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rebb a gyönyörnél*. Én ezt a sort így tudom: «Rózsánál rózsább, £í/ö- 
nyöriíbb valami gyönyörnél*. Elvont szó tehát itt sincs fokozva. De 
van Madách e kifejezésben : «Annál szégyenebb*. —

Még érdekesebbek a Byntaxisra, logikai rendre s a legterjedelme
sebben tárgyalt etymologiára tett észrevételek. Másrészt a brevis esse 
laboro-u&k tulajdonítható, hogy a szótani dolgokat tárgyaló fejezetek 
itt-ott némi hiányosságot mutatoak a könyv czímének szempontjából. 
Egyéb kifogást nem is tehetek s rövid ismertetésemet azzal végzem, 
liogy e könyv méltóau nyitja meg a Philologiai Társaság kiadványainak 
sorát. Quod bonum, faustum, felixque s it!

Dr. Cs e n g e m  J á n o s .

Görög nyelvkönyv. A gymnasium V. osztálya számára írta Polgár György. 
Budapest, 1883. Eggenberger. Ára 1 írt 20 kr.

Ki a német paedagogiai folyóiratokat lapozgatni szokta, ismeri 
azon élénk sürgést-forgást, mely jelenleg Németországban a görög elemi 
oktatás methodikájának terén uralkodik. A vita tárgyát főkép a görög 
olvasókönyv kérdése képezi. Mindinkább hangsúlyozzák Németország
ban is, hogy a görög olvasókönyv (valamint a latin is) már a tanítás 
legalsó fokán összefüggő olvasmányt nyújtson s így mentői elébb es 
mentői alaposabban a classicusok olvasására előkészítsen. S ily ertelem- 

‘v  hen szerkesztett olvasókönyvek egymásután lisgyják el a sajtót. Ott van
■lüjiontú mnnk p). a Teubner kiadásában megjelent Meurer-féle és Vollbrecht-féle olvasó-

onlito uyt'ivo.^1 köuyv, továbbá a GothábanPerthesnél megjelentBachof-féle (188.3), mely
 jfkii tcv f , , , .  , .. , , , , n---- 1 t t— nl-tracAlfönvv kérdése

mis
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lés tárgyává teszem. Megjegyzéseimet két főrészre fogom osztani. E lő
ször könyvünk tartalmát akarom röviden jelezni és egyes részeit tudo
mányos szempontból megbírálni, azután pedig methodikai és didaktikai 
szempontból fogom az egészet vizsgálatom tárgyává tenni.

I. Polgár Nyelvkönyve 9 szakaszból áll. E részek ily sorrendben 
következnek egymás után: Bevezetés, Olvasókönyv, Magyarázatok, 
Gyakorlókönyv, Szócsoportok, Szótár az olvasmányokhoz, Szótár a 
görög gyakorlatokhoz, Szótár a magyar gyakorlatokhoz, Átnézet az alak
tannak az olvasmány és görög gyakorlatok alapján tanítandó részei felett.

A Bevezetéssel (1—23) szerző eleget akar tenni az Utasítások azon 
kívánalmának, hogy a grammatikailag már érettebb tanuló, mielőtt az 
összefüggő olvasmányhoz hozzá fogna, elébb elvont rendszeres tárgya
lás alapján sajátítsa el a legszükségesebb alaktani előismereteket. Min
denekelőtt a görög olvasást és írást és a hangok felosztását tanítja, 
továbbá a külömböző hangsúlyjeleket említi. De mindjárt itt kénytelen 
vagyok helyreigazító megjegyzést tenni. A 4. §. szerint «az egyszerű 
magánhangzók természetűknél fogva rövidek (e, o), hosszak (>„ «•>), ké
tesek («, t, u).» Ez nem praecis beszéd és a «kétes* kifejezés a latinra 
nézve egészen mást jelentvén (pl. patrem) itt csak zavarra adhat okot. 
A mi csak az Írásjegyre nézve igaz, azt szerző, bár akaratlanul, a hang
zóról mint olyanról állítja. A mássalhangzókat a 6. § bán pillanatnyiakra 
(explosivae) és huzamosakra (continuae) osztja fel, a pillanatnyiakat 
tisztákra és hehezetesekre, a tisztákat nem zengőkre (*, t, k) és zen- 
gőkre (t> P)- De a «zengő» kifejezés nézetem szerint helyesen csak a
német Sonorlaut szónak felel meg, s ily értelemben zengők a görögben 
egyedül 2, r, m, n. (V.ö. Sievers, Phonetik 41. 1.) Ha pedig szerző a né
met tonlos és tönend kifejezéseket akarta fordítani, akkor a hehezetese- 
ket is nem zengőknek kellett volua elneveznie és e felosztást a huzamos 
mássalhangzókra is kiterjesztenie. Ott is vannak zengők (n> m, r, l,'r) 
és nem zengők (s, h, f). Jobb lesz tehát már praktikus szempontból az 
eddig megszokott módon a k, í, p-t ezentúl is tenuisnak, a g, </, 6-t mé
diának nevezni el.

A Bevezetés hátralevő része a casus- alakítás és személyragozás 
külömböző módjait ismerteti. A főnévnél paradigmákat nyújt az a (íj), o 
és a többi magán- és mássalhangzós tövekre (aXc, piíxcop, tűtu;, veVrap), 
összevetni iparkodván a görög és latin casusragozást és ennek fejlődé
sét. Tanítja továbbá a hangsúlyjelek elhelyezését, a névelőt, az (a és o 
tövű) mellékneveket és egyes névmásokat. Az igénél a főidők személy- 
ragjait xp^w, djAÍ, őeíxvürit, xpê ojxai, SeíjcvutAat praes. imperf. indicativusán, 
a történeti idők személyragjait pedig expenov, í|v, eőeixvuv, i‘-pâ ov, rtpsja, 
eTpeíiófirjv, e’Sétxvüpjv, ETpa*ó|A7)v, é-cpe}(X{jL7jv praet. imperfectumok és aoristu- 
sok indicativusa alapján iparkodik genetikusán fejtegetni. A Bevezetés
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kor azok pótlása miatt kapnak.* Hogy <ri« és husonló szóknál nem 
pótló nyújtással és általában nem valamely mássalhangzó eleste által 
okozott nyújtással van dolgunk, felesleges bizonyítgatnom. Bajos to
vábbá iskolai könyvben állítani, hogy a görög igemódok megegyeznek a 
latin igemódokkal (§ 24). Ok vetetlenül az optativust mint a görög nyelv 
sajátos módját kell feltüntetni.

Legtöbb kifogás alá esnek a személyragok s főkép a casus-végző- 
dések alakulására vonatkozó genetikus fejtegetések, melyekre szerző az 
előszóban különösen felhívja az olvasó figyelmét. Ezek nagyrészt egy
szerűen hasznavehetetlenek. Hasznavehetetlenek, mert szerző nem' 
lévén tisztában a nyelvhasonlítás és nyelvtörténet módszere és eredmé
nyei iránt, többnyire helytelen állításokat koczkáztat. E kissé kemény 
Ítéletemet, azt hiszem, bővebben is tartozom igazolni. Ha állításaimat 
tudós tekintélyekkel nem támogatom, akkor ez csak a hely szűke miatt 
történik.

A 15. §*ban ezeket olvassuk : *Az « tők nominativusának eredeti
ragja « volt. Ez a hímnemüeknél meg is maradt, de a nőneműeknél
elveszett*. Nem helyes; a nőneműek semmiféle rokon nyelvben nem
mutatnak fel s-1 , melyet tehát az indogermán időre nézve sem szabad
feltenni. (A latin materies-nek és hasonlóknak es végzete egészen más
eredetű.) A hímnemüek s-ragja sem eredeti, mint a rokon nyelvekből
kitűnik, hanem valószínűleg az o-tövek analogikus hatása folytán került
oda. A fentebbi sorokat pedig igy folytatni: «minek következtében a tő *-ja

' ' _ . 11---------- iif^n rnviddé lett*.
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vonás (a+*i-ból) a helyett >)-ra történik. Hiszen az >3 a már összevont ? 
helyébe lépett. — Az a-tövek több. nőm. pl. oktat soha sem volt ouia-j-es, 
hanem itt egy aránylag későn keletkezett, csakis a görög és latin nyelv
ben található alakkal van dolgunk. Valósziuűleg az 0-tövek több. nomi- 
nativusának mintájára lett úgy, miért is az «*• a hangsúlyozásra nézve rö 
vid íyXwaaflit). Ezt megelőzőleg a több. nominativusnak o?xia;-nak kellett 
lenni, v. ö. szkr. a^ás, oszk ásás (arae). Miért lett volna dies eredeti
leg =  dies-es, a mit szerző egészen alaptalanul okiai-val összevetni kér, 
ismét rejtély előttem. — Indokolatlan állítás továbbá, hogy a kettős ez. 
genitivusának és dativusának ragja az a, 0 és mássalhangzós töveknél 
?iv lett volna, melyből a ? kilöketett. A kettős szám kérdéses esetét még 
egyáltalán nem sikerült megmagyarázni. — Az 0-tövek genitivusánál 
K&r.noLo és á̂̂ Trciy-nak semmi köze latin ari-hoz ; ép oly kevés közük van 
diei-hez, mely sohasem volt dieris, valamint senatu-os-hoz sincs közük. E  
Borrend pedig : avois, avd, avei, avi nem bir nyelvtörténeti alappal. — Az 
o-tövek dativusát helytelen így írni: Káxn<»>i, mert akkor azt kellene hinni, 
hogy r.anznu) a tő és i a rag. Itt a rag (ei) és tő már a görög előtti időben 
vonatott össze. — Az o-tövek több. nominativusa a névmásragozás ( t ó i =  
szk. te) analógiájára kapta az i-t. Ily nomicativusok a latin, szláv, litván 
és kelta nyelvekben találhatók. A latinból pilumnoe, poploe (=  pilumnoi, 
poploi) ősrégi alakokat kellett volna összehasonlítani az egészen légből 
kapott avois avoes helyett. — A több. accusativusban a parallellának 
nem szabad avons (avums)'nak lenni, mert avums valóságos non-sens, 
hanem avoms (avons; arös-nak. — Az o-tövek több. genitivusában soha 
sem volt s. A tő o-ja ow-raggal már az indogermán időben öm-má vona
tott össze, tehát =  avüm, régibb avöm. A latin rum nagyon késői
termék, melyet még az umber és oszk nyelvek sem ismernek. Az a-tövek 
genitivusából származik. — A vocativusban az 0 töveknél nem az ere
deti d rarf gyengült e-ná. — Az ige egy. első személyére nézve több mint 
valószínű, hogy már az indogermán őskorban a thematikus igék csak 
ö-ra végződtek. De ha már tanítjuk is, hogy mi elkopott, még sem sza
bad oly monstrosus alakokat mint trep-nn és rert-mi alkotni. Ezekben a 
thematikus hangzó már indogermán eredetű. Stb.

Látni való, hogy legjobb lesz a Polgár-féle nyelvtörténeti fejtege
téseket, melyek ily alakban a tanulót csak megzavarni és tévútra vezetni 
alkalmasak, a tanításnál egyszerűen mellőzni. A tanár, ha e kezdő 
grammatizálást a fejlődési momentumok belevonása által érdekesebbé 
és tanulságosabbá akarja tenni, kénytelen lesz, a mi szükséges, saját 
maga kidolgozni. A ki pedig e téren nem eléggé tájékozott, érje be avval, 
a mit Hintner az ő jeles nyelvtanába jónak látott felvenni.

Egyúttal constatálnom kell szerzőnek egyes helyeken nem épen 
mintaszerű előadását is. A 18. §-ban pl. olvassuk: «Az éles hangsúlyjel
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fejezete vagyis Kyros ifjúkori élete. Szerző az eredeti szöveget egész 
teljességében vette át és változtatást csak annyiban tett, a mennyiben 
azt a tartalom szerint 4 főrészre és 22 fejezetre osztotta. Hogy össze
függő történeti olvasmánynak elsőséget adott mesék, anekdoták, elmés 
mondások, tréfás párbeszédek és hasonló apróságok felett, csak helye
selni lehet. Ez utóbbiak rendesen különféle írókból meríttetvén, először 
stilus dolgában a kellő egységet nélkülözik; azután tárgyuk is igen 
hamar változván majdnem úgy, mint egyes Össze nem függő mondatok 
a rendszertelen gondolkodást és szórakozottságot segítik elő. Ellenben a 
Xenophonból vett összefüggő olvasmány megismertetvén ezen író con- 
structióival s kifejezésmódjával mintegy előkészítő iskola a következő 
osztály olvasmányához, a Memorabiliákhoz. Más kérdés, hogy nem 
lett-e volna czélszerű a Kyropaediának itt-ott eléggé szövevényes mon
datszerkezetét egyszerűsítni. De erről később. Itt még csak azt jegyzem 
meg, hogy nem ártott volna Xenophon életéről és a Kyropaediáról ne
hány bevezető szót előrebocsátni.

Következnek a Magyarázatok (43—100), melyek az olvasmány 
minden egyes fejezetéhez először nehány sajátságos kifejezést állítanak 
össze és egyes a fordításra vonatkozó megjegyzéseket és tárgyi magyará
zatokat adnak, másodszor az olvasmány illető része alapján tanítandó 
alaktani és csekély mérvben mondattani részleteket csoportosítják. Az 
alaktani részhez némi helyreigazító megjegyzéseim vannak. A hosszú 
hangzót az nt (és n) tövek s nélküli nominativusában, pl. *pxwv szóban 
a nvelvtndnmánv mai állásDontián nem szabad többé úgy magyarázni,
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hogy apxwv=*PXov(T) ésVertretungsdehnungról beszél szemben az Ersatz- 
dehnunggal. Ugyanez áll az p tövek s nélküli nominativusára nézve is. 
Helytelen továbbá az 51. §. azon állítása, hogy pl. */áp’*v acc.-ban az v 
rag előtt t esett volna ki. Xápcv, epiv stb. egyszerűen analógiák az í-tövek 
acc. szerint. — A 162. §. azt mondja: «Ioíőouv, cőíőou;, loíöou s így tovább 
összevontan 8t3o tőtől az ow végű igék praet. imperf. szerint*. E szerint 
tehát így kellene hibásan folytatni: éőíőoufxev stb. S azután hogy lehet 
még az egyes számban is a kötőhangzó nélküli ragozásnál az összevo
nást csak emlegetni is ? — A futurum Atticumot (195. §.) helytelen úgy 
magyarázni, mintha ott «az s-nek kieste után e betoldatuék*. Itt jó lett 
volna Hintnert követni, ki xo|it(ő-a)é-w alakkal a dolgot helyesen m a
gyarázza.

A Gyakorlókönyv (101—118) az olvasmány tárgyával kapcsolatos 
mondatokat ad az Olvasókönyv 22 fejezetének megfelelő csoportokban. 
A görög mondatokat nyomban az Olvasókönyv megfelelő fejezetei után 
kell fordítani, mert arra számítvák, hogy az olvasmányban gyéren elő
forduló és tárgyalásra váró nyelvtani adatokat kiegészítsék. A magyar
görög mondatok a már tárgyalt nyelvtani rész begyakorlására szolgál
nak. A görög és magyar mondatokat kevés kivétellel szerző úr maga 
szerkesztette, még pedig ügyes módon. Nyelvi szempontból alig lehet 
kifogást tenni. Csak a következőt nem helyeslem. Az 1. gyakorlatban 
u> (saaiXeü vojxeD xoü Xetó helyett a görög nyelvszokásnak megfelelőbb: 
w fsaaiXsS, ó voaeu;, valamint a 8—9. gyakorlatban e helyett: «;xft Savároy 
éxxp&7)11*, jxTj Savárou exxptSrjs. Ilyesmi m int: c/fave; T(Óv ;:aíő<uv . . . .  ejcatőeú- 
7̂}aav, ouxot ív veavtax6Űfftuv"ai(10. gy.) — h Rúpoo euxXsta xai oú r; 

Ttp-iJ — oí oipaTttiJTai ŐEixvŰTíoaav xr(v acetspav ápsTÍjv, xai Kűpo; t ij v íj v —
(12. gy.) az attikai prózában nem igen fordúl elő.

A könyv utolsó részét képezik az olvasmány egyes fejezeteivel 
összefüggő tárgyi, etymologikus és synonymák szerinti Szócsoportok 
(119—14-9), az olvasmányokhoz való Szótár betűrendben (150—169), 
Szótár a görög gyakorlatokhoz (170—173), hol a gyakorlatok azon szavai, 
melyek az alphabetikus szótárban fel nem találhatók, beszédrészek és 
tövek szerint csoportokba vannak szedve, Szótár a magyar gyakorlatok
hoz (174—180), hol aszók azon sorrendben jönnek egymás atán mint a 
megfelelő mondatokban. Mindezek igen szorgalmasan vannak dolgozva. 
Csak a 137 lapon áll hibásan «xoi|xáto fekszem alszom* lefektetni, elal
tatni helyett.

Végre mint már mondtamegy függelék (181—187) átnézetet nyújt 
az alaktannak az egyes olvasmányok és görög gyakorlatok alapján taní
tandó részei felett.

H. Vizsgáljuk már most Polgár Nyelvkönyvét methodikai és 
didaktikai szempontból.
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jutna, és ezen systematikus kereten belül igen czélezerűen és feltűnő 
nehézség nélkül lehetne azatán az összefüggő olvasmány alapján az igé
ről szóló tant kiegészítni. Azt is szükségesnek tartom, hogy ily gramma
tikai előkészítő cursusban a megtanult nyelvtani alakok apró monda
tokon begyakoroltassanak, miáltal egyúttal ez alakok syntaktikus 
használata is szemlélhetővé tétetnék. Az egyszerű grammatizálás az 
alakoknak a mondatban való praktikus alkalmazása nélkül, mint azt az 
Utasítások megengedik és Polgár Bevezetésében keresztül is viszi, végre 
mégis csak unalmassá válik és esetleg a tanítás sikerét is veszélyeztet
heti. Az ily mondatokat a leendő összefüggő olvasmány tárgy- és eszme
köréből kellene meríteni. így elér nők, hogy a tanuló némi fordítási 
ügyesség és oly nyelvkincs birtokába jutna, melyet az összefüggő olvas
mánynál azonnal értékesíthet. Ez azután emelné a tanuló önbizalmát 
és az Összefüggő olvasmány fordításában a gyorsabb tempót lehetsé
gessé tenné. Malmosi Károly, a mint látom, még az ily grammatikai elő- 
cursusban is perhorrescálja az apró mondatok fordítását. (L. Magyar 
Tanügy, 1883, 77 1.). Ennyire részemről nem mehetek. A meddig a 
nyelvtanba való bevezetés tart, addig apró mondatokat fordítani a 
tanuló értelmi tehetségére nézve annyival kevésbbé járhat veszéllyel, 
mivel tudvalevőleg a tanuló, ki egy idegen nyelvvel először áll szem
közt, eleinte a szokatlan alakok benyomása alatt úgy sem jut hozzá, 
hogy az olvasottak tartalmára sokat ügyeljen.

Egy olvasókönyvben továbbá nagyon fontos momentum a szótanu
lás. E tekintetben is nem egy dolgot máskép kívánnék. így azt hiszem, 
hogy szükséges lett volna az egyes darabokhoz kidolgozott tárgyi a ety- 
mologikus szócsoportok előtt mindenek felett csakis az illető olvasmány
ban előfordúló szókat a tanuló részére áttekinthető módon csoportosí
tani. A tanulónak a tanár vezetése mellett eszközölt fordítás és elemzés 
után első sorban e szókat kell alaposan elsajátítania, s ezek azt hiszem 
az olvasmány tartalma által támogatva legjobban is fognak emlékeze
tébe vésődni. Csakis e tökéletesen elsajátított alaptörzs egyes alkalmas 
részeihez szabad azután a tárgyi stb. szócsoportoknak füződniök, még 
pedig korántsem oly nagy terjedelmet öltve, mint Polgár könyvében lát
juk. Mert félő, hogy a Polgár szócsoportjaiban található rengeteg szó
halmazt még a legjobb tanulók sem fogják győzni. De ha már szerző jó
nak látta a szócsoportokat oly gazdagon kiállítani, akkor mindenesetre 
oda is kellett volna törekednie, hogy e szók legnagyobb részt a gyakor
latok görög éB magyar mondataiban csakhamar értékesittessenek. E he
lyett mit veszünk észre ? Az első, 9 sornyi olvasmányhoz csatlakozó 
szócsoport körülbelül 96 szót foglal magába. Ezek között van 80 új, 
mert csak vagy 16 fordúl elő magában az olvasmányban. (12 az olvas
mányban található a szócsoportban nincs meg.) A 80 új szóból az első
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véve az anyagot felosztani iparkodtam és azon eredményre jutottam, 
hogy a rendelkezésünkre álló körülbelül 140 órában (a többi a Beveze
tésre kell) több mint 12 olvasmány és gyakorlat bajosan lesz befejez
hető, feltéve t. i. hogy a szócsoportokat teljesen és a 12 olvasmány
hoz fűződő összes grammatikai dolgokat is alaposan át akarjuk venni. 
S ha e számításom helyes, akkor az olvasmányok és gyakorlatok csak
nem fele a 6 -ik osztályra maradna, a mi a Memorabiliák olvasását jó
formán illusoriussá tenné. A ki tehát Polgár könyvét használni fogja, 
helyesen cselekszik majd, ha mindjárt kezdettől fogva, a hol csak lehet, 
rövidítéseket tesz és a grammatikai tárgyalásra kitűzött anyagból is 
minden lehetőt mellőz.

Még csak azt akarom említeni, hogy kivánatos lett volna, az úgy
nevezett rendhagyó igealakokat a görög-magyar Szótárba külön fel
venni, mint Szamosi tette. Továbbá nem ártott volna gyorsabb tájéko
zás végett a fordítandó szövegben megjelölni azon szókat, melyekhez a 
Magyarázatok megjegyzéseket adnak. S ha még hozzá t( szem, hogy 
czélszerű lett volna a végén a mondattani megjegyzéseket kis rendsze
res egésszé összefoglalni és könnyebb kezelés czéljából a könyvet két 
füzetre osztani, mely füzetek egyike a Bevezetést, Olvasókönyvet, Gya
korlókönyvet, másika a Szócsoportokat, Szótárakat és az alaktannak 
tárgyalandó részei feletti átnézetet magába foglalta volna, akkor azt 
hiszem Polgár művének jellemzésére minden szükségeset elmondtam.

Polgár Nyelvkönyve fentebb kimutatott egyes tévedései és hiányai 
daczára is egészben véve derék munka, melyről senki sem fogja állít
hatni, hogy aveu tápwxos volna szerkesztve. A rendelkezésre álló görög 
olvasókönyvek közt határozottan első helyen áll, miért is tanártársaim 
ügyeimébe ajánlom.

S p it k ó  L a j o s .

Palladas. Anth. Pál. XI. 54.

Vén vagyok, azt mondják a leányok. Fogjam a tükröt 
S nézzem benne, hová tűnt el az ifjú korom.

Mit bánom, ha fehér, ha sötétszinü még a halánték,
A mikor éltemnek vége közelgve közéig.

Illatozó kenetek- s koszorúkkal s Bacchus-itallal 
Űzöm az agg kornak terhes ezernyi baját.

P. T. E.


