvételeit (bővebben a Magyar Nyelvőrhöz készült Arany-széljegyzetek
magyarázatában).

Arany ezzel szemben megmaradt eredeti álláspontjánál : mind a
Nyelvőr füzeteiben, mind az Antibarbarusban több alkalommal jegy-
zi meg egy-egy idegennek minősíte nyelvi elemnél, hogy az régi, s

⁷ Pesti Napló, . okt. .
⁸ MNyr , I. k., V. füz., – ; A János Összes művei, szerk. K

 Dezső, XI. köt., Prózai művek ., –, s. a. r. N G. Béla,
Bp., Akadémiai, , –., –. A továbbiakban AJÖM XI.
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használata mind a köznyelvben, mind a népnyelvben általánossá vált. A
„régi” kifejezés Aranynál kétféle időviszonyt jelente. Egyfelől az íro
nyelvben fellelhető korai adatokra, másfelől a szubjektív időtávlatra
vonatkozo, amikor úgy igazolt egy-egy kifejezést, hogy gyermekko-
rából ismeri. Imre Sándor kötetében például a „kitalál a sötét szobából”
szerkezet mellé írja oda: „gyermek korom óta ismerem. Népi.”⁹ Az utóbbi
értelemben ve „régiség” az időkomponens melle térbeli képzeteket
is tartalmazo, a szalontai szűkebb környéket, amely példája, egyben
bizonyítéka volt az élő, létező, tiszta nyelvérzékű népi közösség nyelv-
alkotó és ellenőrző tevékenységének. A nyelvérzék pedig Arany és az
akadémiai nyelvészek felfogása szerint a nyelvteremtés és nyelvművelés
kérdésében a végső tekintélynek számíto (a „nyelvérzék-vitáról” ld. a
Magyar Nyelvőr széljegyzeteinek magyarázatát).

A másik fontos kijelentése Simonyinak az Arany-széljegyzetekhez
fűzö kommentárjai közö a trópusokra vonatkozik. A MNyr munka-
társai különös figyelmet fordítoak a szólások, állandó szószerkezetek
vizsgálatára, s az idegen nyelvekkel való legkisebb hasonlóság esetén is
idegenszerűeknek minősíteék őket. Egy-egy jegyzetében Arany nem
csak azzal védi meg a kifejezéseket, hogy régiek, hanem azzal is, hogy a
nyelv frazeológiai szintjéhez, a képi kifejezés eszközeihez tartoznak. A
kortárs nyelvhasználat tekintetében Simonyi véleménye nem változo
-ra, változatlanul óvatosságra int a frázisok használatában: „így
honosult meg a legtöbb idegenszerűség, hogy t. i. valamely közönséges
kifejezésünk helye lefordítouk az idegen nyelvben megfelelő szép
trópust : szőnyegre hoz e h. megemlít, szóba hoz, szóvá tesz.”

Simonyi kommentárjai a korszak nyelvtudományos módszereire
ismételten rávilágítanak. A MNyr szerkesztőinek törekvése, hogy a
nyelvtudományt rendszerszerűen működő, önálló diszciplínává for-
málják, többször megfogalmazódik az ortológus–neológus-vitában. Az
elvi állásfoglalások, nyelvelméleti előfeltevések következetes alkalma-
zását azonban nagymértékben akadályozta az a tény, hogy egyszerre
kelle nyelvtörténeti, tájnyelvi, összehasonlító nyelvészeti, alaktani és
nyelvhelyességi vizsgálódásokat, sőt gyűjtéseket folytatni : a magyar

⁹ A magyar nyelvújítás óta divatba jö idegen és hibás szólások birálata, tekin-
teel az újítás helyes módjaira, irta I Sándor, a M. T. Akadémia lev. tagja,
Bp., Eggenberger-féle Akad. Könyvkereskedés, , .
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nyelvtudomány vagy nem rendelkeze a megfelelő tényanyaggal,
szótárakkal és lexikonokkal, vagy a létezők nem feleltek meg az újabb
nyelvtudományos célkitűzéseknek. Az elvi, elméleti viták ezért többnyi-
re a nyelvnek egyfajta atomisztikus vizsgálatába torkolloak. Számos
esetben történt meg, hogy teoretikusnak induló értekezések egyes
kifejezések eredetére, használatára, jelentésére vonatkozó polémiára
szűkültek le. S e polémiákból ismét az következe, hogy elvi, elméleti
problémákat nem annyira tudományos szakkifejezéssel, mint inkább
egy-egy sokat emlegete, vitato szó alapján emlegeek. A csonka
előfelű összete szavak egész grammatikai, nyelvhelyességi probléma-
körének például a „rakpart” kifejezés vált hívószavává, a szláv átvételek
és a század eleji neológia tévedéseinek kérdését pedig az „utca” szó
fémjelezte.

Következménye volt ennek a módszernek és állapotnak az is, hogy
az etimológiai, alaktani, sőt jelentéstani vizsgálat elszakadt a szavak
pragmatikai, szemantikai, főként esztétikai, stilisztikai környezetétől,
s így egyes kifejezések feleslegesnek bizonyulhaak. Volf György a
szemlegeltetést tartja nélkülözhetőnek,¹⁰ Simonyi Zsigmond a történe-
lem szóról véli úgy, hogy nincs rá szükség. A . lábjegyzetében így
fogalmaz: „Fölöslegesnek tartoam a történet melle; más nyelveknek
sincs erre két külön szavuk.” A MNyr IV. kötetében a szivélyes szó is ha-
szontalannak minősül : „Első hibája, hogy szükségtelen szó”, a második,
hogy rosszul van alkotva.¹¹ Bánóczi József véleményét idézve Simonyi
Zsigmond írja ismét Arany széljegyzetére, hogy az erélyes szó törölhető
a nyelvből : „Erélyes : Erre o van az energikus ; a másik ilyen esetekre
való : erős akarat” (. lábjegyzet) stb. Ez a szemlélet – ahogyan Simonyi
Zsigmond lábjegyzetei mutatják – -ra nem változo.

Összefügg a kérdéskör természetesen a korszak darwinista indía-
tású nyelvszemléletével, melynek Magyarországon is egyik legnagyobb
hatású teoretikusa Max Müller volt. Müllertől Simonyi Zsigmond két
kötetet fordíto magyarra –-ben és -ban. Arany könyv-
tárában mindkeő megvolt, az első kötetet bőségesen jegyzetelte. A
nyelvben, állítja Müller, akárcsak a természetben, a szavak, a kifejezések
létért való küzdelme az egyik leglátványosabb folyamat :

¹⁰ MNyr I. k., .
¹¹ Hibás szók és szólások javítása, .
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A közönséges szanszkrit szótárakban öt szót találunk a kézre, tizenegyet a
világosságra, tizenötöt a felhőre, húszat a holdra, huszonhatot a kigyóra,
harminczhármat az öldöklésre, harminczötöt a tűzre, harminczhetet a
napra […] Innen magyarázható a synonymoknak, a hason értelmű sza-
vaknak, nagy bősége a régi nyelvekben; innen az a létért való küzdelem
az ilyen szavak közö, mely a gyöngébb, kevésbbé szerencsés és kevésb-
bé termékeny szavaknak pusztulását idézte elő, s egynek a diadalával
végződö; ez le aztán minden egyes tárgynak minden egyes nyelvben
elismert, törvényes neve.¹²

A MNyr nyelvművelő tevékenységének, vitáinak és elveinek környe-
zetében Arany Arisztophanész-fordítása, melybe a Nyelvőr által meg-
bélyegze nyelvtani elemek és szavak közül a legtöbbet beépíti, va-
lóságos lázadásnak tűnik. Az -es években készülő és az évtized
végén, Simonyi Antibarbarusával egy évben kiado vígjátékokban az
adag, árny, jármű, bókony, bölcselde, gondolkozda, bölcsmondalékony,
dalolmány, dalteli, emeltyű, elviszed szárazon, eszély, fakúsz, gyönyör-
édes, jajdal, kell hogy pusztuljon, lakhely, orrmány, szőnyegen lesz, ütem,
virány stb. kifejezések, a hibásnakminősíte szórendi eljárások, az elítélt
ragozási–képzési tenikák annak az elvnek a demonstrációi, hogy az
esztétikai nyelvhasználat különböző stílusszintjei számára nem létez-
nek rossz vagy felesleges nyelvi elemek. Az említe kifejezéseket és
nyelvi eljárásokat a fordításokban – ahogyan Dávidházi Péter fogalmaz
– Arany felkarolja és megmenti.¹³ De talán ennél tovább is megy. Is-
meretes, hogy Arany nyílt vitába sohasem bocsátkozo a Nyelvőrrel,
glosszáiban kerüli a polemikus hangot. Széljegyzeteit, az ortológusokra
íro epigrammáit csak legszűkebb családi és baráti köre olvasta. Az
Arisztophanész-szövegek lexikális és grammatikai „barbárságainak” ha-
talmas számát tekintve azonban felmerül a gyanú, vajon nem ez a mun-
ka volt-e az egyetlen, nagyszabású, nyílt írói válasz az ortológus tábor
túlkapásaira, grammatikai vaskalaposságára, nyelvismereti hiányossá-
gaira s egyben nyelvtörténeti tájékozatlanságára, olykor pedig a nemzeti
identitást is megcélzó gúnyolódásaira. A vígjátékszövegek ilyen olvasata
nyomán az a kérdés is feltehető, hogy Arany vajon valóban gyengítee-

¹² Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról, A hatodik [angol] kiadás után
a Magyar Tud. Akadémia megbizásából forditoa S Zsigmond, Bp.,
Kiadja Ráth Mór, , .

¹³ D, i. m., .
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e, elmellőzte-e az eredeti görög munkák közéleti, politikai aktualitásait,
ahogyan az irodalomtörténeti hagyomány tartja, vagy inkább csak le-
cserélte, s a közélet tágabb területét is érintő nyelvi polémiákra képezte
le azokat. Magánemberként, értekezőként ugyanakkor továbbra is szigo-
rúan hallgat. A fordításokhoz szóló jegyzeteket és a Glosszáriumot, ahol
szerzőként kelle volna magyaráznia eljárásait, a szembajára hivatkoz-
va Ponoriewrewk Emilre bízza, miközben ugyanebben az időszakban
a Toldi szerelméhez maga készíti el kommentárjait. S nem személyesen
foglalta recenzióba a Simonyi nyelvhelyességi szótárához fűzö nagy
számú széljegyzetét sem.

AzAntibarbarusról –k. szignó alaArany László írta meg a bírálatot
a Budapesti Szemle (BpSz) . számában, az Értesítő rovatban.¹⁴ A kötetet
az ortológus–neológus-vita felől vizsgálja és az ortológus tábor szám-
vető, egyben normateremtő munkájaként mond róla ítéletet. Kiinduló
állítása és végkövetkeztetése is az, hogy a lexikonszerűen felépíte kötet
a szélesebb közönség számára éppoly használhatatlan, mint irodalmi
és újságírói körökben. A nagyközönség a sok rövidítés, a kevés példa-
mondat és a szűkre szabo magyarázatok mia nem tudja követni és
alkalmazni a szócikkeket, az írókat, újságírókat és a nyelvészeket pedig
a szigorú normateremtő szándék és a következetlenül alkalmazo elvek
riasztják vissza. Az egész munka így inkább az ortológia természetraj-
zára mutat rá, semmint a szokásra épülő nyelvhasználat vagy a kortárs
neológia tévedéseire.

Arany László konkrét észrevételei Arany János széljegyzeteire épül-
nek. A Szóképzés címszónál, a roham, nyargam kifejezéseknél Arany
a következetlenségre tesz megjegyzést : „Ha folyam lehete, ez mért
hibás képzés.” Arany László szintén ezt kifogásolja : „Ha az elem, jellem,
szellem, érem eltűrhetők, miért nem tűrhetők a hajlam, roham, ütem?”
Arany jegyzeteli az üteg és az adag szókat, s Arany László is megjegyzi :
„Ha tömeg megjárja, miért pusztúljanak társai az adag, csomag, üteg ?”
Az előérzet kifejezésnél Arany felteszi a kérdést : „Ha előszó nem rossz,
ez miért?” Arany László is kiemeli e két kifejezést : „Ha előszó helyes […]
miért rossz az előérzet ?” Ugyanezzel a kifogással él Arany László az erély
címszóval kapcsolatban, melyet Arany János is jegyzetel ; a szerv, sérv
szintén mindkeejüknél előfordul. Az utóbbinál Arany László is említi :

¹⁴ Budapesti Szemle, . köt., , –.
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„Hiszen a sérvés régi népi szó is.” További kiemelések mindkeejüknél :
tüzér, titkár, hordár, írnok, gép, indok, torzs, torzsa, melyhez Arany János
Toldijából hoz példát : „Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben.”

Külön bekezdésben foglalkozik Arany László az Arany által is min-
denü jegyzetelt, trópusnak tekinte szókapcsolatokkal, szólamokkal
(életbe hív, hosszú képet csinál, őrizi az ágyat, szíve mélyében, férfiú,
nemes férfiú, legelteti a szemét, szőnyegre kerül, azzal zárom soraimat),
és ugyanazt az ellenvetést fogalmazza meg, mint Arany János :

Végre is tropus mindegyik ; az egyik synekdoe, a másik metonymia.
Ilyenek százával teremhetnek minden nyelvben s épen az elsoroltakban
nincs semmi olyas, a mi a magyar nyelv természetével ellenkeznék, sőt
a legelteti szemét már század óta használatos. Kereken elkárhoztatni
őket nyelvésznek nincs joga. Nem is épen tartoznak az ő országába;
használatuk inkább a jó ízlés dolga.

Az Antibarbarus fogadtatása más bírálatokban is összeolvadt az ortoló-
gus-neológus vitával, különösen ennek a szépírói nyelvre, írói szabad-
ságokra vonatkozó,  táján újra felélénkülő irányával. A BpSz .
számában a –. oldalon Zsigmondi Simon álnévvel például levél
formájú gúnyirat jelent meg róla. A nyelvészek részéről ugyanakkor
Szántó Kálmán kezdi élesebb hangnemben az Antibarbarust védő, már
említe írását a MNyr-ben: „Másu is vannak emberek, másu is van-
nak zsurnalisták, a kik ép oly keveset gondolnak a nyelvvel, másu is
vannak könnyelmű irók, kiknek kedvük telik a nyelvrontásban, mint ők
mondják, a nyelvszépítésben.”¹⁵

¹⁵ Német Antibarbarusok és franczia nyelvőr, IX. k., –.




