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valamit*. Egészen új, hogy «1484-ben alapította KirchemiFegerTibold 
nyomdáját Budán. Feger műhelye 10 évig működött s 1494-ben, hihe
tőleg Feger halálával a nyomda megszűnt*; két oldallal odább pedig 
a XV I. század második felébe helyezi úgy Kirchemi Feger Tiboldot 
mint a mohácsi vész előtti többi könyvárusunkat, kik közöl csak a követ
kezőket ismeri: Riim György, Pa;p János, Kaym Orbán, Heckel István, 
Schaller Jakab, Milcher Mátyás és Muer György. A többi részletekre 
nézve legyen elég megjegyezni, hogy Aigner Szabó Károlynak a könyv- 
kiállitási Kalauzban közzétett dolgozatát nem ismerte, minek követ
keztében művének 1711 ig terjedő része csak úgy hemzseg a hibáktól. 
Reméljük, hogy Aigner művének második részének kidolgozására 
több gondot fog fordítani; az első rész azon adatai, melyeket ha
marjában ellenőrizhettünk oly hibásak, hogy méltán bizalmatlanokká 
tettek bennünket a többi adatok hitelessége iránt. Á. J.

Magyar stilisztika és gyakorló könyv. A legújabb tanterv és utasítás sze
rint a gymnasium IV. osztálya számára irta Dengi János. Budapest,
1883. Eggenberger.

E könyv világos, jó magyarsággal van irva, és a mint a czimből 
is megtudjuk a «Tanítás terve* s a hozzá adott «utasítások* szerint ké
szült. — Az utasítások azt követelik, hogy a IV. osztálybeli stilisztikai 
tanítást össze kell kapcsolni az olvasmányokkal, tehát az olvasmányok 
adataiból, a melyeket a IV. osztályban fejtegetnek, magyaráznak, kell, 
hogy a stilbeli kellékek ismertetése induljon. E kissé homályos utasítás azt 
akarja értetni, hogy az olvasmányokon kell, mind az értelemre ható 
(egyszerű, közönséges), mind az érzelemre ható (szép, felsőbb) stilus 
kellékeit felmutatni s azután szabályokba foglalni. — Ez igen helyes 
utasítás ; de való értelme nem az, hogy tehát a IV. gymnasiumi osztály
nak külön olvasó s külön stilisztikai könyve legyen, hanem, hogy olyan 
olvasó könyv kell, mely azon tekintetből készült, hogy a stilisztikai 
tanításnak megfelelő alkalmas darabokat magában foglalja. Itt támad
hatna ugyan paedagogiai kérdés, vájjon lehet-e már a gymnasium IV. 
osztályában az egész stilisztikát tanítani, vagy helyes-e a stilisztikai 
tant is felszabdalni, hogy több osztálynak jusson belőle ? Azonban mel
lőzvén ezt a kérdést, mert most a tanterv és az utasítások döntenek, 
ismétlem, az utasítások helyesen követelik, hogy a IV. osztályban fej
tegetett olvasmányokon kell a stilisztika kellékeit kimutatni, minél
fogva a szabályokba foglalt stilisztikai kellékek az olvasó könyvnek 
szükségos colloramiumát tegyék.

Ámde van-e olyan olvasókönyv, mely a stilisztikai tanítás czéljá- 
ból készült a gymnasium IV. osztálya számára ? Én ilyet nem ismerek 
s Dr. Dengi János sem imer, különben azt vette volna elő, s annak co-
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rollariumául készítette és foglalta volna össze a stilisztika szabályait. 
Nem ismervén pedig olyan olvasó könyvet a «Simonyi Zsigmond Ma
gyar Nyelvtana mondattani alapon ; a középiskolák I. és II. osztálya 
számára* lebeg vala szeme előtt. — A helyes methodussal is helytelenül 
lehet élni: Simonyi nevezett könyvéről nem mondhatom, hogy helyesen 
él a helyes methodussal. A mit S. Zs. könyve az első 13 lapon elmond, 
annak olvastatását is el kellene tiltani a gymnasium első osztályában, 
mert ez grammaticájának legvégire való; ez itt csak mellékesen legyen 
mondva.

Dr. Dengi János «úgy vélt hasznos szolgálatot tenni a tanügynek 
s kartársainak, ha egy oly stilisztikát kisért megirni, mely mig előadása 
módjában az eddigieknél egyszerűbb, szorosan az utasítások által kije
lölt úton halad. — Módszeres stilisztikát í r t ; semmiféle szabályt nem 
mond addig, mig ennek értelme s mibenléte a tanuló előtt megvilágítva 
nincs* (IV). Minthogy szorosan követi az utasítások által kijelölt u ta t, 
tehát igazán az olvasmány összefiujyö előadásán kellene a stilisztika csi- 
nyát-binyát éreztetni, kitaláltatni a tanitványnyal; tehát mindannyiszor 
olvasmányi darabokat kellene előrebocsátani. Ámde Simonyi Zs. gram- 
maticáját tartván szeme előtt, ennek útmutatását követi. — Simonyi 
ugyanis mondattani alapon akarván előadni a nyelvtant, nem csinos, tet- 
szős történetkét vagy mesét közöl, melyet a 10 éves fiú örömmel olvasna 
s azon örömmel is keresné föl a grammatikai jelenségeket, hanem ilyen 
száraz, puszta mondatokkal kezdi meg tanítását: «Volt egyszer egy 
vitéz király. — Tó partján egy kunyhó állott. Szegény halász lakott 
benne. Kelj föl édes anyánk! Jaj nekem fáj ez az asszony.• A ki nem 
tudja, mennyire nagy nyűg a fiú emlékezetére, de kivált értelmére az 
egyes mondatok, melyek közt nincs kapocs, melyek nem tesznek egy 
egész mesét vagy történetet, az nem pedagógus; a ki pedig az első lecz- 
kében 10 éves fiú elébe ilyen mondatot: ja j, nekem fá j ez az asszony, ir, 
az nemcsak nem predagogus, hanem még erkölcsileg is igen szegény egy 
ember. Meg kell mondani, hogy S. Zs. a könyve IV. kiadásában kihagyta 
azt. Dengi is csak egyes mondatokat ád elő (szándékosan). De mindjárt 
itt mondom, hogy sehol egész könyvében nem találok olyan mondatot 
vagy vers foszlányt, melyet a precfagogia kárhoztathatna. — Az én véle
ményem az, hogy a stílust általában s annak fajait különösen nem 
egyes mondatokon tanulhatni, hanem egész darabokon. — A szerző «a 
stílus változását* akarván mintegy éreztetni, azt így teszi: «Ha a mó
kust Írjuk le, elmondjuk mind azt a tulajdonságát, melyek a többi álla
toktól megkülönböztetik; ekkor megismertettük a mókust . . . .  A 
tárgyat azonban más szándékkal lehet leírni. — Ha a mókust mint 
kedves, vidám állatot irjuk le, elmondjuk annak bohóságait, melyeke 
életében tapasztaltunk, élénkségét és csíntalanságát, mely lényegében
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nyilatkozik; szóval mind azokat a tulajdonságait, melyek az olvasó 
előtt kedvessé tehetik.* Az első leirás egyszerű, a másik leírás szép stilus 
lesz. S igy folytatja a szerző: «A stilisztika csakis azokra a szabályokra 
szorítkozik, melyek útmutatást adnak az írónak, hogyan lehet egysze
rűen s hogyan szépen írn i; tehát megismertet az egyszerű és szép stílus 
szabályaival.* Lehetetlen, hogy mind a tanító — a ki ezen könyv sze
rint akarja tanítani a stilus szabályait —, mind a tanítvány — a ki ezen 
könyvből tanulja a stilus szabályait — ne óhajtsák, bár Dengi úr meg
mutatta volna a mókusnak, mind egyszerű, mind szép stílussal való 
leírását, mert a látható, olvasható példa jobban tanítana, mint akár 
mily hosszú beszéd.

A könyvnek tartalma ez :
I. Egyszerű stilus; értelemre ható kifejezési mód. EDnek két tu

lajdonsága van : Érthetőség és Jóhangzás.
Az Érthetőségre tartozik 1. nyelvbeli helyesség, 2. tiszta magyar

ság, 3. a szók helyes választása, i. szabatosság (pnecisio), 5. világosság. 
A mi az 1-sőt, a nyelvbeli helyességet illeti, jó volna azt a synonymák, 
hasonértelmű szók némi teljesebb lajstromával, p. o. vágni, szelni, met
szeni ; hid felett, hid alatt, hidon felül, hidon a lu l; királylyá teszik, király
nak teszik, stb. stb-félék különböző jelentéseinek kitüntetésével felvilá
gosítani, a mi igazán a IV. osztálybeli tanítványoknak való, s a stilus 
tanításánál legalkalmasabb tárgy is.

A tiszta magyarság rettenetes nehéz kérdés. Ha én az idők haszná
lására figyelmeztetem az írókat, hogy tuda nem egy a tudott alakkal, 
hogy tuda imperfectumi értelemmel véve germanismus : az Universitas 
philologusai szintúgy mint a gymnasiumok doctorai fellázadnak: miért ? 
Mert se a magyar kofa, 6e a magyar kocsis, se a magyar paraszt — a 
városi ember úgy sem tud magyarul — nem ösmerik azt a külömbsé- 
get, sőt általában nem is ösmerik a tuda alakot (de Erdélyben ismerik 
még): ámde összevissza kevervén a tuda és tudott alakokat — mit a kö
zönséges beszéd sohasem teszen — azt hiszik, hogy tiszta magyarsággal 
írnak. — A német szókat, általában az idegeneket, mint forspont, fesch, 
miket Dengi felhoz, könnyű mellőzni és mellőztetni, illyet i s : kérni 
hagyja magát könnyű a kéreti magát-tál javítani: nehezebb már ez:
• Nem áll hatalmában magát megbosszulni.* Ez németes kifejezés, úgy
mond Dengi, magyarosan így hangzik: «Nem áll hatalmában, hogy 
magát megbosszulja. * De vájjon magyaros-e az: nem áll hatalmában? 
nem magyarosabb-e: nincs módja, hogy stb. vagy egyszerűen: Nem 
bosszulhatja meg magát? Ahhoz a németes mondathoz egy hosszacska 
elmélkedést csatol a szerző, melynek veleje azt akarja velünk értetni, 
hogy a német kifejezés rövidebb, a magyar hosszabb, kényelmesebb. 
A gondolatok összeszoritása ellenkezik a magyar szellemmel. Az idegen (né-
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met, latin) nyelvek eredeti sajátsága a rövidség, tömöttség: a mienké a  
fesztelenség, könnyűség, kényelmesség. — Erre csak azt mondhatni : Ki, 
mikor, hogy p. o. ezt: meglásd, megverlek, a mivel a magyar anyák in te 
getik fiaikat, nem tudom, melyik idegen nyelv fejezhetné ki rövidebben, 
tömörebben. Azért tankönyvekbe nem valók az ilyen sokat m arkoló, 
semmit fogó bölcselkedések.

Szokás az úgynevezett külszenvedo igét nem magyaros igének, nem  
magyaros alaknak tartani: mintha idegen nyelvnek a hatása képes volna 
más nyelvben igealakot teremteni! f

Általában pedig, mikor germanismusokról beszélünk, nem szabad 
fordításokon, hanem eredeti darabokon kell azokat felmutatni és m egbé
lyegezni. Ki is akarna német közmondásokat magyarúl fejezni ki szó- 
szerint ? mert a szerzó ilyenekkel is példázgat.

Az érthetőségen kivül kellemességre is kell törekednünk, m elyet 
a jó  hangzás szül. Ezt egyes szókon és mondatokon mutatja fel szerző, 
de nem mindig alkalmatos példákon. Az egyhangiiság, mely bizony a 
jóhangzásnak ellensége, a magyar nyelv természetével jár, mert a z t a 
vocalisok illeszkedése okozza. Ember, embernek, emberek, embereknek 
stb. nagyon egyhangú szók, de a bajról annál kevésbbé tehetni, hogy az 
irodalmi nyelv az ó'-s kiejtéseket kiküszöbölte. A két szók utó- és elő 
vocalisa p. o. sárga alma nem kellemetlen találkozás a magyarban, 
mert az alma elővocalisára hangsúly esik ; de sarg’ alma sértené a hal
lást. Viszontag a gazdasszony, de a gazduram is jól hangzik. — Szerző 
ilyen példát is hoz fel: nyers verspárt gyártott. Bizony ez rosszúl hang
zik : de nem is találta meg egy Írónál sem. — Ha el kel, jó lesz : m ajd a z t 
mond csak. Ezek a mondatok is nehézkesek, úgy mond a szerző. Én nem 
tudom, miért volna az első mondat nehézkes; azért-e, mert egytagú 
szókból áll ? A második mondatot magyar ember se nem ejti, se nem 
irja, tehát semmire semmit sem bizonyít.

A mondatok jó hangzását bizonyára a helyes szórend is m utatja. 
De erre nem jó költőkből vett példákat hozni fel. A mi könyvünk legin
kább illyen példákkal illustrál; ezt nem helyeslem. A könyv azt a fel
adatot tűzi maga előtt: a IV. gymnasiumi osztálybeli tanítványt egy
szerű, értelmes azután szép stílusra szoktatni (ez pedig próza-stilus) ; 
mert a verstant kizárja, más, következő évre halasztja.

A szép stílusnak tulajdonai: az Élénkség és a Szemlél hetöség. Az 
Élénkséget a szó- és gondolat-alakzatok (figuráé verborum, figuráé senten- 
tiarum) adják meg. A szerző ezeket nagyon helyesen tárgyalja, de no- 
menclaturája ollyan bő, a miilyen a régi görög írók commentatoraié. A 
sok görög terminus technicus (zeugma, proto—meso—hypo—zeugma, 
diplo8Ís, anaphora, epiphora, epizeuxis stb. stb.) nem a gymn. IV. ősz-
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tályának való; nem szabad ezt az osztályt illyenekkel már előre elret
tenteni a görög tanulástól.

A stilus Szemlélhetőségét így határozza meg az iró : «A gondola
tokat kétféleképen lehet szemlélhetővé tenni, vagy úgy, hogy a gondola
tot magát a rá vonatkozó kifejezésekkel teszszük világossá, mint a festő 
alakjait az alkalmasabb színekkel, — s ez eljárást festésnek nevezzük. 
Vagy pedig, hogy a gondolat helyett egy másikat mondunk, mely azt 
szemünk elé állítja, mint a kép az eredeti alakot; ezek a képes kifejezések 
(tropusok).» — Egy gondolat helyett nem tehetünk ugyan más gondola
tot, hanem a gondolatnak egyik kifejezése helyett tehetünk egy másik kife
jezést. — Szerző általában a latin sententia-1 gondolatnak is nevezi, s 
vét a logika ellen : de nem okoz vele nagy bajt. Egyébiránt a példák, a 
melyekkel a festést világosítja, mind jók; hogy költeményekből veszi 
azokat, csak természetes, mert a költői előadás leginkább avval, mit a 
szerző festésnek nevez, külömbözik a prózától. De a trópusoknak a pró
zában van több alkalmuk szerepelni; szerző elég bőven tárgyalja a 
metonymiát (névcserét), metaphorát (hasonlatot), meg az abból kinövő 

allegóriát.
Legvégén az 50. §-ban a próza és vers külömbségét érinti röviden. 

Ismétli, hogy a próza lehet egyszerű, milyen szokott lenni a levelek, pol
gári és peres ügyiratok, ismeretterjesztő czikkek, tankönyvek stb. prózája.

Lehet szép próza, milyen a regények, elbeszélések, beszélyek (novella), 
rajzok, emlékbeszédek, szónoklatok stb. prózája.

A költészetnek lényege és tulajdonsága, hogy yyönyörködtessen, 
úgymond. A zsoltárok, PyndaruB ódái, a görög tragoediák chorusai, egy 
keresztyén egyházi éneknek czélja mégis más, mint csupán gyönyör
ködtetés.

Nem mondhatom, hogy Dengi könyve néhol néhol a logika (philo- 
sophia), testhetika, az irodalmi történetek ellen nem vétene: más felől 
azt kell mondanom, hogy nem rosszy sőt nem egy tekintetben is jó köny
vet írt. De már arra nézve, hogy iskolai könyvnek ajánljam-e, bizony nem 
merek bátran véleményezni. Ha ezen 85 lapból álló könyv azon olvasó 
darabokat is magában foglalná, a melyekben mind azt a stílusbeli taní
tást, melyet Dengi közöl, gyakorolni lehetne, azt javasolnám, hogy 
privilégiumot eszközöljünk neki a gymnasium IV. osztálya számára. 
De ha megnézem azon olvasó könyveket, a melyek kezemben voltak, s a 
melyek egy egész kötet olvasmányt adnak a IV. osztálynak, s ha ezt a 
jó «olvasó» könyvet (mert ilyennek tartom), a melyről szólok, mellé 
teszem, azt kérdem: el birja-e az illető tanár az ezen osztálynak szánt 
olvasmányok csak felét is a «magyar stilisztika és gyakorlókönyv* egé
szével olvastatni a kitett órák folytában.

A Lugosi főgymnaeium tanártestülete ajánlja a könyvet, mert
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hosszas tapasztalat után mondhatja, hogy a Bodnár Zs. irálytana és 
olvasókönyve, a Laky D. irálytana s a Névy L. stilisztikája a stilisztikai 
tanulmányok sikeres előadására nem eléggé alkalmasak. • De a tanártes
tület nem teszi magának azt a kérdést, a melyet én tettem, s a melyre 
ő felelhetne, holott én nem felelhetek reá. Egyik gymnasialis bajunk, és 
talán legfőbb bajunk, az, hogy a tanítványok kezébe egy rakás könyvet 
tolunk, a melyeknek csak kicsi részben, gyakran épenséggel nem ve
hetik hasznukat. Ez a könyvek megvetésére veszi a tanítványokat, s 
nem nevelheti bennük a könyvekben foglalt tudománynak szeretét vagy 
épen tiszteletét.

Minthogy azonban Dengi János magyar Stilistikai és Gyakorló 
könyve általában hasznavehető dolgozat, és remélhető, hogy a hozzá 
ígért olvasókönyvvel még hasznavehetőbb lesz, engedélyezése ellen uem  
tehető alapos kifogás.

Budapest, 1883. apr. 20-án.1)

1. Gramatica romána in scólele elementare. Partea I. Anul al 3-lea si al
4-lea de scol*.

2. Gramatica romána, Gnrs practip pentru invetatorii si invetatorele stb.

Magyarul ezt teszik e czimek:
1. Rumun gram. elemi iskolák számára. I. Rész az iskola 3-ik és 4 -ik  

osztályának; 2. Rumun gr. stb. gyakorlati cursus tanítók és iskolák szám ára , 
(— kiegészítem fordításban a czimet —) a kik és a melyek a 3-ik és 4-ik 
osztálybeli tanítványokat tanítják, valamint a praeparandiák ne vendé
keinek számára is. Irta Mandreanu Vasil, Lúgoson, 1882. Az I. 45 kraj- 
czár; a II. 1 frt 20 kr.

Az I. Gramatica tartalma ez :
Substantivum és articulus, öt olvasmány nyal, Pronomen 2, Adjec- 

tivum 5, Numeralia 1, Verbum 5, Pnepositiók 1, Adverbium 1 , Con- 
junctio 3, Interjectio 2 olvasmánynyal.

Az írónak eljárását két olvasó darabbal mutatom meg. Az 1. da
rab «cánele lacom» azaz, a torkos (kapzsi) kutya; az az ismeretes mese 
a kutyáról, a mely egy darab húst. a szájában tartva keresztül fut a 
hidon, s a vízben a maga húsának visszatükrözését látván, ez után kap 
s elveszti a való húst. Ez olvasmány után következik 1 . annak előadása, 
mi útakon jut az elme a külső dolgok ismeretére ? Látás, hallás stb. utján. 
Van tehát öt kapuja a léleknek, melyeken által belénk jutnak a dolgok 
ismeretei; azokat érzékeknek nevezzük (5 portile sufletului; 5 simturi.)

Examinare p. o. mi vesz minket körül a világon ? mi által ismer
jük meg ? stb.

*) Az Országos Közoktatási Tanács egyik bírálata.
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