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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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2. É lő lény és dolog micsodák ? mi által külömböznek ?
Examinare p. o. van-e külömbség a világon lévők között ?
3. Substantivum. Az embereknek és a családoknak külön-külön 

neveik vannak ; de a dolgoknak is vannak neveik stb. Ezeket a neveket 
substantivumoknak nevezzük.

Gyakorlatok: mondjatok neveket az iskolában, hon a házban, a 
konyhában stb. levő dolgokról; mondjátok meg a test részeinek neveit 
stb. stb.

Examinare. . .
4. Articulro. az ul v. I. v. u v. a ; van articulusos és articulustalan 

substantivum.
Gyakorlat, az olvasott darabból.
Feladat: Következő 6zók ; casa, masa, parete stb. stb. fejeztesse

nek ki az articulussal.
A 10. darab «Copilul neascultator*-a szófogadatlan fiú. Kornél ele

ven, de szófogadatlan fiú. Egyszer reggel hazulról elmegyen a fiú ; az 
atya inti, ne menj ma a jégre, mert már gyenge stb. A fiú nem hallgat 
az intésre, a jégre megy, az leszakad alatta s Kornél belémerül a vizbe. 
Hiába szalad oda az atya, a viz elragadja a fiút stb. Képzeljétek a szü
lék fájdalmát stb. Ha a szülék valamitől eltiltanak bennetek, fogadjáto 
szavokat, mert íme a szófogadatlanság következése.

Ez után jő :
1 . Az adjectivumok articulussal való használata ;
2. az adjectivumok ragozása: m int:

N. nefericitui domn, — meg :
N. domn ul nefericit 
N. nefericiía dómna stb.
N. dómna nefericita stb.

Gyakorlás. Examinare. Feladat.
A következő olvasó darabokon, melyek a verbum fejtegetése után 

következnek, a mondatok mivoltát, külömbségét stb. mutatja meg 
az iró.

Végre a 48. §-ban tárgyalja röviden a «Silabe. Litere. Alfabetul.»
Examinare. G yakorlat; a 49. §-ban a hangok elváltozásait (schim- 

barea sunefelor). Examinare.
Az 50. §-ban ott van: mi a gramatika ? Examinare. Generale.
Én ennél ügyesebben irt, a gyermekek felfogásához jobban alkal

mazható s helyesebben válogatott olvasó darabokkal ellátott elemi 
nyelvtant nem ismerek. Én tehát ajánlva ajánlhatom ezt a Gramatica 
romanat.

A 11. Gramatica, mint a czimben ki van mondva, a tanítóknak, 
pnnparandiáknak szól. Az iró a X—XIII. lapokon a leczkék tervét

Digitized by v ^ . o o Q l e



936 HEINRICH GUSZTÁV.

mutatja fel, a heti órák számával és a tanítandó tárgyak megnevezésé
vel mind a 3-ik mind a 4-ik osztály számára.

A könyvben magában ugyan azon olvasó darabok következnek 
egymásután s az iró legnagyobb világossággal adja elő, mikép forgolód
jék a tanító az elótte levő tantárgyak fejtegetésében. Minden darabka 
vagy szakasz után ott van: lUcapitulatiune, Examinare, D epr ind é r i-gya
korlatok , mások és bővebbek, mint az I. Gramaticában. Ezen kalaúzzal 
szinte lehetetlen nem jól tanítani az előttünk fekvő grammatika szerin t.

Véleményemet ismételvén s erre a részre is alkalmazván, ajánlom  
a nevezett két tankönyvet.

Budapest, 1883. apr. 10-én.1)

Katona József és Bánkbánja, irta Gyulai Pál. Budapest, 1883. Franklin- 
társulat. 309 1. Ára 2 frt. (A Kisfaludy-Társaság k adása.)

Nem követem el azt az ízléstelenséget, hogy erről a gyönyörű 
könyvről hosszú dicsériádát irjak. Nem szorúl az dicséretre. Alapos 
kutatásnak s tanúlmánynak érdekes eredményeit találjuk itt oly ízléssel 
és tapintattal feldolgozva, hogy e művet az irodalomtörténeti mono- 
graphia legjobb mintái mellé állíthatjuk. A következő megjegyzések 
azért sem dicséret, sem kritika nem akarnak lenni. Nagy figyelemmel s 
ritka élvezettel olvastam e könyvet, mely már 1861-iki alakjában is leg
kedvesebb olvasmányaim egyike volt, s olvasás közben itt-ott kis jegy
zeteket írtam a szélére, melyeket a következőkben összefoglalni s indo
kolni szándékozom.

A könyvben három részt lehet megkülönböztetni: a biographiait, 
mely Katona életével s emberi jellemével foglalkozik, az irodalom tör
ténetit, mely a Bánk-tragédia tárgyát magát s behatóan a korabeli szín
ház 8 dráma állapotát tárgyalja, és az aesth etikait, mely tBánkbán* 
elemzését adj 9.

A biographiai részt főleg a tárgyalás megnyerő s lebilincselő han 
gulata teszi oly élvezetessé. Bitkán olvashatni ily egységes hangú élet
rajzot, mely magában is önálló értékű dolgozat. Némelyek talán tú lsá
gosnak fogják találoi a szerző elegikus felfogását, de mindenki kénytelen 
lesz elismerni, hogy az nem külső máz, hanem magából a tárgy te r
mészetéből folyik. BészemrŐl csak egy pontban nem csatlakozhatom 
egészen Gyulai nézetéhez: a költőnek szüleihez való viszonyát értem. 
Nem mintha ezen viszony nemességét és gyöngédségét legkevésbbé is 
kétségbe voDnám; de merészeknek tartom a szerzőnek e viszonyra 
alapított következtetéseit. Gyulai ugyanis (45.1.) úgy tünteti f el Kato
nának elpártolását a színészettől és irodalomtól, mintha ezt kizárólag

1) Az Országos Közoktatási Tanács egyik bírálata.
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