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N Y Í L T  TÉR.1)

Ellenbírálat ama két bírálatra, melyet az Országos Közoktatási 
Tanács «Rendszeres Franczia Nyelvtanom*-ra hozott.

La vérité crie, il fant l’entendre.

A nm. Vallás- s Közoktatásügyi Minisztériumnak 1884. évi deoz. 
hó 16-án 37072. szám alatt kelt intézvénye az Orsz. Közokt. Tanácsnak 
Rendszeres Franczia Nyelvtanomra vonatkozó határozatát hozta, mely 
következőleg hangzik: «Theisz Gyula Rendszeres Franczia Nyelvtanára 
vonatkozólag pedig a Tanács azt határozta, hogy a könyv általános 
engedélyezését, a benne követett rendszer miatt, nem javasolhatja; de 
tekintettel azon kiváló szorgalomra, melylyel a mű készült, megengedhe
tőnek véli annak használatát a szerző által kisérletkép, hogy használa
tának eredményét gyakorlatilag feltüntethesse*.

E határozat ellen appelláltam. Hasztalan. Személyesen jártam be 
az illetékes helyeket, kértem szóval és Írásban : hogy könyvem ne az 
eddigi bírálók egyéni felfogása szerint, hanem az Utasítások alapján 
ítéltessék meg. Kérelmem visszautasíttatott azon megjegyzéssel, hogy a 
szerzőnek tjogában áll a hozott bírálatokra ellenbírálatot benyújtani s 
annak figyelembe vételét kérelmezni*.

Erre megírtam Ellenbírálatomat, melyet az 0. K. Tanácshoz is 
felterjesztettem és most, erkölcsi elégtételért küzdve, (rövidítve) a nyil
vánosság elé hozok, bízva a t. elfogulatlan szakférfiak ítéletében.

I. Könyvem rendszere egy az Utasítások rendszerével. Az 0. K. Tanács 
által szerkesztett és a Miniszter Úr által 1880. évi 16179. sz. alatt kelt 
rendeletével kiadottt Utasítások a gymnasiumi tanítás tervéhez a modem, 
valamint a régi classicus nyelvek nyelvtani rendszerét a 31. és kk. lapo
kon állapítják meg. Ha már most egybevetjük könyvem rendszerét eme 
kötelező és valóban helyes nyelvoktatási rendszerrel: tökéletesen meg 
fogunk róla győződni: a) hogy könyvem rendszere egy az Utasítások rend
szerével 8 hogy midőn e rendszert követtem, éppen az 0. K. Tanács, ill. 
a magas kormány intentiói szerint jártam el; — b) hogy midőn köny
vem éppen rendszere miatt vettetik el, könyvem bírálói nem állanak az 
Utasítások alapján; hanem azon rendszernek hívei, amely a syntaxist 
a beszédrészek fonalán tanítja*3) s melyet az Utasítás «ferde gyakor
latnak*8) deciaráit, iskoláinkból pedig kitiltott.

A bírálat álláspontjának jellemzésére áldanak még itt dr. Hun- 
falvy Pál úrnak, mint könyvem egyik bírálójának, hozzám intézett 
sorai: «Erre azt felelheti Uraságod minden joggal: Én az Utasítások 
szerint dolgoztam ki a grammatikát, tehát eljárásomat vétkelleni nem 
lehet. Azonban én mint bíráló nem kötvén magamat utasításokhoz, csak 
a tanítás érdekét tartván szemem előtt — lehet, hogy tökéletesen hamis

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. S z e r k.
*) L. Y úr bírálatát IV. alatt.
3) L. alább a 475. 1., illetőleg a Gymn. Utasítások 42. lapj.
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a szemem látása — megmondom, miért nem tartom helyesnek a köve- 
tett útat. De nem döntök, csak véleményt adok».

II. Bírálóim könyvem műszavait is megtámadják. Részemről ki kell 
jelentenem, hogy a kifogásolt műszókat én is mind — úgy mint Simonyi 
és Bartal-Malmosi urak is — az O.K. Tanács Utasításainak köszönhetem : 
a főnévi igenév elnevezést 1. az Utasítások 29. lapján s még számos más 
helyen; — a folyó és befejezett cselekvés elnevezést a 29., 40. és más 
lapokon ; — a futurum imperfeotumról (és per analogiam: a futurum 
perfectumról; a prosens imperfectum és perfectum; a preeteritum impf. 
és perf. ról) az Utasítások 40. lapja szól.

Természetes, hogy az Utasításokban elő nem forduló műszavakat 
máshonnan kellett vennem; de még ennél is természetesebb, hogy e 
műszavakért Simonyi és Bartal-Malmosi tankönyveihez fordultam : és 
pedig azért, mert az 0. K. Tanács e könyveket mintegy a Tantervben 
és az Utasításokban kifejezett eszméje megtestesülésének nyilvánította.1)

A mi pedig könyvem franczia műszavait illeti, azok ellen kifogást 
tenni aligha lehet: mert egész könyvemen végig (az igeidők elnevezését 
kivéve) szorosan a köszhasználatú franczia nyelvtani műszavakhoz 
ragaszkodtam. — Hogy pedig az Utasításokban használt folyó és befeje
zett cselekvésre; folyó és befejezett jelenre, múltra stb.: az action 
imparfaite és parfaite ; a préeent, a prétérit imparfait és parfait stb. 
elnevezésekben csakugyan a kellő nevekre találtam, ezt maga az 0. E. 
Tanács is elismerte, midőn Franczia Nyelvkönyvem első részét 1882. 
jan. 19-én az 1632. sz. miniszteri rendelettel általános használatra enge
délyezte; sőt mi több, az 0. £. Tanács említett Nyelvkönyvemnél 
épen az igeragozás tanáról nagyon elismerőleg nyilatkozott.

A bírálatoknak Ellenbírálatommal való könnyebb összevetése 
szempontjából; de még azért is, hogy a bíráló uraknak egy ellenvetésök 
se maradjon válasz, illetőleg czáfolat nélkül: végig akarok menni a 
bírálatokon és pontonként fogom megtenni megjegyzéseimet.

III. Válasz Hunfalvy Pál úr bírálatára.a) H. úr a könyvem czím- 
lapján lévő magánhasználatra szón akad fel, hogy ugyan «milyen magán
tanulókat képzelt magának a szerző, kik használhatják a könyvét: 
olyanokat-e, kik ebből akarnák a franczia nyelvet megtanulni, vagy 
olyanokat, kik már-tökéletesen tudnak francziául?» Míg végre hosszú 
beszéd után kimondja, hogy «a közoktatási tanács nem gondol magán
tanulókra, ezek úgy sem fordulnak hozzá tanácsért*. Könnyű kimutat
nom a dilemma helytelen voltát. A semmit és mindent tudás között 
ugyanis van még közép fok is. (Emlékezzünk Szemere Bertalannak a 
halálbüntetésről szóló beszédére.) És mondhatom, hogy már is akadtak 
tanítványaim közül olyanok, a kik kilépvén a reáliskolából, Rendszeres 
Nyelvtanomat továbbra is használják ismereteiknek ébrentartására és 
gyarapítására,

Bíráló úrnak itt tett többi kifogásai a következők: 1. rosszalja, 
hogy könyvemben «a példák nincsenek magyarra fordítva*, s hogy ennél
fogva 2. a kezdő magántanuló «kénytelen minden egyes szót a szótárban

n y íl t  t é r . 4 8 1

1) Különös, hogy az O. K. Tanács bíráló bizottsága Torkos, Ihász 
és Szinnyei magyar nyelvtanaiban nem veszi észre ugyancsak ez átkozott 
műszókat, pedig e könyvek engedélyezve vannak.

*) L. Közlöny 1885. évf. 699—705. 11
Philologiai Közlöny. X. 4. 32
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kikeresni, a mibe bizonyosan már a 36. lapon beléfárad, úgy hogy ezt a 
könyvet félre teszi», 3. ezeket mondja: (kételkedem, hogy könnyítő 
vezér legyen a könyv az V., sőt még a VI. osztálybeli tanítványnak, ha 
szem előtt tartom az Utasítások felette szerény kívánságát. — Ha csak 
ennyit kívánunk a Y1H. osztályt végzett fiatal embertől, milyen cse* 
kély franczia tudást lehet föltennünk az V-ik osztálybelitől*.

Mindezekre megjegyzem : 1. hogy a példákat tudtommal még a 
kezdők számára irott tankönyvekben sem szokás magyar fordításban 
hozzátenni, — annál kevésbbé pedig Rendszeres Nyelvtanban, a mely
nek tanulásához a fiú már némi előkészültséggel és érettebb gondolko
dással kezd. — 2. A ki a Rendszeres nyelvtanok rendeltetését tudja és 
könyvem előszavát elolvasta — lehetetlen, hogy arra a gondolatra 
juthasson: hogy e Rendszeres franczia nyelvtan kezdő magántanulóknak 
van szánva. (Ezek számára Nyelvkönyveimet irtam.) — 3. Bíráló úrnak 
könyvemre és iskoláinkban a franczia nyelvoktatás tanczéljára vonat-

állást foglalok el. A tancz kozólag nyíltan kimondom, hogy az
a lehető legmagasabb, utólérhetetlen : mert kevés emberünk van ám, ki 
a középiskolai «oktatás köréből vett valamely tárgyról szóló* franczia 
szöveget csak anyanyelvére is képes volna (helyesen lefordítani*, nem 
pedig anyanyelvéből idegen nyelvre. Már csak a különböző, vagy tízféle, 
középiskolai tantárgy műszavait is honnan szerezze és mikor tanulja 
meg ? E követelés valóban visszariasztó minden buzgóbb tanárra nézve, 
kinek e szerint valóságos Conversations- és Real-Lexicon-nak kell 
lennie. Rendszeres franczia nyelvtanomról pedig az a tapasztalásra ala
pított meggyőződésem, hogy annak tárgyalása a felsőbb osztályokban — 
kivált ha az alsóbb osztályokban Nyelvkönyveim alapján történt a taní
tás — semmiféle nehézséggel nem jár. De nem is járhat. Könyvem 
ugyanis — a hozzácsatolt szótártól elvonatkoztatva — 360 lapot szám
lál. Ez a 360 lap négy tanévre oszlik el, jut egy-egy tanévre — heten
kénti négy, illetőleg három tanóra mellett — 90 lap. És 90 lap oly tan
anyagból, melynek lényege tulajdonképen csak ismétlés, soknak semmi 
szín alatt sem mondható. — De másrészt még a könyvnek négy évi 
használata alatt sem szükséges minden egyes szabályt és jegyzetet 
iskolai tárgyalás alá venni és a könyvet minden izében át meg áttanul
mányozni. Fölvettem ugyanis könyvembe oly részleteket is, melyekre 
csak alkalmilag lehet szükség, de a melyeket elhagynom nem volt sza
bad, mert könyvem — mint azt az előszóban kifejeztem — (a tanuló 
iQuságnak oly bizalmas barátja akar lenni, a kihez kétség esetén azon 
tudattal fordulhasson, hogy cserben nem fogja hagyni*. Szerintem a 
Rendszeres franczia nyelvtan az V. osztályban csak főbb vonásokban 
tárgyalandó, a már szerzett nyelvtani ismereteknek rendszeres össze
foglalása-, itt-ott kiegészítéseképen; a VI., VII., YIH. osztályok fel
adata a részletekbe behatolni.

Azután így folytatja a tisztelt bíráló úr: (Theisz Simonyimagyar 
nyelvtana nyomán szerkesztette a könyvét. Simonyi methodusa lehet jó 
anyanyelvnek előadására , . . .  de idegen, azaz megtanulandó nyelvnek 
előadására nem jó ez a methodus. Ez az én meggyőződésem; meg is 
mondom mire alapítom ; 1. arra, hogy (Simonyi a jelentéstant elvá
lasztja az alaktantól*, pedig (a jelentéstant alaktan és mondattan nél
kül megérteni nem lehet;* — 2. arra, hogy (Simonyi előbb tárgyalja 
az igét, azután a névszót, s mindeniknél előbb az összetételt, azutáa a

kozó privát véleményét nem osztom, sőt azzal ellenkező

Digitized by Google



származást s utoljára a ragozást. Mindig tehát a nehezebbet bocsátja 
-előre».

Tisztelt bíráló úrnak e megjegyzéseire, melyekre meggyőződését 
alapítja, ismét csak az Utasítások szavaival kell felelnem és emlékeze
tébe idéznem, hogy e kérdés már nem is lehet vita tárgya, a mennyiben 
az 0. K. Tanács az 1880-ban kiadott Utasítások 31. lapján kimondotta : 
La Bégle est faite és ezentúl: A szótan két nagy részre oszlik; az első a 
szavaknak jelentésével foglalkozik, tehát a beszédrészek különbségeivel...; 
a niásodik rész az alaktan, ebben előbb tárgyalhatni «az Összetételt és a 
szóképzést 8 csak azután a ragozást...»  Bíráló úr kifogásolja azt is, hogy 
Theisz «előbb tárgyalja az igét, azután a névszót*. —Ezt azért teszem:
a) mert az ige a nyelvnek és így a nyelvtannak is lelke, ezt illeti tehát 
az első hely. És valóban már a kezdők számára írott módszeres tan
könyvek is — mint Mager, Hofer, Brassai és egy legio modern classicus 
nyelvtan — az igével kezdik a nyelvtanítást; — b) mert eddigelé a gya
korlatban nem tapasztaltam, hogy az igetan, melyre a megelőző évek
ben is bizonyára a legnagyobb gond fordíttatott, a felsőbb osztályokban 
oly legyőzhetetlen nehézségekbe ütköznék, mint a hogy ezt t. bíráló úr 
theoriában képzeli.

Ugyanitt bíráló úr még más megjegyzéseket is tesz, melyeket 
-említés nélkül nem hagyhatok. Szó van ugyanis könyvemnek 150., 151. 
és 152. §§-airól.'

A 150. §-ban ezt tanítom : «Azonban megjegyzendő, hogy a fran- 
•czia, éppen úgy mint a magyar, lehetőleg kerüli a szenvedő igék hasz
nálatát*, Erre a t. bíráló úr oda veti: «a mi nem is áll*. Nézetem sze
rint t. bíráló úrnak kötelessége lett volna emez állítását, mely az én 
állításommal homlokegyenest ellenkezik, legalább némiképen indokol
nia. — De nem teszi. Részemről határozottan állítom, hogy bíráló úr, 
ha akarta volna is, eme állításának támogatására az egész világirodalomban 
sem tudott volna egyetlenegy valamire való franczia nyelvtant felfedezni: 
ellenben a könyvemben kifejezett állításom támogatására egy egész 
legio kitünőbbnél kitünőbb nyelvtan áll rendelkezésemre. A sok közül 
csak az ismertebbekre akarok hivatkozni: a) dr. Mager (Franz. Sprach- 
bueh, 7. kiad. 1854. 120.1.) így nyilatkozik: «Hauptregel ist nun 
zunáchst folgende : mán vermeidé das Passivum in allén Falién, wo mán 
dem Satze eme andere Wendung geben kann». — b) Mátzner (Franz. 
Öram., 3. kiad. 1884, 175. 179. 1.), kit a másik bíráló úr tekintélynek 
ismer, így nyilatkozik: Da das Passiv in allén seinen Formen durch 
das Hülfszeitwort é t re  mit dem Particip gebildet und darum schwer- 
fállig ist: so ist seine Anwendung überhaupt beschrankt, und es wird oft 
umgangen oder durch eine andere Form ersetzt*. S más helyen így szól: 
tim Französischen (wird) bei dér Schwerfálligkeit dér passiven Formen 
das reflexive Zeitwort zum geláufigen Ersatze des Passiv*. Hasonlóan 
nyilatkozik a közkézen forgó Plötz is Nouvelle Grammaire-jének 174. 
lapján. És még számtalan idézetet tudnék felhozni állításom támogatá
sára s bíráló úr állításának czáfolására. De legyen ennyi is elég.

2. A 151.és 152.§-ban ezt tanítom: «Szenvedő igével élünk kivált 
a következő két esetben : 1. Ha ki akarjuk a cselekvő személyt emelni. f ..
2. Ha nem akarjuk a cselekvő személyt kifejezni».

Ehhez t. bíráló úr a következő reflexiót fűzi: a) «A ki francziául 
tud, érti ezt, mert tudja az alaktant és tudja a mondattant; a ki nem 
tud francziául, az nem értheti*. És nyomban utána: b) «Mellesleg a

32*
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jelen 1., 2. alatti szabályról azt is látjuk, hogy egészen hiú. Mert ha a  
szenvedő igével élhetünk, mikor ki akarjuk és mikor nem akarjuk 
kiemelni a szenvedő személyt: tehát szabadságunk van vele élni, a mikor 
akarunk*.

Á bíráló úr tehát az a) pontban érti; a b) pontban pedig már nem 
érti, hiúnak mondja e világosan kifejezett és példákkal illustrált két 
szabályt. Honnét van az ? Nem a szabály rossz, nem is homályos r 
hanem a bíráló úr nem tesz különbséget cselekvő és szenvedő személyr 
továbbá a kiemelni és kifejezni szók között.

Azután folytatja H. ú r : «Miért nem lehetne a magyar gymnasiumi 
és reáliskolai tanításban megtartani p. o. a genitivust, mondván, hogy az a  
magyarban két alakú: Pálé (absolutus), mely újra ragozható és Pálnak  
könyve vagy Pál könyve (constructus). Pedig ez a oasus okoz legtöbb 
nehézséget. De már a dativus (Pálnak), accusativus (P á lt), ablativus 
(Páltól), semmi bajt sem okoznak, valamint az ablativus alá rendelendő 
-ból (elativusj, -ról (delativus) s astbinek megfelelő nevek;* teszem -hoz 
allativus ( Pálhoz), -val collativus ( Pállal) ete. etc. Ez a magyar nyelv- 
tudományban is ma már anaebronismus. A nyelvtanírók tebát már csak 
azért is mindaddig, a míg ezek úgy nem decretáltatnak, műszavaikban 
az 0. K. Tanács Utasításainál maradnak. Én is. Különben sem írtam 
én magyar, hanem franczia nyelvtant, és azt tartom, xhogy az idegen 
nyelvek tanítása a műszavakban is a lehetőségig az anyanyelv tanításá
hoz alkalmazkodjék.

Ugyanezen kikezdés végén bíráló úr könyvemre vonatkozólag ezt 
mondja : * De ha a dativust határozónak nevezem , s így nevezem az adver- 
biumot is, sőt a mondattanban az accusativust is : nagy zavarba ejtem a  
tanítványt». Itt bíráló úrra Horatius eme mondása áll: Brevis esse laboro, 
obseurus fio. A dolog tulajdonképen így áll: 1. hogy én az á prépositióval 
álló főnevet (vagyis bíráló úr szerint a dativust) olyforma kifejezésnek tar
tom, mint akármely más prépositóval álló főnevet. A prépositióval álló 
főneveket pedig — mint mondatrészeket — határozóknak veszem. Pl. Je pense 
a mon ami. Je suis au jardin. J’étais dans votre jardin. E mondatokban 
szerintem á mon ami, au jardin dans votre jardin határozók, még pedig az 
első véghatározó, a másik kettő pedig helyhatározó. De még ha a bíráló 
úrral egyetértve dativusnak tartanám az a mon ami és au jardin  kifeje
zéseket, a mondatban mégis csak határozó mondatrészeknek kell nevez
nem azokat: mert így követeli ezt az Utasítások 39. lapjának b) pontja 
sítég a latin dativus esetről is. 2. Az ú. n. adverbiumot ugyancsak az Utá
ni ások 29. lapja alapján határozó szónak nevezem a szótanban, — ellenben 
(hely-, idő- és mód-) határozónak a mondattanban.*) 3. Bíráló úr kifo
gásolja, hogy az accusativust is — itt-ott — határozó mondatrésznek 
mondom. Ugyan miért nem mondta meg, t. bíráló úr, hogy mint kell 
nevezni az accusativust, ha helyet, időt vagy módot, állapotot jelöl, mint 
pl. eme mondatokban : Romám ibo. — Le rossignol chante le matin 
(§. 584.). II s’est retiré les mains vides (§. 590.).

Bíráló úr non-sensnak mondja azt, hogy a verbum transitxvumot ma-

*) Hasonló elnevezés van a legel térj ed etteb magyar nyelvtanokban 
Szvorényiban; Ihász-Barbarics nyelvtanának 55. lapján. — Szinnyei pedig 
az adverbiumot nem határozó szónak, hanem határozó névnek m ondja; 
de a mondatban szintén határozónak nevezi.
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gyárul egyúttal tárgya* igének, francziánl pedig verbe objectif-nek is neve
zem. Hogy ebben nincsen non-sens, azt bizonyítja azon körülmény, hogy 
a verbum transitivumot Simonján és rajtam kívül Szinnyei, továbbá 
Ihász és sok más is tárgyas igének nevezik; — verbe objectif-nek pedig 
Ayer írón és rajtam kívül Mager és sok más nyelvtaniró is nevezi. De 
non-sens ám az, a mit biráló úr mond a verbe objectifről. Szerinte: 
« Verbe objectiv (sic!) csak az in/initivus lehetne, mikor tárgyat fejez ki, p. o.: 
je veux écrire.* Márpedig az inünitivus kifejezhet ugyan tárgyat, de igének 
s így verbe objectifnek semmi szín alatt nem declarálható.

A következő pontban biráló úr ezeket mondja: «A magyarban mivel- 
tető íaí-os, tet-es igék vannak. Theisz ilyeneket a franoziában is keres s 
talá1, p. o. a séche-ben, így: Le vént séche les ohemins. A szél az úta- 
kat szárítja. Ámde se a séche, se a szárít nem míveltetök, hanem csak 
tzáritatt (sic!), az a fa it sécher pedig nem származék, azért is nem egy 
fiókba valók*. £  szerint a magyarban csakis a tat-os, tet-es igék lenné
nek míveltetök, — a francziában pedig egyáltalában nem lennének 
ilyenek. Hogy pedig a miveltetö, fac titif vagy causitif elnevezést általa- 
nosságban tágasabb értelemben veszik, bizonyítják a legjobb magyar és 
franczia grammatikák: 1. Szinnyeinek, az 0. K. Tanács által elfogadott 
magyar nyelvtana hat miveltetö képzőt ismer s többek között az ít 
képzőt is miveltetö képzőnek mondja; p. o. ezekben: állít, szállít; 
továbbá ezekben: tanít, mozdít, fordít, rémít; s így: fáraszt, olvaszt.. .  
Ez utóbbiakhoz tartozik, szerény véleményem szerint, az általam emlí
tett szárít is.— 2. Mager (110.1.) a factitif igéket következőleg magyarázza: 
•Stehen, fallen. . .  sind subjektive, — saugen, trinken objektíve Yerben. 
Ich kann nun sagen: stehen machen, fallen machen, arm machen, 
reieh machen, zum Sklaven machen, — und so muss mán in dér That 
in hundert Falién sagen, im FranzÖsischen noch öfter als im Deutschen. 
Die Sprachen habén aber ein so wesentliches Verháltniss,— als da 
das Machen, dass etwas geschieht, ist, — nicht übersehen können, und so 
finden. wir im Deutschen und Französischen eigene Verba: rendre 
pauvre =  appauvrir, fairé-grand =  agrandir, rendre serf =  asservir, 
rendre noble =  annoblir; stehen machen =  stellen; fallen maohen, 
fairé tomber, fái len; trinken maohen, fairé bőire, tránken ; saugen 
machen, saugen, allaiter. Mán wird jetzt verstehen, was ein faotitives 
oder causatives Verb ist.* V. ö. ezzel könyvemnek idevonatkozó 141. §-át.
— 3. A könyvem 141. §-ában említett séche, attriste, endort igéket Mátzner 
(295. 1.) is factitiv igéknek nézi. V. ö. még Lücking tFranzösische Schul- 
grammatik* czímű munkájának 210. lapját.

Könyvem 141. §-ának végén eme igen apró betűvel szedett jegyzet 
áll: «Knvoyer tulajdonképpen (azaz értelmileg, jelentésre nézve) mível- 
tetöje az aller-nek*.

Bíráló úr megütközik rajta.és kész eme következtetésre: *mi eny- 
nyit jelent, hogy a küld ige a megyen igének származéka *. — Én a szó 
jelentéséről beszélek, ő meg a származékáról I Ugyan mit következtetne 
bíráló úr az Y  bíráló úr által magasztalva említett Lückingnek (210.1.) 
eme szavaiból: «fairé voir =  montrer; fairé mourir =  tuer*.

Az inchoatif és a gyakorító igékre vonatkozólag (könyvem 142. és 
145. §§.) ezeket mondja.: 1. «Értelem szeHnt hasonló igéket lehet a fran
oziában is a magyar ül, ít képzős igékhez találni, de nem származásnál 
fogva hasonlókat». — 2. (Csak a sautiller, moi dillor, criailler, écrivailler-
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féléket, melyek sauter, mordre, oríer, éorir igéktől származnak, lehetne 
a magyar gyakoritó igékkel egy fiókba (kategóriába) vetni*.

1. Hogy mit kelljen bíráló úrnak 1. alatt mondott eme szavaiból 
érteni: *de nem származásnál fogva hasonlókat*, azt nem tadom; mert a 
könyvemben felhozott példákból kitűnik, hogy faiblir, gyengülni, vieUlir 
vénülni, pálir halványaim — magyarban is, francziában is — mellék
nevekből származnak, s hogy a magyar úl} ül képzőnek a franczia 
inohoatif i képző felel meg, mely teljes iss alakjában a ragozás folyamá
ban tűnik fel: je p&lis (palesco), noue páliwons (pakícimus). Hogy pedig' 
az iss jelenleg punir, Jinir és más nem inchoatif igének ragozásába is 
becsúszott, abból csak nem következik, hogy eredeti jelentőségét a mel
léknevekből alkotott igéknél is elvesztette ? I Meggyőződésem szerint 
tehát az általam a 142. §-ban felhozott inohoatif igék : faiblir, visülir 
stb. nemcsak jelentésűkre, hanem származásukra is hasonlók a magyar 
melléknevekből alkotott, út, ül igékkel: gyengül, vénül stb. — 2. A 2.-re 
vonatkozólag megjegyzem, hogy a francziában gyakorító igéket nem
csak iller, ailler képzővel, hanem asser, onner, oter, eter képzőkkel ia 
alkotunk. L. Matzner 289—291. lapjait.

Bíráló úr mindig csak betűkön, szavakon akad meg. «A jelentés
tanból — úgymond — meg a 168. §-t veszem elő* s ugyan mi kifogá
solni valót talál e kiválasztott paragrafusban ? — Semmit. — De 
mégis t — Azon akad meg, hogy az injinitivust ismét csak az Utasítások 
29. lapja nyomán főnévi igenévnek, francziául pedig substantif ou ttom du 
verbe-nek nevezem. De meg injinitif-nek is nevezem, kivált könyvem 192—221. 
lapjain számtalanszor. Szerinte pedig csak injinitif-nek kellene azt nevez
nem. Abból a megjegyzésből pedig, hogy (A főnévi igenév, mint minden 
más főnév, lehet a mondatban: alany, tárgy és határozó*, bíráló úr ilyen 
következtetést von: «Ez is mutatja, hogy a jelentéstan az egész gram
matikának tudását feltételezi*. Holott ama megjegyzésem aszótannak 
mondatok alapján való tárgyalásából önként következik.

Hogy bíráló úr a kákán is megtalálja a csomót, bizonyítja az, hogy 
szerinte a 356. §-ban baszó ált tmetaphora és synecdoche szók is megakaszt
ják a tanulót*. Tehát a könyvbíráló úr nem tudja, hogy könyvem csak ia 
felsőbb osztályú tanulóknak szól, és hogy a tanuló már a IV. osztályban 
ismerkedik meg a metaphorával és á synecdochéval ? I

Az Alaktannal bíráló úr röviden végez. Mindössze négy kifogást 
tesz : 1. (Egyébiránt az Alaktan rövid, mert a Jelentéstan keveset hagy 
neki*. Erre vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy bíráló úr nagyot 
téved: mert az Alaktan hosszabb a Jelentéstannál. A Jelentéstan teljed 
a 35—104. lapig; az Alaktan pedig a 105—223. lapig. — 2. Megtámadja 
a cselekvések és igeidők elnevezését. Erre már válaszoltam. — 3. Cso
dálkozik, hogy csak három rendes igeragozást különböztetek meg s hogy 
•az oir-1 a rendhagyók közé* teszem. «Lehet — úgymond — hogy a- 
legújabb franczia grammatikusok is így teszik*. Engedje meg, t. bíráló 
úr, de a három rendes igeragozás megkülönböztetése négy helyett nem 
éppen olyan ujdonat új dolog, mint a hogy ezt t. bíráló úr megjegyezni 
méltóztatott. Matzner, hogy másra ne is hivatkozzam, már 1856-ban 
megjelent munkájában hirdette s ugyancsak e munkájának harmadik 
kiadásában is fennen hirdeti a 198—199. lapon. — 4. Bíráló úrnak a 
rendhagyó igék osztályozására tett megjegyzését az Y bírálatnál veszem 
figyelembe.

Bíráló úr a mondattannal is könnyen végez. Nem tudván ellene
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semmiféle lényeges kifogást tenni, ismét csak szavakon akad meg:
1. Rosszalja, hogy az il pleut des soufflets-ben a des soufflets kifejezést 
határozódnak veszem, holott az a bíráló úr szerint a mondat tárgya. Elég 
volna erre vonatkozólag egyszerűen azt válaszolnom, hogy pleut át nem 
ható ige lévén, tárgyat soha sem vehet fel. Azonban a t. bíráló úr felvilágo
sítására és saját, az 0. K. Tanács által helyesléssel fogadott, felfogásom 
magyarázatára legyen szabad a már 1882. jan. 19-én 1632. szám alatt 
engedélyezett Franczia Nyelvkönyvem előszavából a következőket idéz
nem : «Elvetettem a génitif és datif eseteket, valamint az ú. n. article pár- 
titif-et is. Ellenben minden előszócskával álló főnevet határozónak vettem. 
Az efféle kifejezéseknek pedig il bőit de Veau ( vizet iszik), vagy f a i  vu des 
enfants (gyermekeket láttam) legegyszerűbb b véleményem szerint lég’ 
czélszerűbb magyarázatát adom, midőn mondom: hogy de Veau, des 
enfants a mondatban határozók és nem objectumok.l&rról a tanulókat legtöbb 
esetben már a kifejezés szószerinti fordítása: iszik a vízből, vagy pedig 
a néhányat szócskának a mondathoz való hozzátétele győzi meg: láttam 
nehányat a gyermekekből (közül) = .j'a i vu qvélques-uns des enfants. Paeda- 
gogiai szempontból ezt tartom az egyedül ajánlható magyarázatnak, mert a 
gyermek nem bölcselkedik, hanem az alakból indúl k i; — aztán meg 
annak tanítása, hogy pl. de Veau, des enfants majd génitif, majd nominatif, 
majd accusatif — véleményem szerint — csak megzavarja a tanulót*. —
2. Bíráló úr azt állítja, hogy könyvem szerint a *le chien est fidéle ben 
fidéle határozó még pedig állapothatározó*. Itt a bíráló úr ismét téved. 
Felvilágosítására legczélszerűbbb a kilen ez sorra hivatkoznom, melyeket 
ő könyvemből a bőbeszédűségre hozott föl s a melyek szó szerint így 
hangzanak (§. 514.): «Van azonban a francziában még egy sajátos 
állítmányi kiegészítő, melyet állapotjelzőnek vagy complément prédicatif 
factitif-nek lehetne nevezni, a mennyiben az alanynak vagy tárgynak 
állapotát, illetőleg más állapotba való átmenetét jelzi. Jelentésére nézve 
ez az állapotjelző kétségtelenül legközelébb áll az állapothatározóhoz, név- 
szerint a véghatározóhoz : azonban alakjánál fogva mintegy utólagos jel
zője, értelmezője az alanynak vagy tárgynak, melylyel nemben, számban és 
esetben is egyezik*. A le chien est fidéle mondatban tehát a fidéle nem álla* 
pothatározó, hanem állapotjelző. De bíráló urral szemben — a mint lát
juk — e kilencz sorban is rövid voltam. — 3. De vissza kell térnem a 
beaucoup de gens kifejezésre, nehogy megjegyzés nélkül maradjon. Szerin
tem a de gens, mint mondatrész, eredethatározó ; ellenben bíráló úr azt 
állítja, hogy ta  de gens-t a partitif világosabban fejezné ki*. Nyíltan 
bevallom, hogy partitif nevű mondatrészről mindeddig nem volt tudomá
som. Ez új, a hatodik mondatrész lenne már. — 4. Bíráló úrnak Mon
dattanomra tett negyedik megjegyzését szóról szóra kell idéznem: «Azt, 
hogy néha, sőt sokszor is, nagyon éles akar lenni, bizonyítja az 517. 
§*ban kitett különbségek közül ez, hogy il plut du sang-ról az mondatik, 
hogy itt az ige határozóval van kiegészítve; ellenben erről il tömbe de 
la neige más van mondva, mit alig lehet megérteni. Pedig csakugyan egy ez: 
il plut du sang evvel il tömbe de la neige*. Bíráló úr ezen állításának téves 
voltát könyvemnek 517. § ból vett következő szószerinti idézettel bizo
nyítom : «Az ilyen igék (értsd: a tulajdonképpeni személytelen igék) 
néha határozóval egészülnek ki: II pleut des soufflets. II plut du sang. 
II neige des feuilles...» A tárgyatlan és a visszaható igék mellett (ha 
t. i. személytelen igékűl használtatnak) e névszó rendesen alanya (a), 
vagy — ha előszócskával áll — határozója (b) a mondatnak. Pl. a j I\ est
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midi. II était miit. . .  II me vient une idée. . .  b) U tömbe de la neige. . .  
II y va de ma gloire».

S most kérdem, vájjon nem tanítom-e én magam is azt, hogy
• csakugyan egy ez: il plut du saru/, evvel il tömbe de la neige*.

Összegező ítéletében a bíráló úr azt mondja: «A mondattanát, 
melynek sok jelessége van, talán a VII. és Vili. osztályokban használ
hatnák. .. A kereskedelmi akadémiában is... a jó példák miatt, melyek 
a homályosan kifejezett szabályokat világosítják, — nagyon helyén volna*. 
Hogy szabályaim nem homályosak, bizonyítja azon körülmény, hogy az 
egész bírálatban valahányszor megtörténik, hogy nem értjük egymást, 
mindannyiszor kimutatom, hogy a hiba nem könyvemben van, hanem 
hogy a bíráló úr téved.

IV. Válasz Y úr bírálatára. Y bíráló úr, némi dicsérő nyilatkozat 
után, következő ítéletet mond: «E könyv segítségével legfölebb maga a 
szerző képes a franczia nyelvet iskoláinkban sikerrel tanítani*. ítéletét 
pedig így indokolja: 1. «a könyvnek egész szerkezete a megszokottól 
eltérő*; — 2. «a grammatikai részletezésbe belemerülő és ennek követ
keztében nehézkes*.

Az első pontra vonatkozólag a tisztelt olvasó megtalálja a kelló 
választ fönt, a hol kétségbe vonhatatlanúl bebizonyítom, hogy könyvem 
kifogásolt rendszere etry az Utasítások által megkövetelt és valóban 
helyes rendszerrel. A mi pedig a bíráló úr régi «helyednek tapasztalt * 
rendszerét illeti, t. i. azt: mely jelentéstant nem tanít s mely «a 
syntaxist a beszédrészek fonalán tanítja* — arra vonatkozólag meg 
kell jegyeznem, hogy a régi rendszer még sem lehet annyira kipróbált 
jó rendszer: a) mert azt maga az 0. K. Tanács 1880-ban, Utasításaiban 
elitélte, «ferde gyakorlat *-nak nyilvánította és oskoláinkból kitiltotta; 
b) mert egész Európa sürgeti a nyelvtanítás reformját és mindenütt, 
egyhangúlag, a nyelvek mondattani alapon való tanítását sürgetik.

Hogy pedig könyvem «a grammatikai részletezésbe annyira bele
merülő és ennek következtében nehézkes* volna, azt bíráló úr állítja, de 
semmivel sem okolja meg: hacsak a módhatározó mondatok beosztását 
nem vonatkoztatom ide. Részemről nem hoztam be új kategóriákat, 
csak az általánosan használt és az 0. K. Tanács által directe vagy 
indirecte megjelölt, illetőleg jóváhagyott beosztást vettem át. Ha pedig 
a felsőbb osztályok számára készített nyelvtanomat s Szinnyeinek a harma
dik osztályra szóló és az 0. K. Tanács által csak újabban elfogadott 
nyelvtanát egy be ve tnő k, azt tapasztalnék, hogy könyvem, Szinnyei 
könyvéhez képest, a grammatikai részletezés tekintetében csak kis 
Miska. Szinnyei kilencz fo - és nyolcz alosztályba, összesen tizenhét osztályba 
sorozza a határozó mondatrészeket, tehát háromszor annyi határozó mon
datrészt különböztet meg, mint én.

Helyesen jegyzi meg Dóczy Imre: «E felosztásnál tehát, a mint 
látszik, Szinnyei már elvetette a hol, honnan, hová? kérdésekre felelő 
valódi helyhatározók analógiáját*,*) — Szinnyeinél tehát«minden cso
portosítás nélkül, mint megannyi külön osztályok, jönnek az ok-, czéi-, 
társ-, szám- és tekintethatározók. Tizenhét fajta határozó kilencz osz
tályba sorozva*.

De áttérek a határozó mondatokra, melyeket én tökéletesen a

488 n y í l t  t é r .

*) L. Tanáregyesületi Közlöny XIX. 72. 1.

Digitized by LjOOQ Le



n y íl t  t é r . 489

határozó mondatrészek mintájára osztályoztam, — ellenben Szinnyei a
9, illetve 17 fajú határozó mondatrészből tizenegy-féle határozó meüék
mondatot alkot. Ha a határozó mondatrészek és határozó mondatok eme 
csoportosítását összevetjük, azt találjak: a) hogy Szinnyeinél mindazon 
határozó faj megvan, mely könyvemben előfordúl; b) hogy Szinnyeinél 
azonfelül még egy jó csomó másféle határozó mondatrész és határozó 
mellékmondat is van, melyekről könyvem mitsem tad.

És ha most, egyetértőleg az 0. K. Tanácsosai (mert Szinnyei 
könyvét általános használatra engedélyezte) megengedjük : hogy Szin
nyei tanítványa a határozó mondatrészeknek voltak épen 17 osztályával 
s e mellett a határozó mondatok 11 főfajával már a harmadik osztályban 
képes megbirkózni; — akkor föl lehet tennünk, hogy a tanuló az én 
könyvem határozóinak három fő- és egynéhány alfajával az V—VIH. 
osztályban, tehát érettebb észszel, annál könnyebben fog megbirkózni.

Bíráló úr továbbá azt állítja, hogy Theisz «a beosztást, nomen- 
claturát, a határozók tanát stb. Simonyiból vette át, minek folytán 
e könyv a többi használatban lévő magyar és német nyelvtanoktól tel
jesen elüt*. Erre vonatkozólag ismét csak az Utasításokra kell hivatkoz
nom, melyeket úgy a beosztás, mint a nomenclatura, mint a határozók 
tanára, első sorban követtem. Azonfelül pedig azon meggyőződésemnek 
kell kifejezést adnom, hogy könyvem beosztása és nomenclaturája és a 
határozók tana épen nem üt el valami nagyon sem az újabban lelkese
déssel fogadott Szinnyei, sem pedig a minden esztendőben új kiadásban 
megjelenő Ihász magyar nyelvtanától; de még a Schwicker, Langraf és 
egyéb német nyelvtanainktól sem,kivált rendszer dolgában nem. Ha pedig 
van olyan engedélyezett német és magyar nyelvtan, melynek rendszere 
eltér könyvem rendszerétől, úgy az bizonyára a kormány által kiadott 
Utasítások teljes ignorálásával készült s engedélyeztetett.

Azután áttér bíráló úr a Hangtanra, melyről így nyilatkozik : 
«A hangtan beosztása általán véve helyes; a részletekre nézve csak egy 
pár észrevételem van*. Összesen négy lényegtelen megjegyzést tesz:
1. kívánta volna, hogy a 15. §-nak jegyzetébe e szókat is fölvettem volna:
* hanyagabb társalgási nyelvben*. Szívesen hozzá járulok; — 2. meg
jegyzi, hogy a 30—33. §§-ban «a nyílt és zárt e mellett helyes lett volna 
a nyílt és zárt o és eu-r6[ is szólni*. Ezt is megengedem; — 3. az 
59 §-hoz megjegyzi, hogy Bruxelles szóban az x  kiejtése ingadozó. Hivat
kozva Mátznerre, Lückingre és Benecke Albertre, könyvemben kifejezett 
állításom mellett — Piötz-zel szemben is — megmaradok és az x-t e 
szóban ezentúl is re-nek olvasom és olvastatom; — 4. azt mondja tisztelt 
bíráló úr, hogy «a hangok változásáról szóló 77—103. §§-ban sok olyan 
van, mit a tanuló nem ért, mert nem tud latinál*. Tapasztalásból 
mondhatom, hogy e szakasz magyarázata felsőbb osztályokban semmi
féle nehézséggel sem jár, sőt ellenkezőleg: rendkívüli érdeklődést kelt a 
tanulókban a nyelvészet iránt.

Hogy pedig mindenki beláthassa, mily nagy óvatossággal jártam 
el a latin szók megválasztásában (mert latin szavak nélkül bizony lehe
tetlenség lett volna a hangváltozásokat kellőleg megmagyaráznom) fel
sorolom itt a könyvemben használt összes latin szó-példákat:

achola,
história,
duplum,

stabulnm,
glória,
caput,

Stephanus,
június,
gubernare,
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probare, Dibionem (= Díjon), diluvium,
abbreviare, vespa, Vasconia,
Aturis (Adour), Yenetia, palatium,
nasus, ecclesia, aeparagus.
mappa, altare, fília,
malva, advocatus, abbatem,

10. magister, pavonem.

íme ez az a huszonkilencz latin szó, a melyeket bíráló úr nem 
helyesel és a melyek alapján andacter harmincz §-ra koczkáztat ítéletet, 
mondván, hogy azokban *sok olyan van, mit a tanuló nem ért, mert nem 
tud latinul*. Pedig e szókról bátran elmondhatom, hogy legnagyobb 
részöket minden tanuló már eleve érti: részint mert tulajdonnevek, 
részint a közhasználatból, részint pedig a német és még inkább a magyar 
nyelvből, a mennyiben több közülök magyar szók alkotására is szolgált.

Továbbá kifogásolja bíráló úr, hogy nálam «a hangtanra a szótan 
következik, melyet jelentéstanra és alaktanra* osztok. Itt tehát ismé
telve kell kijelentenem, hogy ez az Utasítások határozott követelménye. 
És a mely tankönyvszerző másképen jár el, az a kormány rendelete 
ellenére cselekszik: az ilyen tankönyvet iskoláinkból ki kell tiltani.

Bíráló úr idegenszerűnek találja, «hogy a többes szám képzéséről 
és a névszók neméről szóló szabályokat is a szóképzéstanban adom elő, 
a hol a tanulók azokat alig fogják keresni*. Szerény véleményem szerint 
ez eljárásomban hiba nincsen. Minden franczia nyelvtaníró és maga 
könyvem bírálója is «a többesszám képzéséről* — De la formátum  du 
pluriel —  és a melléknevek nőnemének képzéséről — De la formation du 
féminin dans les adjectifs — beszél: ha képzés, akkor csak a szóképzés
tanba való. De különben is fődolog, hogy úgy a többesszám, mint a nőnem 
képzése helyesen legyen tárgyalva: és hogy könyvetnben mindezek kifogás- 
talanúl vannak előadva, bizonyítja az is, hogy sem az egyik, sem a másik 
bíráló úr egyetlen egy hibát sem tudtak felfedezni. — A könyvhöz osa- 
tolt betűrendes részletes tárgymutató és szótár pedig teljesen eloszlatja 
t. bíráló úrnak abbeli aggodalmát is, hogy a tanuló nem fogja tudni, 
hol keresse a többesszám és nőnem képzésére vonatkozó szabályokat. 
E szótár tökéletesen útba fogja őt igazítani. De különben is az a meg
győződésem, hogy a jó tanuló pontosan fogja tudni, hogy hol tanulta eme 
fontos dolgokat; — ellenben a rossz tanulót a legkitűnőbben berende
zett tankönyv sem lesz képes útba igazítani.

A névragozásra vonatkozólag bíráló úr ezeket mondja: «A név
ragozásnak mindössze másfél lapot szentel, a melyeken e tárgy nincs 
kimerítve*. És emez állításának bizonyítására így folytatja: «A szemé
lyes névmás eseteit, melyek határozottan ide valók, nem itt hozza fel, 
hanem a jelentéstan 178. §-ában». Bíráló úrnak emez állításával szem
ben határozottan ki kell jelentenem, hogy a személyes névmás ragozása ott 
van a névragozásról szóló fejezetben, a hol is a 482. §-ban ez á ll: < A sze
mélyes névmásokat 1. a 178 §-ban». A személyes névmások teljes rago
zását itt ismételten lenyomtatni szükségtelennek, feleslegesnek tartottam, 
a mennyiben a tanuló azokkal már a Jelentéstanban megismerkedett. 
Egyébiránt a személyes névmásoknak ú. n. eseteit a Jelentéstanból már 
azért sem hagyhattam el, mert azok nem ragozott alakok, hanem 
nagyobbára mind önálló szók, melyek csak jelentésükre nézve tartoznak 
együvé és az ú. n. eset-név reájuk csak mondattani szempontból, szerep
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lésük után, alkalmaztatott. De legyen bármint, a személyes névmások rago
zása könyvemben a névragozás fejezetében is bennfoglaltatik; — igenis ott 
van az, még ha t. bíráló úr nem is vette észre. Minthogy pedig t. bíráló 
úr a Névragozás czímű fejezetnek egyéb hiányairól nem szól egy árva 
szót sem: e fejezetet is teljesnek kell elismernie.

Ezután a t. bíráló úr sajátságos véleményt nyílvánít: Ha «a 
tanuló a főnév alaktanát akarja tanulmányozni, e czélra a Jelentéstanban 
a főnevek beosztását (163—167 §§.) kell átnéznie*. Szeretném tudni, hogy 
miért ? Jelentéstanban a főneveket jelentésük — és nem alakjuk szerint — 
osztályozzuk. A ki tehát a főnév alaktanát akarja tanulmányozni, annak 
természetszerűen csak könyvem Alaktanához kell fordulnia. Azt pedig osak 
senki sem veheti tőlem rossz néven, hogy a főnevek képzését a szókép
zéstanban, ragozásukat pedig a ragozástanban tanítom: hisz ez az 
egyedül helyes és logikus eljárás. — És ez egyúttal azon beosztás, a 
melyet az 0. E. Tanács Utasításaival inaugurált és követni rendelt, 
melytől tehát nyelvtanárnak, tankönyvbírálónak, de magának az Orsz. 
E. Tanácsnak is eltérni semmi szín alatt sem szabad.

Különös, hogy bíráló úr is csodálkozik azon, hogy a mondattant mon* 
datok alapján tanítom. De lehet-e helyesebb felosztási alapja hangnak 
a hangnál, a szótannak a szónál, a mondattannak a mondatnál?! 
Szerény véleményem szerint: nem lehet. És bíráló úr maga is kénytelen 
bevallani, hogy ^logikaiszempontból a syntaxis ilynemű tanítása ellen nem 
lehet kifogás* — de rögtön hozzáteszi: *de gyakorlati szempontból igenis 
van*. Mert — úgymond— (mondattani alapon — a tapasztalás sze* 
rint — tulajdonkép csak az anyanyelvet lehet sikerrel tanítani*. — 
Ellenben (Idegen — főkép élő nyelvek tanításánál sokkal ozélsze- 
rŰbbnek mutatkozik azon módszer, mely a syntaxist a beszédrészek 
fonalán tanítja*.

Mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy — meggyőződésem 
szerint — a logika s a gyakorlat együtt jár, hogy tehát azok nem ellentétes 
fogalmaki úgy hogy gyakorlatilag csak az mondható helyesnek, a mi 
egyúttal összeférő a logika törvényeivel, és viszont a mi logikus — az 
joractieus is. H a  tehát valamiről, bármely téren, azt halljuk: hogy a 
praxis kimutatta annak helytelen voltát— arról, némi vizsgálat után, két
ségtelenül ki lehet mutatni, hogy az nem felelt meg a logika törvényeinek. 
A mondattan pedig gondolkodástan ; a mondattanban tehát a logikai szem
pontnak kell uralkodnia. És ha a t. bíráló úr logikai szempontból mit sem 
tud felhozni könyvem ellen: úgy nyíltan ki kell mondanom, hogy könyvem 
gyakorlati szempontból is jó.

De minek a sok szó. Az 0 . K. Tanács az 1880. kiadott és a kormány 
által szentesített Utasításaiban az egyedül helyes, logikus rendszer mellett 
nyilatkozott, melynek alkalmazását nemcsak a modern, de az antik 
nyelvekre is kötelezőnek mondotta ki. L. Ellenbírálatom első fejezetét. 
De az O. K. Tanács továbbb ment, nemcsak hogy körülményesen jelle
mezte az általa inaugurált, logikus nyelvtani rendszerét, hanem hatá- 
rozottan ki is tiltotta iskoláinkból ama, a bíráló úr szerint (helyesnek 
tapasztalt* •módszert, mely a syntaxist a beszédrészek fonalán tanítja*, — 
kimondván, hogy: *A tanterv ezen követelménye egyúttal arra czéloz, hogy 
azon ferde gyakorlatnak, mely szerint alaktani kategóriák uralkodók a mon- 
dattan rendszerében is, végét ejtse*.

Hogy pedig bíráló úrnak eme phrasisa •tapasztalás szerint» is 
ugyancsak az Utasítások, illetőleg könyvem rendszere mellett bizonyít:
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kiviláglik abból, hogy mostanság egész Európa nyilván kikel biráló 
úrnak eme «helyesnek tapasztalt* módszere ellen és mintegy egy
hangúlag a nyelvek logikus, azaz mondattani alapon való tanítását 
sürgeti.

Bíráló úr továbbá ezt állítja: «Ha valaki tudni akaxja, hogy 
mikor kell a mbjonctif-ot használni, annak keresztül kell mennie az 
egész mondattanon és egyenkint kikeresni a szabályokat, melyek a 
subjonctif használatára vonatkoznak*. Erre vonatkozólag megjegyzem, 
hogy nincs könnyebb dolog, mint a kötőmódra vonatkozó szabályokat a 
könyvhöz csatolt betűrendes részletes tárgymutatóban a kötőmód szó 
alatt mind egymás mellett megtalálni. Sőt mi több, a részletes tárgy
mutató még az egyes kötőszóknál (pl. avant que, quoique etc.) is nyújt 
utasítást az igemódra nézve. Különben meggyőződésem az, hogy a 
kötőmód használatának oka alapjában egy és ugyanaz; rejlik pedig a gondo
latformában, a felfogásban. Teljes határozottsággal mondhatom tehát, 
hogy t. bíráló úrnak annyira (kipróbált és helyesnek tapasztalt mód
szere* — csak mechanismus : mert a tanulót magolásra és nem gondol
kodásra tanítja. Bemagoltatja vele a különböző kötőszókat, melyek 
kötőmóddal, és azokat, melyek jelentőmóddal állanak: és a tanuló 
azután gépszerŰleg használja a kötő* és jelentő-módot. S így jár el a 
bíráló úr által említett Brachet is Nouvelle Gram. fran*?. czímő munká
jának 248. lapján. Ha már most a tanuló megfeledkezik arról, hogy 
teszem pour que kötőszó mely csoportban fordult elő — teljes megnyug
vással jelentő módot fog rakni utána: mert ő, sajnos, az igemódoknak 
a gondolatokkal való szoros összefüggését, elválaszthatatlanságát nem 
érzi, nem érti, de nem is sejti. És most csodálkozzék, biráló úr, a fölött, 
hô >y a közönséges módhatározó mondatot miért választottam e l: 
hasonlító, következményes és állapothatározó mondatra; mindenik más
más gondolatformának, felfogásnak felelvén meg: más-más kifejezés 
módot, illetve szerkezetet kíván. A gondolat a fő, a lényeg: a kifejezé
sére szolgáló igealaknak megfelelő kötőszavát könnyen találjuk meg 
azután. Tanítsunk gondolkodni és ne magolni. Valamely nyelvnek mon
dattanát alaposan ismerni annyit tesz, mint az illető nemzetnek gondol
kodása módjával, eszejárásával tisztában lenni.

T. olvasóm bizonyára tökéletesen meggyőződött arról, hogy bíráló 
úr eddigelé tett kifogásaiban egyáltalában nem áll az 0. K. Tanács Uta
sításainak alapján: joggal el lehetett volna tehát tőle várnunk, hogy a 
könyv részleteiből oly lényeges kérdéseket tudott volna kimutatni, 
melyek ítéletének — legalább látszólagos — igazolására szolgálhat
tak volna. És lám, e 389 lapra terjedő könyvemben semminemű lénye
gesebb hibára sem akadt, pedig nem is lenne csodálatos, ha e nagy 
munkába egy pár fontosabb tévedés íb  becsúszott volna. Bíráló úr tehát 
csak a következő öt megjegyzésre kénytelen szorítkozni1. Azon óhaj
tását fejezi ki, hogy «a 241. §-hoz a számnevek phraseologikus haszná
latából czélszerű lett volna több példát fölhozni*. Nekem elég; a kinek 
több kell, diktál még egy párt hozzá — 2. Azt állítja, hogy a tanuló a 
326. §-ban felhozott példákat magyar fordítás nélkül meg nem értheti. 
Részemről egyáltalában nem tartom szükségesnek a példákat Rendszeres 
nyelvtanban magyar fordításban mellékelni. Egyetért velem minden 
nyelvtaníró. Fordítsa le a példákat a tanár az iskolában tanítványaival.—
3. A 455. §-hoz bíráló úr következő megjegyzést tesz: «Az első conjug*- 
tióbun Theisz úr szerint az igető <?-vel végződik; parle-\ a másodikban
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t-vel: Jini-. A franczia grammatikusok ezt nem így tudják;» és itt 
Brachet-re hivatkozik, ki szerint az igető pari, az e, es, e pedig személy
ragok. Bíráló úrnak kötelessége lett volna éppen azon dolgokat, melyek
ben az egyedül üdvözítő Brachet-től és Plötz tői eltérek, alapos vizsgá
lat és szigorú megbírálás alá venni.

Nyelvtanomban kifejezett állításom mellett föltétlenül megmaradok:
a) a tudományosság szempontjából: mert aniare igetöve ama-, miből 

a francziában aime- és nem aim- lett. Y. ö.:

amo j’aime amabam j’aimais
amas tu aimes amaba* tu aimaű
amaí il aime amabat il aimaií

kéidőleg: aime-í il ?

Az e, es, e személyragnak semmiképen sem tekinthető, hanem csak 
az s, s, t.

A latin jinire-nek töve pedig latinban és francziában egyaránt csak 
fini- lehet.

b) megmaradok állításom mellett paedagogiai szempontból: mert 
érthetetlennek, ellenmondásosnak tartom azt tanítani: hogy az első 
igeragozású igéknek oly sajátságos privilégiumuk van, hogy a jelen idő
ben oly személyragokkal bírnak, minőkkel 6em ugyanazon ragozósú igék 
többi idejénél, sem a többi rendes ragozású és ú. n. rendhagyó igéknél 
sem találkozunk. Nem helyesebb e eme grammatikai hazugság helyett 
az igazságot tanítani s azt mondani, hogy a személyragok minden ige
ragozásnál, de egyáltalában minden igénél, minden időben egyformák 
(természetes, hogy ama megszorításokkal, melyekről könyvem 439. §-ban 
szó van).

c) végre opportunitás szempontjából is fenn kell tartanom emez elmé
letemet, nehogy ellenmondásba jöjjek a már engedélyezett Nyelvköny
vemmel, ama Nyelvkönyvemmel, melynek épen igeragozástanáról az O.K. 
Tanács annak idején oly elismerőleg nyilatkozott.

4. Y  bíráló úr elismeri, hogy az ú. n. rendhagyó igék összeállítása 
•ügyesen van szerkesztve és majdnem kimerítő*. — De ezt teszi hozzá:
• Kár, hogy az igéket egyszerűen betűrendben állította össze, és nem 
sokkal helyesebben a képzés rokon alakjai szerint, mint ezt Matzner, 
Brachet, Lücking és mások tették*. A másik bíráló úr ugyancsak a rend
hagyó igékre vonatkozólag ezeket mondja: «a megtanulásra és könnyebb 
megtalálásra jobbnak tartom a rendhagyókat az illető conjugatiók sze
rint osztályozni, a mikor azután az otr-félék is egy sorba jutnának*.

Jelen pontban mindkét bíráló megjegyzéseire akarok reflectálni. 
Ugyancsak Matzner, Brachet és Lückingre hivatkozva kimutatom, hogy 
a rendhagyó igéknek ama • sokkal helyesebb a képzés rokon alakjai sze
rint* való beosztása paedagogiai szemponthói merő szükségtelenség, 
baszontalanság. Matzner a következőleg jár e l; szerinte a rendes igerago
zású igékhez tartoznak: aller, envoyer; saillir, bouillir, a partir-iéXék, 
cueillir, vétir, fa illir , az ournr-fólék, battre, coudre, suivre, écrire, naítre, 
a craindre-féléb, a duire-félék stb. Ezeknek és másoknak kiválasztása 
után, a felmaradt ú. n. rendhagyó igéket három osztályba sorozza, tekin
tet nélkül az infínitivus végzetre (a mint azt H. úr óhajtotta volna) — 
még pedig az Y  bíráló úrnak ú. n. • rokon képzése alapján*, t. i. elbe
szélő múltnak időjele alapján. Ugyancsak ily alapon osztályozzák a rend*
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hagyó igéket Lücking és Brachet is, csakhogy ők az infinitivus végzetéből 
indulnak ki. így találjuk aztán egy kategóriában: Matznemél a tenir, 
venir, voir igéket; továbbá a devoir, falloir, mouvoir, savoir, courir, mourir, 
lire és connaitre igéket; — Lückingnél (1. a 80—90. lapot) a courír, 
mourir; továbbá a savoir, vovloir, devoir igéket, és ismét a voir és asseoir 
igéket; — fírachetnél (149. lap) pl. az első osztályban együtt vannak : 
a dórmir-félék, offrir-iélék, bouillir, cueillir, aquérir, faillir, vetir etc. 
Ugyan mondják meg, t. bíráló urak, vájjon van-e pedagógiai haszna a 
rendhagyó igék eme mesterkélt osztályozásának ? Vájjon courir ragozá
sának ismerete elősegíti-e a mourir ragozásának tudását, a savoir a 
vouloir-ét vagy devoir-ét9 — Határozottan kimondom, hogy nem ! Sőt 
ellenkezőleg csak megzavarja a tanulót, a mennyiben ő azon lesz, hogy 
lehetőleg egyformán ragozza az egy osztályban felsorolt igéket, például 
courír-1 és mourir-t; savoir-i és devoir-X. Készemről mondhatom, hogy 
kellőleg megfontoltam volt azon előnyöket és hátrányokat, melyek az 
ú. n. rendhagyó igék eme mesterkélt beosztásával járnak; — és tapasz
talásra alapított meggyőződésem vitt oda, hogy az igeragozást legter
mészetesebben, leggyorsabban, leghelyesebben és egyúttal legtudomá
nyosabban is az igetövek alapján lehet megtanítani. A könnyebb föl
keresés czéljából pedig a betűrendet választottam. Hogy pedig mind a 
mellett a csakugyan egyformán ragozandó igékre kellő tekintettel vol
tam, bizonyítja azon körülmény, hogy teszem a mentir, ^artir-féléknél 
ott á ll: se conjugue comme dormir; a }üaindre-ié\ékríé\ : se conjugue comme 
craindre s így tovább. Különben remélem, hogy maga az 0. K. Tanács 
sem követeli azt, hogy a magyar nyelvtanírók szolgailag utánozzák a 
külföldi grammatikusokat, és könyvemet azért, mert itt-ott eltér a 
Brachet vagy akár a Mátzner könyvétől — és ezeknél talán itt-ott helye
sebben jártam el — elvetendőnek fogja tartani.

Ezek után következik a bíráló úr ítélete, mely szerint«megenged
hetőnek találja, hogy e könyv a lőcsei áll. fő reáliskolában, hol a szerző 
úr maga tanít, használtathassék*.

V. Végűi legyen szabad a t. bíráló uraknak könyvemre kimondott 
elismerő nyilatkozatait összeállítani, hogy annál inkább kitűnjék a 
könyv tartalmi becse. A rendszer egy az Utasítások rendszerével, tehát 
eo ipso helyes.

A műről általában Y ú r : «Theisz Gyula úr Rendszeres franczia 
nyelvtana nagy szorgalomról tanúskodó, mindenesetre figyelemre méltó 
munka. A szabályok, melyeknek segítségével a nyelvet tanítja, maguk
ban véve helyesek, a példák jók... Készségesen ismerem el, hogy Theisz 
úr könyve nagy gonddal készült és sok jót tartalmaz*. — Hunfalvy úr: 
«A könyvben elejétől végéig a legjobban kiválogatott franczia példák 
vannak igen nagy számmal, annyira, hogy azt jó példák tárának nevez
hetni. .. E nagyon szép kiállitásü s az értelmet különböző betűkkel ki-kiemeli), 
hibátlan nyomtatású könyv érdemes arra, hogy a nyomtató intézet mutat- 
ványúl tegye ki a legközelebbi iparkiállításon*.

A Hangtanról Y úr: «Ahangtan beosztása általán véve helyes*.— 
Hunfalvy úr a hangtanra semmiféle megjegyzést nem tesz: tehát helyes
nek találja.

A szótanról Hunfalvy úr: < A könyv a 35-dik lapon kezdi meg a 
szótant s legott a cselekvő igék a legalkalmasabb szókkal, a legjelesebb, 
eredeti franczia szólásokkal (példákkal) meg vannak világosítva*.— Y ú r : 
«Az alaktan három fejezetből ál... Az első két fejezet — különösen a
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Bzóképzéstan — sok jói tartalmaz, sok olyasmit is, mi az eddigi magyar 
nyelven megjelent nyelvtanokban ily terjedelemben nem található*. —
&  ismét Hunfalvy úr: Az előszócskákkal való összetételről «a 354. §-ban 
értekezik bőven és helyesen*. — Fúr: «A rendhagyó igék alakjainak 
összeállítása ügyesen van szerkesztve és majdnem kimerítő*.

A mondattanról Y ú r : «A műnek legfontosabb része azonban a 
mondattan... Nem volnék igazságos, ha el nem ismerném, hogy Theisz 
úr könyvének eme részét is nagy gonddal dolgozta ki* ( tehát a könyv 
többi részét is). — Hunfalvy ú r: «A mondattanát, melynek sok jelessége van, 
talán a VII. és VIÜ. osztályokban használhatnák. . .  A kereskedelmi 
akadémiában is . . .  a jó példák miatt... nagyon helyén volna*.

Mindezek után bátorkodom még azon tiszteletre méltó Anony- 
musnak — Rendszeres franczia nyelvtanomra kimondott és a Franklin- 
Társulatnak Írásban benyújtott véleményére hivatkozni, a kit a Franklin - 
Társulat részéről méltóságos Gyulai Pál és nagyságos Hunfalvy János 
urak még akkor kéziratban lévő könyvemnek megbírálására kiszemeltek.

Ez így nyilatkozik könyvemről: (Általában véve e nyelvtan ala
pos és lelkiismeretes tanulmány s érett és önálló megfontolás gyümölcse 
s a mai — haladottabb — nyelvtudomány színvonalán áll. Szerzője nem 
csak a jelenlegi, hanem a régi franczia nyelvet is alaposan ismeri s — 
igen helyesen — ennek segítségével világosít meg sok nyelvi jelenséget, 
mely különben érthetetlen volna. Különösen kiemelendők osaknem az 
összes franczia klasszikus Írókból, közmondásokból stb. nagy változa
tossággal gyűjtött mondatai, melyek nagy részét — saját vallomása sze
rint (134 lap) — a franczia Akadémia szótárából 8 talán egyéb források
ból is idézi ugyan, de önállóan alkalmazza ; hasonlóképen érdemére válik 
könyvének az összes magyar nyelven me/fjeUnt franczia nyelvtanoktól eltérő 
szerkezete és beosztása, helyes és világos értelmezései, az áttekintést könnyítő 
táblázatai s végre valamennyi hasonló irányú — magyar nyelven írott — 
nyelvtanokat felülmúló bő és kimerítő volta. Számos részlete oly dolgokról és 
oly módon ad felvilágosítást, a melyek s a mint még — tudtommal — magyar 
könyvben nem foglaltatnak, pl. mindjárt az elején az összetett magánhang
zókról (5—10, 1.), az orrhangokról (11—12. 1.), a hangsúlyról stb. — 
Stylusa könnyed, érdekes, minden darabosságtól és tudákos szárazságtól m ent; 
értelmezései, szabályai legnagyobb részint helyesek, észszerűek, kézzelfoghatók 
és határozottak : s a mi fő, az egész könyv nem valamely idegen, pl. német 
műnek szolgai lefordítása, vagy utánzata, mint annyi sok társa, hanem — 
bizonyos határok között — eredeti mii. Mindezeknél fogva véleményünk 
nem lehet más, mint hogy e rendszeres franczia nyelvtan a kinyomatást 
kiérdemli, mert nyelvtan irodalmunkban valóságos szükséget pótol*.

És bírálatát ezen Anonymus így végzi: *a mű elismerésre és dicsé
retre méltó alapos mű, mely gazdagítani fogja nyelvtan irodalmunkat*.

Az 0. K. Tanács bizottsága ez Ellenbírálatomnak Felülbírálatában 
éppen mint a bíráló urak nem áll az Utasítások alapján. Állításom 
bizonyságául álljanak itt a felülbíráló bizottság következő szavai: 
*A bizottság az Utasítások idézett helyén foglalt elvek alkalmazásának 
túlzását látja Simonyi Zsigmond Magyar Nyelvtanában is, midőn pl. 
külön Jelentéstan tanítását viszi be grammatikai oktatásunkba; a maga 
részéről a bizottság még ezt is határozottan helyteleníti, ámbár az anya
nyelvről lévén szó, könnyebben elnézhető; mennyivel inkább kell rosz- 
szalnia alkalmazását idegen nyelv tanításában*. íme az Utasítások hatá
rozottan előírják, a bíráló bizottság pedig «a maga részéről határozottan
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helyteleníti* a külön Jelentéstant. Kell-e ennél világosabb bizonyság 
arra, hogy a felülbíráló bizottság is az Utasításokkal ellentétes állás
pontra helyezkedett ? Hiába, itt nem marad egyéb hátra, mint hogy & 
felülbíráló bizottság is, követve Hunfalvy úr nemes példáját, ismerje 
be : «Erre azt felelheti Uraságod minden joggal: Én az Utasítások sze
rint dolgoztam ki a grammatikát, tehát eljárásomat vétkelleni nem 
lehet. Azonban én mint bíráló nem kötvén magamat az Utasításokhoz.. .*

Következtessünk t
1. Könyvem rendszere tökéletesen egy az Utasítások rendszerével. 

E rendszer miatt vannak a Simonyi s Bartal-Malmosi nyelvtanai az 
0. K. Tanács által melegen ajánlva; e rendszer miatt van az én köny
vem elvetve.

2. Könyvem műszavai az Utasítások műszavaival, illetve az 0. K. 
Tanács által kiválóan ajánlott Simonyi, Bartal-Malmosi, valamint 
Ihász és Szinnyei könyveinek műszavaival teljesen egyezők. E nyelv
tanok ajánlva, illetve engedélyezve vannak, az enyém meg el van vetve.

3. A bíráló uraknak egyéb kifogásai mind aprólékosak, lényegtele
nek, melyek a könyv érdemeiből mit sem vonhatnak le, s melyekről 
hisxem, hogy Ellenbírálatomban tökéletesen meg is czáfoltam.

4. Végűi a bíráló urak könyvemről általában és részleteiben is elis
merőleg nyilatkoznak.

Ha már most az 0. K. Tanács mindezeket számba veszi, megért
heti : hogy én a könyvemre — nekem évek fáradságába kerülő e mun
kámra — az Utasítások teljes ignorálásával hozott határozatát csak 
lelkem mélyében való fölháborodással vettem tudomásúl, és hogy az 
0. K. Tanácsnak ama kegyelmét, melynél fogva könyvemet a lőcsei 
főreáliskolában kísérletképpen használhatom, önérzettel el nem fogad
hattam. Könyvem, melyen kívül mind e mai napig, az egész magyar 
irodalomban más az Utasítások követelményeinek megfelelő franczia 
nyelvtan nincs, de a mely más tekintetben is (figyelemre méltó munka*: 
kegyelemre nem szorult.

Bízva igaz ügyemben, Ellenbírálatomat a következő szavakkal 
végzem : La vérité se fait jour et perce a la jin .

Lőcse, 1886 febr. 18-án.

Theisz G yula, főreáliskolai tanár.
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