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1 . Rendezzük a német helyesírást iskoláinkban, még pedig a 
porosz orthographiai szabályzat alapján.

2. E szabályzat, tekintettel arra, hogy a német nyelv nálunk 
idegen és'nem anyanyelv, ügyesen átdolgozandó s egyes tételei (első 
sorban a tanár számára) röviden, de világosan indokolandók.

3. E szabályzathoz szótár csatolandó, mely a német nyelvnek 
leglényegesebb szókincsét magában foglalja, főtekintettel a középiskolai 
oktatásra. A szók grammatikai használatáról e szótár mindenütt 
pontos felvilágosítást nyújtson.

Meggyőződésem szerint ily munka kiadása a kormányt illeti, 
mert e könyvnek főkellékei: teljesség (tehát meglehetős terjedelem, vagy 
húsz-huszonöt ív) és olcsóság (legfeljebb 50 kr.). A helyesírás rendezése 
és szabályozása különben is a kormány dolga.

H einrich  G usztáv .

Olvasmányok a Poétikához, szerkesztette Névy László. Budapest, 1881.
Eggenberger. 234 lap. Ára 1 frt 40 kr.

•Ezen olvasmányok a Poétika kiegészítéséül szolgálnak. Leg
nagyobbrészt azon költemények, melyekre az elméletben hivatkozás 
történik . . .  A kiválasztásban nemcsak a művek classikus értékét és a 
műfajra nézve jellemzetes voltát, hanem azt is szem előtt tartottam, 
hogy az olvasmányok közt legkiválóbb költőink képviselve legyenek.» 
így nyilatkozik maga a szerző az előszóban könyvének ezélj áról.

Névy Poetiká-ja. ügyesebb tankönyveink egyike; gazdag anya
got ölel fel, mégis könnyen érthető és áttekinthető; sem felfogásában, 
sem előadásában nem áll feltűnően a középiskola színe fölött, de azért 
laposnak vagy üresnek sem mondható; nem önálló vagy eredeti (a mi 
tankönyvben többnyire nem érdem), de nem is szolgai mása valamely 
idegen munkán»k. Greguss Költészettana minden tekintetben ellentéte a 
Névyének; rövidebb, tömörebb, magasabb és önállóbb felfogású, széle
sebb látkörű, tudományosabb irányú, elvontabb stílű, —de mind e jeles
ségei (hazai viszonyaink közt) jó részben nehézségekké s akadályokká 
válnak, főleg gyengébb vagy kényelmesebb tanár kezében. Azután 
nincsen hozzá olvasókönyv. Névy könyve, melynek felosztására s 
definitióira nézVe sok esetben eltérhetnek a vélemények, megér
demli, hogy iskoláinkban elterjedjen, — most még inkább, minthogy 
az előttünk fekvő kötetben adott mutatványok az elmélet megértését 
kiválóan előmozdítják.

Ez ‘Olvasmányok* általában kellő szakismerettel, irodalmi jár
tassággal és peedagogiai tapintattal szerkesztett tankönyv, s kétség 
kívül hasznavehető alapja lesz a költészettani oktatásnak. Sőt egyik 
oldala különös dicséretet érdemel. Szerző ugyanis három nagy epikus
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művet: a Zrínyiászt, Zalán futását és Csokonai Dorottyáját teljes, 
részben prózai, részben szószerinti kivonatban közöl. Ez eljárásával 
azt akarta elérni, bogy az ily művek is egész terjedelmükben tárgyal
hatok legyenek az iskolában. Mind a felfogás, mind az eljárás helyes, s 
a képzelhető legjobb eredményt várhatni tőle: a kivonatosan ismer
tetett munkák teljes elolvasására fogja a tanulókat serkenteni.

Az «Olvasmányok* tehát hasznavehető könyv s mint ilyen 
engedélyezhető. Mégis bátor vagyok a következőkben nehány megjegy
zést koczkáztatni, melyek, nézetem szerint, figyelmet érdemelnek a 
talán reá bírják a szerzőt arra, hogy művét a valószínűleg nem sokára 
bekövetkező új kiadás alkalmával ezek értelmében módosítsa és töké
letesítse.

1 . A szerző nem vett fel drámai olvasmányt, mert, mint az elő
szóban mondja, «ha valamely műfajnál, akkor a drámánál szükségei 
az egésznek feldolgozása*. Ez tökéletesen helyes, és az új tantervnek 
nem legkisebb érdeme, hogy e helyes felfogást érvényre emelte. De a- 
szerző következtetése még sem áll. A drámáról magáról, a dráma 
szerkezetéről-es törvényeiről csak egész mű olvasása alapján nyerhet a 
tanuló teljes és megfelelő képet. Ily egész művet kell vele olvastatni,, 
tragédiát és komédiát egyaránt. De a Poetiká-bán ezen kívül még 6ok 
mindenféléről van szó, mit bizony nagyon czélszerű volna, hacsak 
töredékes példában is, a tanulónak bemutatni. így pl. egy összefüggő 
jelenet valamely görög tragédiából, Aristophanesnek legalább egy para- 
basisa, Plautusból, Calderonból, Corneilleből egy-egy jelenet a külön
böző korok és nemzetek drámai stíljét tanulságosan szemlélhetővé ten
nék. A szöveghez csatolt rövid magyarázatok, jegyzetek, bevezeté
sek stb. alkalmas módon előmozdítanák a közlött részletek teljes meg
értését. Ez az eljárás még más szempontból is igen ajánlatos, hogy t. L 
a tanulókat a remekművek teljes elolvasására buzdítaná. Pedig végre is 
e serkentés, e buzdítás egyik legfontosabb feladata a tanításnak.

2. Az olvasmányok általában jól vannak kiszemelve ; bár némely 
darabot (ilyenek pl. «Szőcs Marcsa*, egy-két óda s epigramm, nehány 
régibb írónknak némely sem költői, sem történeti szempontból nem 
értékes darabja) könnyen helyettesíthetni értékesebbel és részben az 
iskolába jobban illővel. De fontosabbnak tartom a prózai olvasmányok 
szaporítását. Az egész kötetben (243 lapból!) nincs három lapra terjedő 
prózai olvasmány. Ez, nézetem szerint, az oktatás szempontjából nagy 
baj, pedig a szerző könnyen tehet róla, ha ott, a hol lehetséges, így a 
mondánál, a regénél (Krisztus és a madarak, 16. 1., nem rege, hanem 
legenda), a legendánál (legjobb legenda-költőink, Arany és Tompa, 
nincsenek képviselve), a szatíránál, mesénél, allegóriánál stb., — men
nél több prózai darabot is fölvesz. Persze legjobb volna (ezenkívül),
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ha a regényt és novellát is ezen kötetben vette volna föl. Elég furcsa is, 
hogy poétikai olvasókönyvben ezeknek nyoma sincs, annál furcsább, 
mert a szerző e költői fajokat Poetiká-jában (63—74.11.) — természe
tesen ! — kellő terjedelemben tárgyalta. Talán a PJietoriká-hoz igért 
prózai olvasókönyvébe akarja a regényt és novellát fölvenni ? vagy 
egyáltalában nem szándékozik ezekből mutatványokat adni, mert nem 
akar töredékeket közölni olvasókönyveiben ? Mind a két szempont 
helytelen ; a regény és novella költői fajok (nem is tekintve azt, hogy 
van verses regény és verses novella, ha némely ©sthetikus máskép 
nevezi ie), és mint ilyenek a poétikába, illetőleg a poétikai olvasó
könyvbe valók ; töredékes bemutatásuk pedig nem képezhet akadályt, 
mert a regény is úgy tárgyalható, illetőleg tárgyalandó, mint a hogy 
Névy igen helyesen a felvett eposzokat tárgyalta.

3. Legnagyobb kifogásom a könyv ellen a jegyzetek csekély 
száma, sőt, mondhatni, teljes hiánya. Nem ismételhető elégszer, mire 
az «XJtasítások» is többször felhíják a figyelmet, hogy lehetővé kell 
tennünk a tanuló házi készülését és meg kell könnyítenünk, rövidebbre 
szabnunk az iskolai oktatást. A mi száraz tárgyi magyarázatra szük
ség vau, azt a tankönyvben lehet, sőt kell is közölni. Egyes olvasmá
nyoknál meg, pl. Horatius költészettanánál, épen megfoghatatlan a 
magyarázatok teljes hiánya. De másutt is számos helyen elfért volna 
egy kis jegyzet. Hogy csak egy-két példát említsek, a 204. lapon Az 
örök istenáldta Gaea, a 164. lapon a sybarita é6 a 215. lapon a szibarita 
ráz nagyon megkívánják a magyarázatot, nem is szólva az elbeszélő 
költeményekről, melyek legnagyobbrészt s itt-ott jó sok magyarázatra 
rászorúlnak. A Fóti dal-nál a következő jegyzet olvasható: «Készült 
Fóton, az 1842. okt. 5. szüret alkalmával. Innen czíme*. Ez adatot rég 
megczáfolták (Vörösmarty M. M. ed. Gyulai Pál, II. 292.1.). Jobb lett 
volna, ha a szerző pl. a második versszak következő Rorait magyarázza:

Hol van a hal, mely dicső volt 
És remek ?

Tudom, hogy némelyek szerint e magyarázatok a tanárra bizan- 
dók, — de a tapasztalás mindenkit meggyőzhetett már arról, hogy így 
nem érünk czélt, hogy tanáraink közt még mindig nagy számmal 
vannak olyanok, kik vagy nem tudnak vagy nem akarnak fáradozni. 
De figyelembe veendő az is — és erre kívánok legnagyobb súlyt fek
tetni — hogy kár az ország összes tanárait egyes adatok, nevek, czél- 
zások kutatásával fáradoztatni, mikor a tankönyv szerzője ezt a fővá
rosban, hol minden tudományos eszköz és a legkülönbözőbb szaktudó
sok rendelkezésére állanak, nagy fáradság nélkül elvégezheti. A vidéki 
tanár sokszor, tudományos eszközökkel, könyvtárral stb. nem rendel
kezvén, legjobb akarata, legnagyobb buzgósága mellett sem érheti el
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azt, mit a fővárosi tankönyvszerző csekély utánjárással elvégezhet. 
Ne csináljunk folyton fél munkát, még pedig oly fél munkát, melynek 
másik, nehezebb felét másokra hárítjuk.

4. Még egy kis megjegyzést. A csodaszarvasról szóló regénél (ez is 
mennyi magyarázatra szorúl!), a Zrínyiásznál, Zalánnál s Kemény 
Simonnál (Vörösmartytói) a szerző bevezetésül — igen helyesen — 
adja a történeti alapot, de csak az elsőnél magából a forrásból (Kézai- 
ból), a többieknél Horváth Mihályból. Ez utóbbi eljárás annál kevésbbé 
helyeselhető, mert a szóban forgó költemények szerzői Horváth Mihály 
könyveit nem ismerték, s így nem is használhatták, nem belőle merí- 
totték a feldolgozott tárgyat. Helyesebb volna, vagy mindig a forrást, 
vagyis az illető esemény első feljegyzését vagy legalább oly feljegyzést 
közölni, mely valószínűen az illető költői műnek forrása volt, vagy 
végre, a hol sem az egyik, sem a másik nem lehetséges, e történeti 
alapot sokkal rövidebbre fogni. — Enyingi Török Bálint levelénél 
(154. 1.) szintén nem ártott volna a ‘történeti alap* rövid össze
foglalása.

Ezek volnának azon általánosb irányú megjegyzéseim, melyeket 
hazai szakférfiainknak s különösen az előttem fekvő könyv szorgalmas 
8 folyton előre törekvő szerzőjének figyelmébe ajánlani akartam. Névy 
poétikai olvasókönyve mostani alakjában is hasznos könyv, — különben 
is egyetlen poétikai olvasókönyvünk; de ha az említettem kívánságokat 
teljesítené, nézetem szerint nemcsak jeles tankönyv lenne, hanem az 
iskola falain kívül is számíthatna érdeklődő és hálás közönségre.

Budapest, 1882. február hó 18.l)

ANAEREONI DALOK.

9. Az elfogott fecske.
Hogyan fenyítselek meg,
Te csacskaszáju fecske ?•
Megfogjam és lenyírjam 
A fürge-röptü szárnyad’ ?
Avagy kövessem inkább 
Téreusz királyt s tövestül 
A nyelvedet kivágjam ?
Mit rablód el Bathyllust 
Olyan korán csipogva 
Szépséges álmaimból ?

P. T hew rew k E.

*) A Magyar Országos Közoktatási Tanács bírálata.
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