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szempontból szorult volna erre: Gyulainak 1861-ben főleg védenie 
kellett a jeles tragédiát sok alaptalan vagy félreértésből eredt kifogás és 
vád ellen. Innen e fejezeteknek' nagyrészt polemikus természete. Ma a 
tragédia nem szorúl többé védelemre, a régi vádak feledésbe mentek, az 
újabbak, melyeket Gyulai ignorál, egészen más irányúak. Ez az egyik, a 
mi elmaradhatott volna ; a másik, a mit nem tudunk helyeselni, Arany 
János fejtegetésének teljes mellőzése. Arany egészen függetlenül, egy 
időben Gyulaival, irta Bánkbán-tanulmányait, és irta azokat oly mélyre 
ható aesthetikai megfigyeléssel, hogy e töredékes értekezése legkitűnőbb 
prózai dolgozatainak egyike. Az ő eltérő véleménye sokkal inkább meg
érdemelte volna a behatóbb tárgyalást, mint az ötvenes évek kritikájá
nak kapkodó s felületes ötletei.

De nem kételkedünk abban, hogy Gyulai e szép könyve nem so
kára uj kiadásban fog megjelenni, midőn aztán talán kedve s ideje lesz, 
müvének ezen részét is oly behatóan átdolgoznia, mint azt a munka 
előbbi fejezeteivel tette. Addig is reményeljük, hogy főleg középiskolai 
tanáraink alaposan fogják áttanulmányozni e könyvet, mely festhetikai 
és irodalomtörténeti szempontból épen oly értékes, mint stilus és előadás 
tekintetében mintaszerű.

H b in r ic h  G u s z t á v .

KÜLFÖLDI  IRODALOM.

«Prosodée latiné suivi d’un appendice sur la prosotlée grecque pár 
Charles Thurot et Emilé Chatelain* (Paris, Hachette, 1882.) 16-rét. Ara 
25 cent. =  50 kr.

«Lexique latin-francais, a lusage des candidats au baccalauréat és 
lettres pár Emilé Chatelain» (Paris, Hachette 1882, 16-rét 841 lap.) 5 frank 
az ára =  2  frt o. é.

A jó könyveknek, különösen a tankönyveknek internationalis ér
téke és jelentősége abban rejlik, hogy jó mintául szolgáljanak külföldön. 
Mint ilyen mintaszerű könyveket ajánlhatjuk a két fönt említett munkát, 
különösen pedig a szótárt.

Mindkét műnek szerzője Chatelain Emil, a római «École franíjaise* 
volt tanára és jelenleg a párisi felsőbb középtanoda (École pratique des 
Hautes Etudes) tanára, ki az első művet Thurot-nak az Institut tagjá
nak munkája alapján dolgozta ki és világosan érthető előadás mellett 
lehető rövidségre törekedett. Csak e két tulajdonságnak egyesítése mel
lett képzelhető, hogy képes volt 140 oldalra rászorítani az egész latin 
prozódiát és a görögnek főbb vonásait. Maga a könyv három főrészre 
oszlik: a hangzók tanára, a mássalhangzók tanára a latinban, és a gö
rög prozódiára. Az egyes pontokban a szabályok rövidek és határozot-
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tak, a kivételek külön pontozatokat képeznek; azonkívül becsesek a csil
lag alatt odaigtatott jegyzetek, melyek az egyes költőknél fölmerülő elté
résekre vonatkoznak.

A szótárról mint olyanról első sorban a rendkívül bő nyelvkincset 
kell fényes tulajdonságul feljegyeznünk, mely valóban ritka. £  két 
könyv magában foglalja az összes klasszikus szókat, az archaismusoka t 
és (miben páratlan) a neologismusokat vagyis az úgynevezett vnlgárís 
latineógot is. A szótár berendezésénél bárkire nézve is felötlő lehet, hogy 
a phraeeologia teljesen ki van küszöbölve és igy maga a szótár csak 
emlékeztet, de nem oktat, útba igazít, de nem tanít. E berendezés a 
franczia közoktatásügyi minisztérium 1880. junius 19-ki rendeletére 
vezetendő vissza, mely szeriut a (tanárjelöltek részére megengedhető) 
szótárnak «nem feladata a grammatikai tudatlanságot palástolni, hanem 
csak emlékeztető esetleg elfeledett szavakat illetőleg.* Saját viszo
nyainkra alkalmazva szükségét látjuk egy hasonló szótárnak, mely a 
tanárjelöltek zárthelyi dolgozatainál fontos szolgálatokat végezhetne, a 
nélkül hogy a szakismeretek hiányát takargatni segítené. A vulgáris 
latinság azonkívül még egy uj tábort hódit meg szótárának, melyben 
ama disciplinák jelöltjei tanyáznak, kik többé-kevésbbé szintén rászorul
nak az ilyen szótárra; péld. a diplomatikával, történelemmel, régészet* 
tel stb. foglalkozók. Ha még hozzáveszszük az igazán rendkívüli olcsó
ságot, szerencsét kívánunk a franczia tanárjelölteknek, hogy a kormáoy 
ily tankönyvet adott a kezükbe.

Budapest, 1883. május 2.
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Észrevétel Cicero életrajza tanításához.
A budapesti philologiai társaság érdemdús elnökének a múlt év 

decz. 3.-án tartott megnyitó beszédében a többi közt ezen érdekes 
passus vonta magára figyelmemet: «mikor a gymnasiumi tanár, a 
helyett hogy a classicus mű szépségével ismertetné meg tanulóit, figyel
müket a műnek netaláni fogyatkozásaira fordítja, — a tanítás czélját 
egészen tönkre teszi.*

Ez juttatja eszembe, hogy nem kevésbbé útját vágja a tanítás 
sikerének az is, ki egyik-másik iró jellemének érdemeihez képest 
elenyésző hiányait oly erős vonásokkal rajzolja a tanulók előtt, hogy 
azok az iró nemes mivoltát az árnyéktól fel nem ismerik. Ennek termé
szetes következménye azután, hogy az eléjök tartott torzképpel nem 
rokonszenveznek, műveit már eleve idegenkedéssel fogadják, sőt úgy
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