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adatának és ennélfogva módszerének különbsége: a hit igazságai igazak,
ámbár nem bizonyíthatók be, a tudományok tételei pedig csak az által
válnak igazságokká, hogyha bebizonyíthatók. A hit igazságait a tudo
mányok igazságaival támogatni vagy pedig a tudományok igazságait
vagy hypothesiseit a hit igazságaival összehangzásba juttatni: ez néze
tem szerint a tudás és hivés lényegesen különböző természete, tárgyai
és ezéljai miatt hiábavaló fáradság.

Szerzőnk nagy gonddal és olvasottsággal gyűjtött össze sok érdé*
kés és tanulságos nyelvtudományi anyagot, és ez művének érdem e; de
az anyagából vont következtetésekkel olyan hypothesist alkot, a mely
egyáltalában nem mérkőzhetik meg az evolutiós elmélet és különösen a
Noiré-Müller-Miksa-féle árnyalat értékével.
Dr.

P o zd er K á r o ly.
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25. Pál A ntal, A D öbren tei-codex nyelvi sajátságai. (Gyulafehérvári róm. kath. főgymnasium). — Hasznos példát adott ez érteke
zés írója, midőn a gyula-fehérvári «Battyáneum» könyvtára kincsének,
a Döbrentei-codexnek nyelvi sajátságait tűzte ki magának fejtegetése tárgyáúl. Számos becses nyelvemlékünk kiaknázatlan bányaként fekszik
niég feldolgozatlanul, pedig a nyelv helyes fejlesztésének egyik fontos
tényezője a régi nyelv alaki és szellemi tartalmának ösmerete. S ép e
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zók változásait (1. időmérték változása; 2. zártabb és nyíltabb hangzók
változása; 3. magas és mély hangok változása; 4. magánhangzók elveszése : 5. magánhangzók hozzájárulása), a mássalhangzók változásait
(1. időmérték változása; 2. keménység! fog változása; 3. az úgynevezett
részleges assimilatio ; 4. rokonhangok változása és articulatio-változás;
5. mássalhangzó elveszése; 6 mássalhangzó betoldása; 7. hangátvetés.)
£ rész felosztását egészen észszerűnek mondhatjuk, a mennyiben
a hangtan minden részére kiterjeszkedik, de a feladat megoldása nem
sikerült kielégíthetően. Hibája, a mi az egész értekezés hibája is, hogy
nem alapúi az összes adatok felhasználósán. Értekező ugyan maga is azt
mondja : -nem arra törekedtem, hogy minden található szót felhozzak a
hangtanban ugyanazon egy esetre, hanem inkább arra, hogy a lehető
ségig minden sajátságot feljegyezzek*, de itt elfelejti, hogy «a lehetőségig
minden sajátság* feljegyzése érdekében minden, egy esetre vonatkozó szó
figyelembe vétele okveietlenül szükséges, annál is inkább, mert a codexek
helyesírása, a számos tolihiba sokszor kétségben hágy, s ekkor csupán
csak valamennyi eset ösmertetésébŐl és megbirálásából vonhatunk le
helyes ítéletet. Állításom bizonyításául a hangok jelöléséről szóló feje
zetet vettem behatóbb bírálat alá ; az egész értekezésre nézve nem tet
tem ezt azért, mert az az egyszerű ismertetés határain jóval túlmenne,
bár a többiben sem mulasztom el értekező feltűnőbb tévedéseit kiemelni.
Magánhangzók. 1. a=a. A 80-dik lapon előforduló mondaa s iraa
a 398*dik lapon tárgyas alak is lehet, s ezért olvasható nemcsak aa
vagyis íí-nak, hanem ónak is: Minden földön lakozok megindítanak
Mert $ mondaa es l/mek 80; Es táblát kérvén iraa János fi neve 398, azaz:
és táblát kérvén írá: János legyen az ő neve.
5. e=é. Hogy e helyett nehány helyen é van írva, azt csak tollhibának vehetjük, mert az említett példák mellett sokkal gyakrabban
fordúlnak elő a rendesírású szavak: értelmet 67: ertelmet 67, 68, 327
stb. kévilek 66: kevileket 55 stb. émlekezik 328: enúekeziel, emlékeztek
5, 20, 24, 188 stb. tékenc 67 : tekenc 29, 43, 49 stb. mért (quia): mert
49, 50, 154, 160 stb.
7, 8, 9. é. A közép é megkülönböztetésének nincs alapja, minthogy
számos adat a codex íróját vagy leíróját ö-ző tájszólásúnak bizonyítja, s
így é-t nem ejtett. Pl. elvirősólven 1, elegSdni 1, zeretnod 8, Ugon 1,
keseróggec 10, vezón 13, emlekóziek 20, tottem 2, 20 stb.
12. é=é. Nem valószínű, hogy az é-t következetesen jelölték, mint
azt négy-öt eset feltűnteti, melyek csak véletlenül kaphattak ékezetet, s
ékezetlen alakjukban gyakoriabbak. Pl. diéérkk 313; dicerlek 313,
diceretet 23, dUerietek 228, 229 stb. filvén 281 : keresven 231 vegezven 281,
iegezven 18 stb. más példák: eréen, erteni 280 e h. értsen, érteni; mi
kent 85 e h. miként; nép 201 e. h. nép stb.
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379, és h$Laróg 401 tolihibának vehető, Volf sem jelöli meg). Hatvan
négy esetben negyvenötször ü-t, tizennégyszer ü-t, négyszer ó-t, egyszer
egyszer ó-t és o'-t jelent.
ü-t ezekben : o, o'A1, ót, ókét 1, 1, 18, 22, 33, 33, 36, 41, 41 ; ól 26;
kónórólvin 1 ; ózd 19, 21, 36, 37, óróll'enek 19, 32, 41, 41, tólem 20, 28,
29, 29, 35 ; zóksegben 24; tóreben 26 ; zivókót 27 ; gólóli 28, 36, 38, tóz
24, 28, 33, 35, 35, 37; lón 31 ; kizólt 33; kó 35, 37, 40; von 36; zentói
41; bonért 41; meregtól 20 ;
ü-t ezekben '. 'főieddel 18, 38, 50; óroltejemet 18, 24, 35, ezóst 28;
ógekeziel 18, 32; gólekefefeket 31 ,’ fó jt 35; ózeni 39; kólgon 41 kólói 44;
ö -t: tótted 32, tóted 23. örömedbe 41 ő fólibe 35;
ó'-t: tód 24 ;
ó -t: nagólonk 41.
Feltűnő, hogy ez az írásmód csupán az első lapokon, s ott sem álta
lánosan található, de mégis sokkal sűrűbben, semhogy egyszerűen tollhibának mondhatnék. Például ó, ók olv. i7, ük, mellett eléggé gyakran
találjuk ezt: i, éket olv. ű, őket, s ugyanott ó, ótót, ókot; gólöli mellett
gülólóen 50, gflólsig 49; gólekejej mellett gSlekezes 45, gólekezes 45;
kólói mellett kvlrl 16, űz ige mindég ózd ózze írásmóddal van jelölve.
Ezt, azt hiszem legjobban úgy magyarázhatjuk ki, hogy vagy
többen írták le a codexet, vagy több eredeti szöveg volt a leíró előtt.
Bizonyítja ezt még sok más, különben alig magyarázható következetlen*
ség és meg nem egyezés úgy a helyesírásban, a mennyiben e korban róla
beszélhetünk, valamint a ragozás és képzés számos sajátságában (pl. az
■úl, ül, -ól; -túl, -tül, tol, -tői ragok vegyes használata).
7.9. WJirnmpM 90n t ia i t i valiatő ó-nek. mert esrvedül álló, evvel szem-
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a : a, á,
1, i, í, y, j : i, í,
aa : á,
yí, yh : í,
e : e, é, é,
o : o, ó,
ee : é, é,
oo : ó,
(é : e, é, é,)
ó : ö, ő,

eö : (ö), ő.
ó : (ó, ö, ő) ü, ű.
u, v : u, ú, (ü, fi.)
f , ü : ü,
fí.
w : u,
ú, (v).

A miket értekező mint kettős magánhangzókat tárgyal, nem tekint
hetők mind azoknak, így kaialtb&n az i j-nek olvasandó, mit nem csak
más nyelvemlékek, hanem a mai kaját, kajabál is bizonyítanak.
Nem vehető az i magánhangzónak két más magánhangzó között:
idvSzytoie, hiiedelemre, viioz, fiiuiul; itt értekező öi, ie, to, iu kettős
magánhangzókat lát, holott az i bennök nem más mint a raghoz tar
tozó, vagy pedig hangürtöltő j, a mint azt akárhány példa igazolja ; a
fennebbi szavak tehát így olvasandók: idvözítöje, hijedelemre, vijosz,
fijújvl.
Továbbá, hogy ganei, ioncabb ganéj-nak ésjonkább-n&k olvasandó,
az kétségtelen.
Igenis kettős magánhangzók vannak ezekben, miket értekező
említ: zein (Yolfnál zeein) 445 = szín (pajta); keik (Volfnál kejk) 440 =
kék; niékik 379 = nékik; Ixmg* 520 = bőg. Ezek az esetek a codex
meg- vagy leírójának táj beszédjére utalnak.
Mássalhangzók. 5. zs—sz. Nem föltétlenül hosszú &?-nek olvasandó
aloozs 447 = alóssz, de mondazs 449 = mondasz,felelzs, 450 = felelsz,
elvezs 15 = elvesz vagy elvesz.
10.
h. A h-t rendes functióján kívül hangerősítőnek tekinteni nem
tartom helyesnek, mert van elég példa, hol a szóvég erősítésre épen
nem szorul, a hol li van : merth 320, veztegjegeth 320, leheth 445 stb.
Viszont sok helyről hiányzik: felüt 319, élőt 319, lakozot 172.
Nem veszi figyelembe értekező a ez jelt, mely a d ,t végű igék
&?-ragos második személyében a mai dsz £&?-nek felel meg: tagacz 450,
veccz 42. felmagafztacz 25, félecz 29 stb.
A mássalhangzókat tehát így állíthatjuk össze:
i. y : J
k, c : k
z : sz, z,
zs : SBZ, sz
s, f : b
8 ; sz
ccz, ez : tsz, dsz

u, v : v
g, r, n, t\ : gy, ly, ny, ty
t, th, tt : tt
r :c
l : CB

Azt hiszem, hogy ezekből eléggé kitűnik értekező módszere,
hiányos adatokat elhamarkodottau dolgoz föl, s így az eredmény sem
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Sokkal figyelmesebben jár el, midőn a ragokat, alakjaikat, a szó
töveket tárgyalja; a kötőhangzókat bővebben vehette volna.
A névragozásnál az azont ezörvt alakban a teljesebb ni tárgyesetet
látja, holott az az eléggé gyakori azon ezen-nek közönséges alakja.
Egész bekezdés szól a ragoknak a maitól eltérő jelentéséről, a hol
annak teljességgel nincs helye, ezek a dolgok a mondattanba tartoznak
s nem az alaktanba.
A -nként, -nket ragot a szótőtől hibásan választja el így napon-kéd.
Olyatanna szóban -ná ragot lát, holott az nem más mint áthaso
nult •rá -ve.
Harmic neki teljesen szabálytalan alak e h. harmadik, holott az
Aarmmc*nak közönséges alakja, csakhogy a leíró elvétette harmad he
lyett. (283.)
Hozjaja-bán a személyragot kétszerezve látja, pedig egészen ren
des alak, csakhogy nem történt meg az áthasonulás. Hozjám, közjód,
közjója, ma hozzám, hozzád, hozzá vagy hozzája.
A harmadik fejezetben a szótani sajátságokat, t. i. a teljesen kihalt,
alakra vagy jelentésre nézve elavult szavakat sorolja fel betűrendben.
Ez a rész a leghasznosabb az egész értekezésben. Számos adatot közöl,
mely kimaradt a Nyelvtörténeti Szótárból, számosat, mely Volf kiadá
sát helyreigazítja. Egy jó oldalát kell még kiemelnem, hogy a oodex
sajátságait összeveti előtte ösmert tájszólással, a mi minden nyelvemlék
tárgyalásánál igen hasznos volna. Alább mindezeket az adatokat össze
állítom. Nagyon megnehezíti az adatok felkeresését a szövegben, hogy
értekező mindenütt a kiadás lapszámát idézi, holott abban is jelezvék az
eredetinek lapszámai. Magam mindég az eredeti szöveg lapszámát hasz
nálom.
A helyreigazítások a következők:
1. Volf nem különbözteti meg az i írását, mely a codexben
háromféleképen található : i, i, í,
2. Néhány helyen nem jelzi a t-t, mint az eredeti j-vel, hanem
egyszerűen csak i betűvel (524).
3. karóml 379, haboróg 208 Volfnál karoml, habarog.
4. hmok kelyett hívők 368.
5. Az eredetiben értekező szerint d'űlok 168 áll, Volf dHok-n&k
írja. Jelenthet ez diílók-a.t ( incumiB. Vulg.), értekező gyilokn&V érti.
Minthogy a codex fordítója az illető helyet nem fordította
teljesen, igen nehezen állapítható meg jelentése. A Vulgatában Psal.
XC. (): «A sagitta volánte in die, a negotio perambxdante in tenebris, abincurm . . . etc.» A Kulcsár-codexben 226: •Nappal való hamarkodo
nyitni, setethbe yaro dologiul.. . stb.* Apor-codexben 51 :
nappal
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repolóniltda setetbmi a r o mplarcodajtol: az ellen fu ta ttol. . . atb.»
így amegfelelőhelyekösszevetéséből én •dologinak hiszem, s hogy itt
nagytollbibiv&l vandolgunk.
6.
Voltnál mjddm (90) van, sajtóhiba fegyedelm helyett ( redartutioVulp.). V. ö. 239. nepekhmthfegedelmeket, Vulg. imrepationes in
opulig.

A Nyelvtörténeti Szótárból k i m a r a d t (s egyes mán,
ritkább) a d a t o k :
baridig 365=abortivus, idétlen.
codafit 3l=mirifico.
elő viul 238 = praeeo.
320 í=advesperascit; mert immár ejtol: advesperascit.
f&jdelm 90, 229 = redargntio, increpatio Vulg.
felfúgget '21i = felfüggeszt.
finlet '= fényiét 223.
•onozlani 137 = reprobo.
art, garéatok 454 = készít, paro, 202, 446: tesz, csinál, facio.
Ir/a 362 - mérték, köböl, corus.
j; ha hal meg 95= Quando morietur ; 517 avag igazak ha va|el = fiat quando recti deleti sunt.
pattan 90 = nem halló, süket.
tojói 404 = hangzik, sono.
nlhatlan 421 = hasonlíthatatlan.
tyol 418 = evanecco, ízetlenné lesz.
p5: nem hatta i/tennek orzagat = non potest videre. . . e h .
!tnia .. .
? = jász = philisteus.
>r 456 = ex peto. íme satan kezbe here teged = ecce sataVOB.
zik 403 = bimbózik, rügyezik; fige jak ki bomboztak =
'rOSSOB 8U0S.

|*284 = kÍBzni, készteni; vembek kyzzek a nepet = aenioIpopulis.
— készté8 ; ki iora kiz kxzej'ben = qui exhortatur in ex-

3 = könnyít.
= vendéglő, diversorium.
^ = barlang, odú, spelunca.
201 = Jetei épít, lakást ad ; Ka ijraelnek téricttet v
habi taré fecit . . . .
— la te r n a .
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koppazto 462 = calvaria.
latat 463 = látvány, tünemény.
latka 195 = medencze, lebes.
lehetendő 447 = lehetséges.
levei 366 = betű, litera.
mártózik 128 = intingvor.
meg azon 363 = ugyanazon, idem ; alább ; eg es azon.
megheizagol 366 = oly.; meghejszagól, evacuor.
megkepteleneit 473 = decoloro, szfntelenít.
meghőlőnoit 157 = megfoszt, privo.
meglakozik 123 = lakik, inhabito.
meglankaztal 68 = meglankaszt, tabescere faeio.
megmerghoni 191 = megharagudni; es vr {>nepere megmerghúvek.
megnvgotni 139 = quiescere facio.
meneitis 362 = menejtés, kötelezvény, cautio.
mezzel 359 = messziről.
minemmen 234 = quaemadmodúm; Te irgalmad legen miraitonk
mi nemmen te benned remenkettSnk.
mosodo 476 = fürdő.
nemzetien szegen 155 = ignominia.
?ielo 213, 204 = nyelv.
pokol angal 148 = angelus malus.
rast főid 318 = stádium.
zamar kf> 411 = mola asinaria.
zolófei 255 = gerezd, fürt.
törvén mefter 377 = törvénytudó, legis dootor.
Mnepnap 281 = ünnepnap.
émeg 293 = servitus; el zenveditek ha valaki tikteket finfegre foglal — Sustinetis enim si quie vos in servitutem redigit.
vezernev 454 = oognomen.
vizette 1 = helyette ; en ki vagoc fido orzagba éa-zamac rizette.
riJJ'eló kört 176 = tuba ductilis.
T á j s z ó l á s i h a s o n l ó s á g o k . 1. H a n g t a n i a k :
meerem 293, talán mérem (audeo), Erdővidéken: «Ne mérj hezsa
nyolni», «mérész».
iol 85. Röviden jól, Udvarhelyen.
araiias 523 = aranyos, Székelyföldön.
kokas 449 = Baranyában, népnél kókis (?) is.
iohok 194 = Bogárfalván Udvarhelymegyében is joh.
jiohad 324 = nyojtani, 8zékelyföldön is.
efmer 139, 216 = esmér, Erdővidékeű.

íy ^te M 173= üecoioro. nw™'M

i t 157 = m e g fw it , privo.

U..:ik

= lakik, inh»bito.

„„nk'n, 191 = megbaragndni; « rrtuT

ingatni 13!* = <joicscerc íicio.
,V :t 5 J =

liff '

m ««ira

231 =
Ir u,in/il r/mahtttá-

„/<> I7*» *= fo^6'
jttlnwje* 155 ^ ignomuii*.
; -»i { i i i i = nyelv.
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||s =r itadinm.

,,r líf III = mól*•‘ i"* '* '

= ikreid. fW
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vad, elhirvad.
isteke 148 = ösztöke; Háromszékben: észtéke.
bidoft 147, Csíkben bides, bid.es barlang.
tyk, ükmon (tik, tyikmony) 333 Rábaközben: tik, tikmony, tikász
kussébb 56, hűt 138, Hcől 294, ző 296 hütotlenfeg 336, fyekezi
351 szavak Erdővidéken is ily alakban használatosak: kiissebb, hüt, hü
tetlen, küvöl, iigyekezik.
Tájszólásra mutat a harmadik személyű névmás alakja ű, iik: ű
ük; a -túl, -tűi rag -tid, -tül, melyek a codexben körülbelül egyenlő
számban vannak az -o-b, -o-s alakokkal.
Székely alakokra hasonlítanak ivttak 343: jutottak; bocatta 425
boesdjtotta; nvgvt 425: nyugodott; v. ö. futtám, futtái, juttam, ju t
tál stb.
Az l és r kettőztetése: kirallok 264; matoll fogvan 265; zár ráz
140,187 stb.; arrok 480. Erdővidéken : kakas üllő, s más tájbeszédekber
is megvan; náüatok. mátoU fogva, erreget, kérrem, az enezés kivált
tréfásan.
Az assimilatio: mazzag 499, egyellő 154 Erdővidéken is ; hasoUik
tassóE 457, igassag, gonossag ma is gyakori.
daganag 325, v. ö. degenyeg Erdővidéken.
lekem (?) 160, Hetni 194, őtőztet 211, fel ke{\] 315, eeyee 426; Ud
varhelyen : leekem, iitetni, őtőztet, fee kee, éjee stb.
kitelen 282, ketelenfeg 301; Székelyföldön : kételen.

9
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baratos 196, 460, Udvarhelymegyében Farkaslakán ma is :
barátos.
befakast 209 = betör, a tyúk fakasztja a tojást, hogy a csirke ki
jöhessen belőle.
bolca 272 = búcsú: Székelyföldön: bócsu.
cvdaf 189 = csodálatos, Székelyföldén csudds.
egeb 324, olv. egyeb (?) Csíkban egyéb,
elevente 443 = éltében, v. ö. legénte, leánta Székelyföldén,
eh 246 = éhes: est ehek megelegedtek, Oláhfalnban : éh vagyok,
gorgef 183 — dörgés, Oláhfaluban görget, görgés.
hazonfele 389, olv. hasonfele — igaz, egyenlő fele vminek, Erdő
vidéken is hasonfele.
hojtat 255 = külváros, Kolozsvár egyik külvárosa: Hostát, Eger
ben egyátalán höstyá-nak mondják a külvárosokat; makldri hóstya, hat
vani bástya, czifra hóstya.
kéné 300, Erdővidéken is kénes,
kicyd 184 = kicsind, kicsinyded, Erdővi léken kicsid,
kinő 290: Ne talaltan konkolt zaggatvan 6 vekk ózve ki tát etek az
bvzat es. Ma osak a kendert nyövik vagy nyiivik.
kizni 449, 284 = készteni, Székelyföldön készt.
kőnódójt 293 = könnyebbít; Erdővidéken könyid.
kmo 93 = könyv, a népnél néha: könyü.
kortál pokaz 61 = körülfog: népiesen: páka kötő, bépókázni,
bepakolni (a kisdedet).
maga haiio 297 — ambitios, a zeretet nem maga haiio; a nép
nyelvében megfelel néki: maga vető. hánya veti, réti magát.
viegzeg 444 = megszeg, feltör; ma: megszegni a kényeret. felszegni
a parlagot, átvitt értelemben : megszegni a törvényt.
pince 473 ==cellarium, kamara; Székelyföldön néhol most is pin
cének mondják a kamarát.
siket ótód vafamap 810, Dominica passionis seu Judica. Szé
kelyföldén most is siket vasárnapnak nevezik.
zőlofei 255 = gerezd, fürt. Dunántúl: három fej szőlőt ettem,
zóvednek 211 = szövétnek; Csík-Szentgyörgyön metathesissel
így: szórendek.
tibeteg 490 tévelyeg, v. ö. a székely megtibejedett, megtimejedett.
tirteni 326 = tartózkodni, v. ö. tűrtöz, türtőztet.
L khk V il m o s .
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nem vágyik az elegen túlra; III, 1, 37 : fastidiosus = csömörlős, váloga
tós ; IV, 1 ,2 : parce = hagyj békét; IV, 1 ,9 : tempestivus = korszerű;
II, 1, 13: decens = deli; IV, 1, 15: centum artium (puer) = ezermester;
IV, 2, 31: me non hivat = nem nekem való; Epod. 1.1, 20; allapsus =
odasikamlás stb. — Sikerültek a magyarázó parallel-idézetei is. így
pl. Od. I, 2 : praesidium-nál hivatkozik a zsoltárokra: XVII, 2. «Az úi
az én erősségem és oltalmam*; XXV, 1 : «A mi Istenünk oltalom és
erő*; Od. IV, 1, 10, purpureus szavánál Nala é8 Damajanti I, 18-ra, hol
ép ilyen átvételt találunk (purpureus, fényes, ragyogó = á. é. aranyosj
stb. Szóval, a tárgyalt öt költemény e commentárját sikerültnek tartjuk,
csupán a közölt szövegkritikai magyarázatokat nem birjuk megegyez
tetni a czímmel, mely azt mondja, hogy a magyarázat iskolai haszná
latra készült. Kár a tanulót ilyen vagy amolyan lectio jogosultságának
feszegetésével untatni. Adjuk elébe a nézetünk szerént legjobb lectiót
8 ezt az egyet iparkodjunk lehető legvilágoeabban megmagyarázni.
F in ác zy E rnő
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27. Bournéz Ernő: Az olympiai játékok. (Brassai róm. katb.
fögymn., 19 11) — Ezen, az orsz. középisk. tanáregyesület brassai köre
által rendezett népszerű felolvasásokon bemutatott értekezés czéljának
tökéletesen megfelel. Csupán ismeretes dolgokat ad elő közkézen forgó
forrásmunkák alapján, miért is hiba alig csúszott sorai közé. Mégis, ha
már nyomtatásban bocsátotta közre felolvasását, illendő lett volna kis
függelékben forrását és segédmunkáit megnevezni. Csekély és nem méla
^iorknoihiAia i/ran aránvos, prózája a
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Stengel: Die griechisohen Sakralaltertümer, München 1890. p. 130,
Iw. Müller Hdb.-jában.) Nem ad továbbá egészen kielégítő felvilágosí
tást a játékok megtartásának idejéről (p. 6.) és a IXAavoSíxat számáról, de
viszont a versenyek válfajainak felsorolásánál nem feledkezett el közbeszőni Pausaniasnak híres versenyekre vonatkozó — ha néha nagyító is,
de a laikus hallgatótól anekdotaszerűségüknél fogva szívesen fogadott
följegyzépeit. Csak egy kérdéssel vezette félre £. úr hallgatóit, az olympiai ásatások idejének kérdésével. Értekezése befejező soraiban t. i. így
szól; «A szellem azonban, mely ott egykor életteljesen nyilvánult, nem
enyészett el az emberi kezek alkotta művekkel együtt, hanem ott lap
pangott századokon át mintegy szabadulását várva, a mi a múlt század
ban be is következett. Körülbelül azon időben, midőn az olympiai ásatá
sok megkezdődtek, hangzott fel az intő szó, hogy a testi nevelésre több
gond fordítandó. Rousseau etc. >. Ezt megczáfolja, mit Baumeister Denkmáler-Schreiben s.|v. Olympia (p. 1062.) olvasunk : «So blieb die Éhre,
zuerst erfolgreiche Ausgrabungen bei dem berühmtesten Tempel des
klassischen Altertums vorzunehmen, den Franzosen vorbehalten. Dér
Okkupation Morea’s durch M .rscball Maison (1828 bis 1831) folgte
eine wissenschaftliche Expeditioo, deren Aufgabe unter andern anch
in dér Aufnahme und Untersuchung dér Denkmáler des Altertnms
bestand. Ábel Blouet leitete diese Abteilung. Etc.» — Ajánlom az
értekezést a középiskolai tanárok figyelmébe.
D r. V ári R ezs ő .

23. Dr. Zimányi József: Báróczy Sándor «Védelmez tetett ma
gyar nyelv*-e. (Uogvári főgymnasium.) — Az 1790. évben történt,
hogy a Bécsben megjelenő «Hadi és más nevezetes történetek • oz. ma
gyar lap szerkesztői három pályakérdést tűztek ki megfejtésre, melyek
közül a harmadik így hangzott: (Mennyire szükséges a magyar nem
zetnek a deák nyelv tudása?* Ezen utóbbi pályakérdésre egyebek közt
egy névtelen pályamunka is érkezett, melynek szerzője, az akkori saj
nos, de divatos felfogás szerint, azt törekedett kimutatni, hogy Magyarországon okvetetlenül szükséges minden téren a latin nyelvnek haszná
lata. Komoly meggyőződéssel állította, hogy a magyar szabadság elvész,
ha a latin nem lesz országos nyelv, s a haza minden szabadságától
megfosztva tönkre megy. Közügyeinknek tehát nem magyar, hanem
latin nyelven kell folyniok. Mindezt a névtelen pályázó 16 czikkelyben
igyekezett támogatni és megokolni. Erre felelt aztán Báróczy a «Védelmeztetett magyar nyelv*-vei, s pontról pontra czáfolja az ismeretlen
író pályamunkáját. íme Báróczy «Védelmeztetett magyar nyelv* ének
keletkezése.
Az értekező igen szépen és világosan állítja szemünk elé a vitázó
irat keletkezését és tárgyát s jól jellemzi szerzőjét és korát. Mitdjárt

értekezéseelejénigentaláló vonásokkal domborítja ki a múlt század
régénmutatkozómegdöbbentő nemzeti hanyatlást s ennek éles ellenéteül az írók kicsiny de lelkes csoportjának hazafias mozgalmait.
középnemeBségeldeikoBodott, mivel nevelése és műveltsége majdnem
záróiigdeákoealaponnyugodott 6minden nemzeti elemet nélkülö
zi; abeszédéstudománynyelvelatin volt, a közigazgatás és nevelés
nnyelven folyt Ezekelőtt nyelv és nemzetiség idegen fogalom volt
nnak megértésére soha semjuthattak. A főnemesség meg elfransodott, annyin, hogy szégyennek tartotta magyarul beszélni,
esi udvaridegenlégkörébenmegszűntek magyarok lenni; franczia
en beszéltek és írtak. Ebből magyarázható az a sajnos jelenség,
magyar emberek a magyar nyelvet nem tartották alkalmasnak
\ogy akár a tudomány, akár a törvénykezés vagy közigazgatás
'Jegyen. Csak a testőrírók s társaik küzdenek lelkesen és kitarmagyar nyelv és nemzetiség ügyéért, különösen Bessenyei és
Báróczy. Eszméik megvalósulását nem érhették meg, de igazat
kik ajövő.
en rövid bevezetés ás korfestés után kissé futólag, de eléggé
n jellemzi a czikkíró Eáróczyt e «Védelmezietett magyar
mely dialógusokban van írva, s melyben István Báróczyt,
edig a névtelen pályázót jelképezi. A vitatkozás eredménye
magyar nemzetben minden feltétel ■megvan, a mi alkalmas
i fejlődésre: a magyar történetnek vannak nevezetes mozyek méltók a följegyzésre; a magyarnak van elég alkalma
ogy lelkesüljön tudományos munkásságért; a kereskedelem
1földdel való érintkezést, s az országnak fekvése és éghajmég inkább elősegíti.
i hasznos munkát végzett ezen derék értekezés megírásás, hogy minél előbb tegye közzé egész Báróozyját; de ezt
vasbatja mindenki, a ki a magyar testőrírók nevezetes
lalkozik.
Steuer János.
Aurél, Simái «Zsugori, telhetetlen, fösvény ember»
ífegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló pozsony-szentalgymnasium, p. 3—11.) E néhány lapnyi értekezés
szerzőnek Simái és drámairól működése czímű iroda
ibb tanulmányából*. Újat az érdemes piarista életé
árva szót sem találunk benne, sőt a czímbeli drámá
ja Fösvény első magyar átdolgozása, részletes pontos
n élkü lözzü k a franczia eredetivel. Az egész «feje|iv m ódon, a következő részekből van összeróva:
H oliére világirodalmi jelentőségéről; Schlegl (sic!)
L io.
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és Goethe nézeteinek szembeállítása; b) Plautns élete és jellemzése,
rémséges lapsusokkal, melyek közül csupán a következőket idézzük:
i Korán Rómába került (t. i. Plautus), úgy látszik, mint mwniceps* (?);
•először a színháznál mint operarius in artum scoenicomm szolgált*
(v. OeU. 3, 3, 14 . . . cum pecunia omni quam in operis artificum scenicorum pepererat in mercatibus perdita inops Romám rediisset, etc.) ;
Plinius (?) szerint mola mamualia-ként szegődött egy pistor-hoz* (v.
Hieronym. ad Euseb. chron. 1817 . . . qui propter annonee difficultatem
ad iiwlas vumuarias pistori se locaverat, etc.); c) az Aulularia rövid és
egészen hibás tartalmú analysise, melyben egy szó sincs a bögréről, pedig
a darab, mint a czím is mutatja, ennék a fölfedezése körül forog; d) a
Fösvény tartalmi analysise; e) Harpagon híres monologja (IV, 7), pár
huzamba állítva az Aulvlaria megfelelő helyével (IV. 9), melyet a szerző
egy XVI. századbeli kiadásból (Lagduni, 1587!) látott jónak idézni;
f ) Simái Zsvgorij&nAk analysise, mutatványul a már említett monologgal, mely nem mindenütt az eredeti szöveghez híven van lenyomatva
( « ó ! hisz’ nem én magam vagyok az! olvasd: *ó hisz’ nám én magam va
gyok az !> ; g) végül Simái Zsugoriján&k prologja, tetemesen megrövidítve
és nem egész pontosan. Némedi helységről, például, sehol B e m mondja
Simái, hogy *Pest városa alatt* fekszik, s hogy épen *a Vértes hegyen»
támadták meg Gyolcs Istvánékat a pártoskodók, azt ép úgy nem tud
juk kiolvasni a darabból, mint azt, hogy Kösmög, maitre Simon magyar
párja, zsidó volna.
A mondottak alapján azt hiszszük, hogy a kilátásba helyezett s
•nagyobb tanulmánytól* nem igen várhatjuk irodalomtörténeti isme
reteink gyarapodását.
Híhx A dolf .
90. Czövek Frigyes, A Labdakidák Sophoklesnél. (A cisterci
rend bajai kath. főgymnasiuma, 2—65. 1.) — Szerzőnk ezen értekezés
megírásával épen nem szándékozott a Labdakida családról és a reá
vonatkozó görög drámákról új, önálló kutatásokat közölni, hanem egy
szerűen a Labdakida-mondát akarta azon alakban elbeszélni, a mint azt
Sophokles két Oedipusában és Antigonéjában előadja. Gzélja nem is
lehetett más, mint a tanuló ifjúsággal lehető egyszerűen, de vonzó alak
ban megismertetni azt a mondát, melynek psychologiai talányai annyi
ember lelkét foglalkoztatták és foglalkoztatják jelenleg is.
E szempontokból megítélve az értekezést sikerültnek és ezéljának
megfelelőnek kell mondani. Szerző eléggé bőven adja elő ama három
dráma tartalmát és ott, a hol tartalmuk között hézag mutatkozik, mint
pl. Oedipus tyrannos és a Kolonosi Oedipus között, a hiányzó részletet,
a mennyire lehet, kiegészíti, hogy az elbeszélés fonala meg ne szakad
jon. Előadása teljesen objektív, a mennyiben nem akarta az olvasóval

hz oivasovai emi leim, nogy muveezi aiKoiaeoK a muyera egyenisegene*
‘tekintetbe vétele nélkül megítélhetők.
Fböhlich Róbert.
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31. Grósz Jakab. A magyar nyelvtan oktatása iskolánk első
osztályában. (Temesvári m. k. állami főreáliskola, 7— 12.1.) — Közép
iskoláinknak egy nagy része oly különös helyzetben van, hogy a magyar
nyelv a tanulók egy nagy részének nem anyanyelve, hanem előttük
többé-kevésbbé idegen. Sok helyt ennélfogva a tanítás nyelve nem lehet
mindjárt az I. osztályban a magyar, hanem csak lassanként kell őket
annyira vinni, hogy a magyar nyelv akadálytalanul szolgálhasson a
tanítás nyelvéül. Az ilyen iskolában legnehezebb a magyar nyelv taná
rának helyzete, különösen ha osztálya vegyes ajkú; s mindig nehéz fel
adatot kell megoldani, ha az ilyen osztályt egyformán akarja vezetni.
8 hogy a magyar nyelv tanításának módszerét az ilyen iskolában is
minél jobban meg lehessen állapítani, szükséges, hogy a különböző vidé
kek tanárai tapasztalataikkal minél gyakrabban s minél részletesebben
beszámoljanak, ismertessék a követett módszert s az elért eredményt.
Ebből a szempontból tanulságos értekezést dolgozott ki a pancsovai
gymnasium 1887 S-ik évi értesítőjében Reményi Ede (ism. Philologiai
Közlöny, 1889 május); s ugyanevvel a tárgygyal foglalkozik Grósz
Jakab értekezése is.
A temesvári reáliskola I. osztálya szintén eléggé vegyes ajkú,
24 tanulónak volt anyanyelve a magyar, míg 35-nek a német, és 2-nek
az oláh ; a tanár helyzete annyiban még kedvező, hogy e tanulók között
egy sem volt, a ki magyarul ne tudott volna (a statisztikai adatok sze-!-ll
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nyelv tanítása lett volna a főczél, arra törekedve, hogy az év végéig a
magyar nyelv helyes használatára szoktassa a tanulókat.
Grósznak egy ily vegyes osztályban kellett a magyar nyelvtant
tanítania, a hol 13 magyar és 18 német ajkú tanuló volt, s a követett
módszerrel számol be ebben az értekezésében. A módszer általában véve
helyes, csakhogy ép arról szól legkevesebbet, hogy milyen nehézségeket
okozott neki a tanulók járatlansága a magyar nyelvben, s hogy hogyan
küzdötte le ezeket a nehézségeket. Ez az, a mi bennünket legjobban érde
kelt volna, mert az a módszer, a mit ő vázol, nagyjában alkalmazható
oly iskolában is. a hol az összes tanulóknak anyanyelve a magyar, legfel
jebb, hogy ott szorosabb kapcsolatba kell hozni az olvasmányt a nyelv
tannal. Ellenben a hol a tanulók nagy részének nyelvi ismeretei cse
kélyek, főgondját a tanár a nyelv helyes használatára fordítsa, s csak
kevésbbé a nyelvtani alakok megismertetésére. Ott a magyar nyelvet
jóformán úgy kell tanítani, mintha idegen nyelv volna.
A szerző szól ugyan röviden erről is, s talán a rendelkezésére álló
hely szűke nem engedte, hogy részletesebben tárgyalja, pedig ez a kérdés
sokkal fontosabb, semhogy a helylyel takarékoskodni kellett volna.
32. Schultz A. A nyelvtanítás észképző tényezőiről a kezdők
nél. (Munkácsi m. k. áll. gymnasium, 3—7.1.) — A czímben jelzett
tárgygyal a szerző könnyedén végez az alig öt oldalra térjedő dolgozat
ban. A helyett, hogy megvilágítaná, mi az észképző hatása az anya
nyelv, a modern idegen és a klasszikus nyelvek tanításának, s ebből
folyólag kifejtené, mennyiben kell a középiskolának e nyelvek egyikére
vagy másikára súlyt fektetni, nem tesz egyebet, mint hogy rövid és
fílozófíkus mázzal bevont bevezetés után (melyben még ilyen állítást is
találunk: tA szók kimondott gondolatok*), csakis arról szól, mit kell
a nyelvtanból tanítani. Kívánalmait három pontban állítja össze:
1. A szók jelentése és viszonyítása más szókhoz. — 2. A tanulók gon
dolkozása és szellemi tehetségeik felosztásának második főtényezője a
mondatalkotás. — 3. Végre hatalmas tényező a tanuló gondolkozásának
fejlesztésére az elolvasott és megbeszélt olvasmányok tartalmának
tudása. E három tárgyról szól ez az értekezés, de ezekről is csak keveset.
B a la ssa J ó z s e f .

33. Hornyik József, Egy lap irodalmunk történetéből. (Kecske
méti m. kir. állami főreáliskola.) — Nagyon helyesnek találjuk, ha az
iskolai programm értekezések írói lehetőleg közelesö tárgyakat válasz
tanak maguknak kidolgozásra, olyanokat, melyek egy vagy más tekin
tetben ahhoz a helyhez fűződnek, a hol az illetők mint tanárok működ
nek. így a vidéki író biztosabb talajt nyer kutatásai számára e nem
kénytelen forrásokért máshova fordulni. De valódi szolgálatot tehet a
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ókét. E czél elérése nem is ütközm neiiezesgeau tételeznünk, hogy a növendékek isménk a egnagyo
mJn<juntalan i
e kiváló alkotását s így tárgyslásunk Myamáu nem. ke
tartalom és cselekvény hosszas elbeszélésébe ’»<»**
fcw .n W *
egyszerűen utalnunk a költemény szóban forgéreszletene, ^ gy
dékek a, illető részeket gyorsan emlékezetükbe i d e z h j e l ,
tudását feltételezte szerző is, de azért, helyesen já e , f .16aésénekfolyamének különböző oldalait és árnyaltait a
^ mecrvilágítására
mán tárja fel, kiemelve azon tetteket, m e l y e k jellemük m g ^

tóünk me<
* i í tetteit
nem
lípni tudó
fi* btcsuk

®tí ieláldi
Toldinebai

»v» eszui
fónyképiil

lünket a

dani s nem is hiszi, hogy ezt tenni kepes volna. S h gy ^
emlékegáról mindjárt meggyőzzön bennftuket, yu fti «
ul8Znált találó és
zeté*-ből szóról-szóra átveszi a nőalakok je e*üZ®
'ülőkkel figyel®62'
sikerültepithetonokat, de elmulasztja az olvas 1 1 ez j
r,0ndolataitetni, hogy ezek tulajdonképen nem ^aját ere e>1 e
a mély érzérá
.Ott van Toldiné, a szerető szívű és szigorú erko
erélyes Anikó,
s erős lelkű Rozgonyi Piroska, a vidor, játszi es
g
^
a kegyetlen és érzéki Jodovna, a vakbuzgó es eV®
, boszniai M»'
Örzse, az élénk, nyughatatlan és titkos szere em/t|/w0ajnat
leány, és végre a kaczér és h e v e s Mária.*
eredeti

Digitized by

Google

i
k
melyek k

t°tt bájoi

szavakat
W a va
nem érz
lőnének

íiíziaesá
aemérei
lom,

leteEgép

hasonló dolgozatot kell készíteni, miként nélkülözzenek minden ere
detiséget éa önállóságot.
De lássuk a tárgyalás menetét. A bevezető sorok éppenséggel nem
illenek be azon keretbe, melyben szerző tárgya mozog. Beszél Arany
alkotó tehetségéről, melylyel Ilosvai elbeszélésének kusza szálaiból
mesterkezekkel egységes cselekvényt alkotott, s finom költői tapintatáról,
melylyel Toldi jellemét megalkotá. Csak azután jő rá, hogy neki tulaj
donképen nem is szándoka Arany és Ilosvai műveit összehasonlítani,
hanem foglalkozni a Toldi-trilogia nőalakjaival, melyeknek változatos
sága úgyszintén a többi jellemek gazdagsága is megérdemli, hogy velők
újból és újból foglalkozzunk.
A Toldi-trilogia első részében tulajdonképen csak egy nővel ismer
kedünk meg, s ez Toldi Miklós édes anyja. Főjellemvonásai, mint szerző
e nő tetteiből és beszédeiből feltünteti, gyengéd szeretet és mély erkölcsi
érzés, nem ment az anyai hiúságtól, — de viszont kellő szigorral fel
lépni tudó, ki gyermeke hibáira nem hunyja be szemeit. Mikor pedig
fia becsülete forog koczkán, egész vagyonát, legdrágább kincseit kész
érte feláldozni. Valóban bátran kimondhatta volna szerző, hogy Arany
Toldinéban a gyengéden szeretó, aggódó, nemes lelkű és önfeláldozó
anya eszményképét rajzolta s állította fel minden nőnek követendő pél
dányképül. A trilógia első irészének ezen egy nőalakja kárpótol ben
nünket a többieknek hiányáért.
A második rész már nagyobb gazdagságot tüntet fel nőalakokban,
melyek közt a legkiválóbb helyet a költő lelkének egész hevével alko
tott bájos hajadon, Piroska foglalja el. E nő jellemzésére a legtalálóbb
szavakat szerző ismét Gyulaiból vette, idézőjel nélkül. «A költő Piroská
ban a valódi magyar leány jellemét rajzolja, a ki mély érzelmű, de azért
nem érzelgŐ, szenvedő, de azért lemondásában is erős tud lenni.* Jel
lemének fővonásait — milyenek: a magyar nő régi, egyszerű erkölcsei,
háziasság és rendszeretet, erős lelkület, mély érzelem, női önérzet és
szemérem, gyengéd gyermeki szeretet s barátnője iránti meleg vonza
lom, — elég szerencsével próbálja megvilágosítani előttünk; kellő rész
letességgel tárja fel e női hérosznak lelki világát, ki büszke önérze
téért saját boldogságát is feláldozza. Ám kívánatos volna, ha itt-ott egyegy idézettel is teljesebbé tenné e képet s tisztább világításba helyezné e
jellem finomabb árnyalatait is. Pl. midőn Piroska a bajvívásban felismeri
Toldit s bár lelke fellázad a megaláztatás ellen, s egy szavába kerülne*
hogy a való napfényre derüljön :
•------ ő azt a szót soha ki nem ejti
Nem is úgy dajkálták, nem is úgy nevelték,
Leányi szemérem leköti a nyelvét,
Született szemérem, lányi kötelesség,
— Oh, a leány sorsa csupa kénytelenség.*
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Apja iránti tekintetből sem szól. Jól tadja, hogy atyját szerencsét
lenné teszi, ba nem lép Tar LŐrinczczel házasságra; hisz Rozgonyi csak
azért volt egész életében boldogtalan, mert nem volt fia, kire vagyonát
hagyhatná.
Jodovnáról, erről az asszony állatról, kinek bosszúja és szeretető
egyaránt állatias, csak pár szóval emlékezik, de ez, mi is úgy hiszszük,
tökéletesen elég arra, hogy felkeltsük a legnagyobb megvetést és utála
tot mindazon nők iránt, kiknek teste szép, de a kik nőiességükből telje
sen kivetkőztek,
Az anyakirálynénak, Erzsébetnek főbb jellemvonásait, rideg ko
molyságát, hideg érzéketlenségét, vakbuzgó vallásosságát, komoly mél
tóságát, melyből minden melegség hiányzik, találó vonásokkal látjuk
körvonalozva. Pár szóval tán fel lehetett volna említeni, hogy a fia szá
mára kegyelmet esdő Toldinéval szemben, szívtelensége és önzése onnan
is magyarázható, hogy saját bánata és fájdalma szívét teljesen elfoglalták
és így más anya bánata nem képes őt meghatni.
A víg és gondatlan Anikó s a szenvedélyes, heves vérű Örzee jel
lemzése talán még a legkifogástalanabb. Az előbbi minden pajkossága mellett nőies (s ez különösen kiemelendő), bátor és vállalkozó,
ki végre is elnyeri bátyja iránti Önfeláldozó szeretetének jutalmát; az
utóbbi hősi bátorságot és elszántságot tanúsít s reménytelen szerelmé
ben még a haláltól sem riad vissza.
Mária, ez az ördögi lélek, ki képes mindent színlelni, kinek min
den mozdulata kiszámított tettetés, csak egyetlen egyszer jelenik meg
előttünk, de ez az egy szereplése elég, hogy jellemének aljasságát meg
ismerjük. Előbb hűtlenül elhagyja jegyesét, Lajost, s midőn ez férjének
kivégeztetését tudtára adja — mit ő már jóval előbb tudott — ájulást
színlel; majd átkokat szór férje gyilkosára s végre csábító szépségének
minden varázsával elkábítva őt, képes volna szerelemre gerjeszteni,
ha ennek szívén esze nem győzedelmeskednék.
Mindez elég helyesen és ügyesen van megírva, ha ugyanezt már
számos helyen (Gyulai, Szász K., Koltai V. stb.) nem olvastuk volna
ugyanebben a sorrendben, részben sokkal ügyesebben, erőteljesebben,
találóbb színekkel elénk állítva. Ha legalább egy-egy helyen feltűnnék
némi eredetiség s itt-ott felcsillámlanék egy önálló eszme! De ezt hiába
keressük. Még az egyes kifejezések is oly mindennapiak, közszájon for
gók, hogy már e miatt sem nyújthat az előadás valami különös élveze
tet. — Az ilyen festésekbe élénk színekkel életet és varázst kell önteni,
s törekedni kell legalább annyi önállóságra és eredetiségre, hogy a tár
gyunk korábbi feldolgozói halvány másolóinak vagy gyenge utánzóinak
ne tekintessünk. De közvetetlen czéljának talán megfelel a dolgozat.
R ó zs a

G é z a .

UOU DÓK

iT»ü*t

-

z z s s s s fe
„ .un Mn*<*•«
’* “ r ^ 5
u l»n

^

‘

{t
i í S

T t ^ je n je le D d ílW

,t t d A m (» #z k“ j°“
^-

b«* •
^ "

f

fl,‘y
b íre
srÍ
á g o t welsttDteágot

» haláltól
iri» , e* m ördögi lelek,

képe8 mindent ^

L fgjfüÍDepa0V

T J Z Z g jg S t *

<71ven e«ze nem

® 6 íe Ú

^

* #

* * L

'

Badics ferencz. Ffcy András életrajza, -Duaapesi, Auaueinis. iosti
(8-r. VIII, 671 L)
Badics Ferencz. Magyar irodalmi olvasókönyv. I. kötet. A gymnf
sitim V. osztálya számára* Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. IV, 205 1
1 frt 20 kr.
t . J£ D .
Bartal Antal ás Malmost Károly. Latin mondattan. 3. kiadás. Buda
pest, Eggenberger 1890. (8-r. VII, 265,' VII 1.) 1 frt 60 kr.
Dávid István. Latin olvasókönyv Livius, Ovidius, Phiedrus műveibJ
és más költők gnómáiból a gymnasiumok Ili. ás IV. osztálya számun
valamint a reál- és polgári iskolák használatára. A tanítás legújabb módj
szerint 3. lényegében változatlan kiadás. Budapest, Lampel R. 1890. (8-:
VIII, 1861.) 1 frt.
z
i
Dengi János. Rhetorika, a prózai írásművek elmélete olvasmányod
kai és ezek magyarázatával. Budapest, Eggenberger 1890. (8-r. 305 1.) 1 n
60 kr.
. .
Erdélyi Pál. Fáy András élete és müvei. Budapest, Dobrowsky é
Franké, 1890. (8-r. 351 1.) 2 frt 50 kr.
Gow James. Görög és római állami régiségek. Segédkönyv az m
dalmi és művelődés-történeti tanításhoz. Budapest, Eggenberger, löaD. (o*.
2 ^ Greguss Ágost. Magyar költészettan. 2. lényegében változatlan kiadái
Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 121 1.) 1 frt.
TT »r a í
Hojer Károly. Rendszeres franczia nyelvtan. L Alaktan. II. Mondái
tan. III. A franczia verstan elemei. A k ö z é p i s k o l á k felsőbb osztalyai szí
mára. 3. javított kiadás. Budapest, Eggsnberger, 1890. (8-r. 206 .)
20 kr.
* Ho/mann Emü. Salamon király legendája. Bölcsészettudori értek*
zés. Budapest, Athenseum 1890. (8-r. 31 1.)
j i
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan a középiskolák használatba. Atóa
gozta Barbarics Róbert. 23. kiadás. Budapest, Lampel R. 1891. (8-r. £ai i

Jakabffy Ferencz, A nemes rozsda. Budapest 1890. (8 r. 30 1.)
K. P. Mamzer. Budapest, 1890. (8-r. 46 1.)
,
, „ 1Könyvszemle (Magyar). Közrebocsátja a
m" sT “ ?
XIV. évf. 1889. BudapestfHornyánszky V. (8-r. 368.) - Tartalma BaR%
Aladár : A nádasdladányi könyvtár. — Csontost J .: II. Ulászíónak ajánlj
latin codex a konstantánánolvi Eszki-Szeralyban.
U. a..
„ , _
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XVII. századbeli könyvnyomtatók. — Kleich János: Ismeretlen magyar
nyelvemlék 1474-ből a bécsi udvari könyvtárban. — Kvacsala J. : Kiegészí
tések és magyarázatok Szabó K. R. M. könyvtára II. kötetéhez. — M ajlélh
B .: Debrenthei Tamás búcsúbeszéde II. Pius pápához a párisi nemzeti
könyvtárban. — U. a .: Jelentés aM .N. Muzeum könyvtáráról 1888 9 ben. —
Xagy Imre, Schönherr Gy. és Tagányi K .: Adatok a magyarországi középkori
könyvtárak történetéhez. — Szabó K .: Régi magyar könyvészeti adalékok.
VIII. — Szilágyi Sándor: Az erdélyi nyomdászat történetéhez. — Osztrák
törvény az osztrák könyvtámokokról. — Vegyes közlemények. — H ozzájárul:
Magyar könyvészet. 1889. összeállította Horváth Ignács. (8-r. 149 1.)
Krishaber Béla. Kimchi József élete és művei. Bölcsészettndorí érte
kezés. Budapest, Athenseum 1890. (8-r. 32 1.)
Kiizsinszla/ Bálint, dr. Aquincum és romjai. Budapest, 1890. (8-r.
3° 1.)
Ne'oy László. Olvasmányok a poétikához. 3. kiadás. Budapest, Kggenberger, 1890. (8-r. 232 1.) 1 frt 40 kr.
Pázmány Zoltán. Rosmini-Serbati tana az eszmék eredetéről. Buda
pest, 1890. (8-r. 44 1.)
Schultz Ferdinand. Kisebb latin nyelvtana. Átdolgozta Dávid István.
A szerzőtől egyedül jogosított magyar kiadás, 6. jav., de lényegében válto
zatlan kiadás. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r. V, 29t> 1.) 1 frt 20 kr.
Szamosi János. Latin olvasókönyv a gymnasiumok I. és II. osztálya
számára. Második kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 160 1.) 1 frt.
Szamosi János. Görösr nyelvtan gymnasiumok számára. 3. rövidített
kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 299 1.) 1 frt 50 kr.
Szemerei Szemere Pál munkái. Születése százados emlékünnepének
alkalmából közrebocsátja a Kisfaludy-Társaság. Szerkeszti Szvorényi József.
3. kötet. Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 294, 325, 349 l.) 6 frt.
Tipray János. Magyar-német zsebszótár és német-magyar zsebszótár.
Budapest, Franklin-t. 1890. (16-r. 258 1.) 60 kr.
Tornor Ferencz és Vdradi Antal, dr. Magyar olvasókönyv a középis
kolák I. osztálya számára. 7. változatlan kiadás. Budapest, Lampel R. 1890.
(8-r. X, 200 1.) 90 kr.
Tozer H. F. Ó-kori földrajz. Angolból ford. Laukó Albert. (Törté
neti kézikönyvek XIV.) Budapest, Athemeum, 1890. (8-r. 118 1.) 60 kr.
P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. Bevezetéssel és magyarázatok
kal ellátta Pirchala Imre. 2. kiad. I. k. I— IV. Budapest, Eggenberger, 1890.
(8-r. 171 1.) 70 kr.
Vergilius Aeneisének I. és II. könyve. Iskolai és magánhasználatra.
Fordította és verssorok szerint haladó szógyűjteménynyel ellátta Danielovics Kálmán. Zombor, Bittermann (Eggenberger). 1890. (8-r. 173 1.) 90 kr.
Virányi Ignáez. Módszeres német nyelvtan középiskolák számára. 3.
jav. kiadás. Budapest, Eggenberger. 1890. (8-r. 147 1.) 90 kr.
Wemer Adolf. Kisfaludy Sándor levélregénye Budapest, 1890, (8-r.
55 L)
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védelmére akarok kelni, illetőleg felvilágosítást akarok adni a «íjatn
Prseparatiók* tervezete és ezélj a felől, a mely a következő :
Módot kell adni a tanulónak, hogy a legszükségesebb tudnivaló
kát, a melyek az auctor helyes megértéséhez és fordításához kivánato^
sak, minél kevesebb physicai munkával megszerezhesse. De fontos pae
dagogiai követelmény, a melynek megsértése könnyelműség volna, ha í
lelki munka alól is fel akarnék szabadítani. Már pedig majdnem hasonk
dolog volna, ha a legelemibb ismereteket se követelnők meg tőle, azaz^a
felső osztályú tanulónak kiírnók a névszók tőjellegét, nemét, vagy az igék
averboját, a mint azt a t. biráló úr kivánja, vagy akár sorra elősorol
nék neki a legkönnyebb s legjáratosabb szókat is, a mint azt dr. Németh)
Géza úr ugyancsak a biráló úr czikkének közvetetlen szomszédságában,
egy más munkáról szólva, joggal megrója. Hasonló megbirálás alá esii
az a követelmény is, hogy mi nem adtuk sorról sorra magyarázó meg
jegyzéseinket. Magában véve ez a kifogás nem is helyes, mert tenyleg
mi is csak sorról sorra haladunk, csakhogy külön-külön minden egyet
rovatban— kivéve a «Mondatrészek*-ben. Máskép eljárnunk, azaz úgy,
hogy minden sorhoz vagy mondathoz elmondjunk külön minden tudni
valót, technikailag lehetetlen lett volna, mivel ez annyi volna, hogy
minden mondatnál külön álljon mind az ót rovatunk.
De nem is volt czélunk, mint mondom, hogy a tanuló sze emi
munkásságán könnyítsünk. Mi csak helyes irányba és sikerre akaquk
vezetni. Hogyan kell tehát használnia füzeteinket? Először minden
egyes fejezethez — vagy a minő a felosztás
jól meg kell tanú ma
mindtaz öt rovatot; aszókat, kifejezéseket stb.; sőt nemcsak megtanul
nia, hanem meg is értenie. Mert nagyon fontos oka s czélja van annak,
hocrv ni. a líiffiip7psplr a^rz maervarosan, es nem szórul szóra, mm
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▼•lóban tanulságos kifejteni, miért van így fordítva •jobban mintsem
ereje s öregsége, öreg állapota engedte». Mert különben mi történik?
Vagy latinos szórul szóra való fordítást adunk, és akkor mire való a
praeparatió ? vagy mellékeljük a magyarost is és akkor pedagógiai bűnt
követünk el. Mi folytonos, esetleg kemény munkára akarjuk késztetni
a tanulót, melyben öröme teljék, mivelhogy pusztán szellemi, és mert
sikerre vezet. De munka legyen aztán isten igazában. Ebből a czélból
van a NB. is minden különös jelentésű 6zó vagy sajátságos szerkezetű
kifejezés mellett minden magyarázat nélkül, figyelmeztetésül, hogy itt
gondolkozni és kutatni kell.
Csak miután ezt a mnnkát tanár és tanuló elvégezte, tehát a sző*
veget fokozatosan szókról a kifejezésekre, innen ezek összetételére, azaz
a mondatrészekre és a mondatok formájára haladva, átdolgozta s meg
értette, az esetleges tárgyi nehézségekkel is megbirkózott (Reáliák) —
csak ezután következik a legnagyobb feladat, a voltaképpeni c z p I , a for
dítás. (V. ö. «Ein flottes Ubersetzen, an dem dér Schüler Yergnügen finden und nicht dnrch die Menge verschiedenartiger Schwierigkeiten
erdrückt werden soll». Lehrproben 24. p. 27.), mely igy előkészítve bizo
nyára meg fog felelni, vagyis csakis így előkészítve felelhet meg a maga
hivatásának. Lelkiismeretes munka mellett pedig, melyben a Praeparatiók mellett az iskolának jut a főszerep, azt reméljük, hogy a siker
érzetében kedvet fog kelteni a tanulókban a klasszikusok olvasása iránt,
sőt önálló munkára is megerősíti és serkenteni fogja őket. S minden
tanításnak ez az utóbbi dolog a valódi s egyetlen főczélja.
Végűi a föntebbieknek megerősítéséül legyen szabad idéznem dr.
Némethy Gézának már említett, egy más munkára szóló bírálatából a
Praeparatiókra vonatkozó Ítéletét, mely röviden ugyan, de egész helye
sen kiemeli, chogy a legfontosabb szók értelmének közlésével, a phraseologiáuak gondos összeállításával, a tartalmi és nyelvbeli nehézségek
megoldásával rávezetik a tanulót a tudatos megértésre».
S z il a s i M ó r ic z .* )

*) A felvetett kérdés voltakép pedagógiai természetű; azért kéxjük
a t. kartársakat, hogy az ez ügyre vonatkozó további eszmecserét tanügyi
folyóiratban szíveskedjenek folytatni.
Szerk.

