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I. 

Nemcsak a modern psedagogiának, s nemcsak a mai isko-
lának, hanem az iskolának kezdettől fogva egyik legfontosabb 
problémája, legtöbbet vitatott kérdése a nyelvtanítás kérdése, s 
mind az, ami ezzel a kérdéssel összefügg. 

E kérdéssel pedig összefügg egész iskolai rendszerünk. Mert 
úgy a múltban, mint a jelenben az egész iskolázásnak a főtárgya 
a nyelvi oktatás. Iskoláink ugyan sok mindent felvettek pro-
grammjukba, s talán magának a nyelvi oktatásnak is változott 
kissé itt-ott a tartalma,: mindamellett minden iskola-nem föl-
vette tárgyai közé a nyelvi oktatást vagy legalább annak egyik 
vagy másik ágát. 

Ha szemlét tar tunk jelenlegi iskoláinkon, az elemi iskolától 
felfelé a középiskolákon és szakiskolákon végig, nem találunk 
iskolát, melyben a nyelvtanítás némely, ága, a legtöbben azonban 
több ág is, ne szerepelne, sőt ne szerepelne túlnyomóan. 

A mai gimnázium a modern viszonyok hatása alatt ugyan 
átalakult némileg, mindamellett ma is par excellence filologiai 
irányú képzést ad. 

A többi iskola pedig mind a gimnázium gyermeke, s többet 
vagy kevesebbet, de valamit mégis mindegyik csak örökölt anyjától . 

A középkor domináló nyelvi tanulmánya a latin. A modern 
koré : a nemzeti nyelv. Ezt a történelmi fejlődés magyarázza. 
Az egész európai kultura a görög kulturán nevelkedik, a görög 
kul tura forrásaiból táplálkozik.2 E görög kulturát első sorban a 

1 Felolvasta a szerző a M. P®dag. Társ. 1905. márciusi ülésén. 
2 «Wie die reifende Frucht von dem Stamme sich löst, auf dení 

sie gewachsen ist, so ist die geistige Bildung der abendlandischen Völker 
Magyar Paedagogia. XIV. 6. 21 
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rómaiak vették át. Róma volt a világhódító, Európa ura, s nem 
Görögország; Róma vitte szét a kulturát a barbárok közé, tehát 
Rómától kapta közvetlenül kul turáját Európa. Róma nyelvét vette 
át a katholikus egyház, s az egyház a kultura őre, gondozója, 
ápolója az egész középkoron át a modern kor beköszöntéséig. 

Mind az, ami kul tura csak van, Rómával függ össze, s csak 
a latin nyelv segítségével volt megszerezhető. 

A renais8ance ezt az irányt megerősíti, ú j ra föléleszti, vissza-
megy az eredeti forrásokra, hogy abból merítsen ú j táplálékot. 

Tudós és költő csak római vagy görög lehet. Nincs még 
akkor német, francia, olasz, spanyol tudós vagy költő. De minden 
nemzetbeli tudós különben is, ba van mondani valója, latin nyel-
ven ír ja meg azt. Ez a tudomány nemzetközi nyelve. 

A nemzeti költő megvetett csácsogó énekes. Csak a klasszi-
kus a becsült és tökéletes. Ha már valaki klasszikus költő vágyik 
lenni, latin nyelven ír ja verseit, nem pedig nemzeti nyelven. 

Természetes tehát, bogy a középkornak az iskolája is ezt a 
klasszikus műveltséget akarja közvetíteni. Első sorban a latin 
nyelvre van szükség. Ez az egyház és a tudomány nyelve. Azután 
a görög nyelvre, mert ez a kultura eredeti forrása. A ki ezt a két 
nyelvet megtanulta, tudja a kor egész tudományát, birja a kor 
egész műveltségét, mert e két nyelv megnyitja számára a tudomá-
nyok és a költészet kapuját. A tudomány megvan részben a régi 
görög tudósok: Plató,Aristoteles, s a többi tudós munkáiban, részben 
az újabban latinul írt munkákban, pl. a theologusnak való min-
den tudomány Aquinoi Szt.Tamás: Summa Theologiae c.' munká-
jában, a többi is egy-egy középkori tudós latin nyelvű munkájában. 

A költészet pedig megvan a latin és görög klasszikusokban. 
Horatius ekkor még olyan kedves költő, mint ma Petőfi vagy 
Arany. Szépen megénekelte ő az emberi szív mindenféle érzését, 
s e kor embere föltalálja benne a kifejezést lelkének minden hul-
lámzására. 

Idővel azonban lassan-lassan nemzeti irodalmak kezdenek 
fejlődni. A konzervatív felfogás ugyan soká, nagyon soká, egészen 
napjainkig, lenézi ezeket a nemzeti költőket, s nem haj landó őket 
egyenrangúaknak tekinteni a régi nagy klasszikusokkal. De hiába, 

in stetigem Fortschritt aus dem Altertum hervor- und herausgewachsen.® 
Páulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichtes. Leipzig, Veit & Comp. 1885. 
Vorwort. V. 1. 
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a nemzeti költők mindjobban meghódítják az elméket, mindjob-
ban uralkodnak nemzetük lelkén. 

A nemzeti irodalom lassan-lassan szintén elemévé lesz a 
műveltségnek. A műveltség lassan-lassan átalakul a nemzeti iro-
dalom hatása alatt. A tudós nem tart ja szükségesnek, hogy okvet-
lenül latin nyelven közölje tudományát. A kultura nemzeti jel-
lemvonást kap, s a nemzetnek szélesebb rétegeire terjed ki, mert 
eszköze többé nem a latin nyelv, hanem a nemzeti nyelv, melyet 
nem csupán egy kicsiny töredék ért, hanem az egész nemzet. 

A nemzeti irodalom kezdetben csak kis mértékben nyer be-
bocsátást az iskolába, később mind nagyobb tért foglal el s egyen-
rangúvá lesz a klasszikus irodalommal, végül pedig uralkodóvá 
lesz. Ma már Európa minden iskolájában a nemzeti nyelv és 
irodalom az uralkodó. A gimnázium, mely pedig ma is legerőseb-
ben tart ja a kapcsot a klasszikus kulturával, szintén a nemzeti 
irodalmat helyezi előtérbe, a nemzeti irodalomnak jut tat döntő 
szerepet.1 

Mikor a nemzeti irodalom foglalta el az iskolában a régi 
klasszikus irodalom helyett a legnagyobb tért, természetes volt, 
hogy mindazokat a disciplinákat, melyeket hajdan latin nyel-
ven tanítottak, most már az illető nyelven kellett taní tani ; kivé-
tel lett volna a latin és görög nyelv és irodalom. Míg azelőtt 
minden tárgyat latinul tanítottak, most ezeket kivéve, a tárgya-
kat nemzeti nyelven tanították.2 

Meg kellett azonban ekkor alkotni a nemzeti nyelv számára 
azokat a disciplinákat, melyeket eddig latin nyelvre vonatkozólag 
tanítottak. Ilyenek : a grammatika, stilisztika, poétika; retorika és 
irodalomtörténet. 

1 «Ursprünglich nahm der lateinische Unterricht eben die Stelle 
ein, welche der Deutsche jetzt erstrebt; Latéin war die Litteratursprache, 
in der zu lesen und zu denken und schreiben der Lateinschüler lernte. Seit 
dem es diese Stellung an die modernen Sprachen verlor, was in Deutseh-
land erst im Laufe des 18. Jahrhunderts geschah, machten die Schulen 
allmahlich der neuen Litteratursprache Einraumungen ohne die alte 
aufzugeben.» Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts, 764. 1. 

«Denn man kann doch wohl die ganze Kulturbewegung der letzten 
vier Jahrhunderte als die allmáhliche einer selbstándigen modernen Kultur 
von der antiken beschreiben.® U. a. 782. 1. 

2 «Es giebt jetzt eine wissenschafliche Litteratur in den modernen 
Sprachen, die zwar aus der griechisch-römischen hervorgewachsen ist, aber 
jetzt nicht mehr aus jener ihré Nahrung saugt; es giebt eine schöne 

21* 
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Ezek közül most csupán a grammatikával óhajtunk fog-
lalkozni. 

Mikor a nemzeti nyelv grammatikáját kezdték megállapítani, 
természetesen egészen a latin grammatika szolgált mintául. Lát-
juk, hogy pl. Erdősi Silvester János, az első magyar. nyelvtan 
szerzője, (Grammatica Hungaro-Latina 1539) s másik régi nyelv-
tan-irónk, Szenczi Molnár Albert (1610) a magyar nyelvet is egé-
szen a latin mintájára elemzik.1 Csak később kezdenek a nyelvészek 
tudatára ébredni annak, hogy a nemzeti nyelvet más alapon kell 
vizsgálni. A nyelvészetre azonban sokáig, mondhatni egészen 
napjainkig irányadók voltak azok a kategóriák, melyeket még a 
görögök kezdeményeztek. 

A paedagogia is csak úgy járt, mint a nyelvtudomány. A nem-
zeti nyelv grammatikáját ép úgy tanította, mint a latin gramma-
tikát. Pedig ma már mindenki előtt világos, hogy az anyanyelv 
grammatikáját nem úgy kell tanítani, mint a latin nyelvtant, 
mert hiszen az lényeges különbség, hogy az anyanyelvet már 
tudják a tanulók, a latint pedig nem. 

S itt elértem ahhoz a ponthoz, mely annyi félreértésnek 
okozója s melyre nézve ma is teljesen téves, sok tekintetben zava-
ros nézetek vannak elterjedve. 

Ez pedig a nyelvtanítás, az anyanyelv és idegen nyelvek 
tanítása s a grammatika tanítása. 

A grammatika tanításának kérdése, a grammatika paedagogiai 
szerepe még egyáltalán nincs tisztázva. 

Mindenek előtt ezt a két fogalmat kell külön vá lasz tan i : 
nyelv és nyelvtan. 

Mindenki előtt világos, hogy ez kétféle dolog. S csodálatos, 
mégis azt kell tapasztalnunk, hogy e két fogalmat minduntalan 
fölcserélik.2 

Litteratur in den modernen Sprachen, die aus der antiken Form und Stoffe 
ererbt, aber freilich derart assimiliert hat, dass ikre Schöpfungen doch 
ganz Erzeugnisse des Eigenlebens der modernen Yölker sind.n Paulsen, 
Geschichte des gelehrten Unterrichts, 728. 1. 

1 L. Simonyi Zs. Révai és korabeli nyelvtudomány. Beöthy, Képes 
Irodalomtörténet I. kiadás. II. kötet 129. 1. 

2 így például a jelenleg érvényben levő népiskolai tantervben 
(kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1877 aug. 26. napján 
21,678. sz. alatt kelt rendeletéből) olvashatjuk: 

«Az elemi iskolai nyelvtani tanításban tehát a cél az, hogy a gyer-
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A tantervek zavaros célmeghatározásai bizonnyal nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a fogalmak zavarát növeljék. 

A nyelv tudása nem azonos a grammatika tudásával. Ezt 

mek tisztán, világosan és természetes hangsúlyozással tudjon beszélni, 
vagy gondolatait előadni." (4. 1.) 

Világos, hogy ez a nyelv tanításának a célja lehet, de nem a nyelv-
tani tanításé. 

Tovább a 12. lapon ez olvasható : 
«Az elemi, különösen a népiskolában a magyar nyelvtanbeli okta-

tásnak nincs egyéb célja, mint az, hogy megtanuljon a gyermek szabatosan 
beszélni, helyesen írni, a mások beszédét és írását biztosan és tisztán 
megérteni." 

Világos, hogy itt is össze van zavarva a nyelv a nyelvtannal. 
Ha már a hivatalos tanterv s utasítás így összezavarja a dolgot, 

nem csoda, hogy azok a cikkek, melyek a tanítók tollából származnak, s a 
nyelvtani tanítást ostromolják, csak úgy hemzsegnek a zavaros fogalmaktól 

Ezt a zavart elősegíti a többi tanterv is. 
így a polgári fiúiskolák tanterve a magyar nyelv és irodalom célját 

következőkép tűzi ki: 
«a) A nyelvtan alapos ismerete és azon jártasság megszerzése, hogy 

a tanuló oly tárgyakról, melyek tapasztalata és tanulmányai körébe esnek, 
világosan és szabatosan tudjon szólni és stiláris ügyességgel tudjon írni. 

b) Irodalmi művek olvasásán és fejtegetésén alapuló ismerete a 
magyar irodalom fejlődésének." 

íme, itt is egy kalap alá van foglalva a nyelvtan tanitása és nyelv 
tanítása, míg az irodalom külön van tartva. 

A polgári leányiskolák tanterve így szól: 
nCél : a) A nyelvtan öntudatos és alapos ismerete és a növendékek 

•értelmi erejének azon fokra kiművelése, hogy magyarul világosan tudjanak 
beszélni és irni.» 

Ezután a b) alatt az irodalomról van szó. 
Tehát itt is egy mondatba kerül a nyelvtan a nyelvtanítással. 
Helyesen választja azonban szét a dolgot az új középiskolai tanterv, 

midőn azt mondja: Czél: a) A magyar nyelv és stil főtörvényeinek isme-
rete. b) írásban és szóval világos előadó képesség." — Az a) elméletet, 
nyelvtant ós stilisztikát jelent, a b) a gyakorlati részt jelenti: nyelvtaní-
tást és fogalmazást. 

De már az Utasítás nem mindig ilyen preciz. Kifogás alá eshetik 
ez a kifejezés is: «a magyar nyelv grammatikai tanítása" különösen 
akkor, midőn (Altalános utasítások 5. 1.) arra vonatkozik, hogy e tanítás 
((betetőzi az elemi iskolai nyelvtanulás gyakorlati módját." A 27. 1. első 
bekezdésében is e szó: nyelvtanítás ebben az értelemben van használva: 
nyelvtan-tanitás. Mindamellett az Utasítások nem zavarják össze a dolgo-
kat, csak nem emelik ki eléggé a különválasztandókat. 
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újabban a modern filologusok erősen hangsúlyozzák.1 Észrevet-
ték ugyan már régebben is a psedagogusok ezt a körülményt, de a 
latin nyelv tudása mindig a grammatikán alapult, s a latin nyelvi 
tanulmányok mindig a grammatikával kezdődtek. Ez tehát meg-
magyarázza azt a téves véleményt, mely szerint a grammatikával 
kell a nyelvi tanulmányokat kezdeni, a nyelvtudás a grammati-
kán alapszik, s az tanulja a nyelvet, aki nyelvtant tanul . 

Először ia jöjjünk tisztába azzal, mi a nyelv, mire való a 
nyelv s mi a nyelvtan? Azután állapítsuk meg e kettőnek viszo-
nyát egymáshoz. '"Végül pedig foglalkozzunk azzal a kérdéssel, 
vájjon melyik tanítandó, milyen mértékben s mi módon? 

II. 

Minden nyelv arra való, hogy segítségével kifejezésre ju t -
tassuk azt, ami lelkünkben v a n : gondolatainkat, érzelmeinket, 
akaratunkat. A nyelv tehát a kifejezés eszköze. Ez a kifejezés 
pedig arra való, hogy mások is tudomást vegyenek arról, ami 
lelkünkben ól. E szerint a nyelv a közlekedés eszköze, az emberek 
társas életének egy szükségszerű produktuma. 

A lélek tartalmának kifejezésére ugyan vannak egyéb eszkö-
zök is, minők pl . a kifejező mozdulatok: a taglejtés, intés, muta-
tás, arckifejezés. Ezek azonban primitív kifejezés-módok, melyek 
csak nagy vonásokban képesek kifejezni a gondolatot. A nyelv a 
gondolat finomabb különbségeinek kifejezésére is alkalmas. Wund t 
szerint a nyelv ezekből a kifejező mozgásokból fejlődött, s így 
ezek voltakép a nyelvfejlődés primitív fokát képezik. 

«A nyelvbeli hang — mondja Wundt — physiologiai szem-
pontból tekintve kifejező mozgás, mely abban különbözik a többi-
től, hogy részt vesznek benne a torok hangkészülékónek izmai s 
a lélekző izmok, melyek a lebegő nyelvek gyanánt működő hang-
szalagok fúvását eszközlik.3 

Azok a mozgások tehát, melyek a nyelvbeli hangokat lé t re 
hozzák, lényegükben kifejező mozgások, melyek bizonyos faji 

1 L. Hicke, Der deutsche Unterricht auf deutschen Gymnasien. Leip-
zig, 1872. Verlag von Julius Verner. 157. 1. 

2 Wundt, Völkerpsychologie. Erster Band. Die Sprache. Erster 
Theil. 244. 1. 
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jegyekkel bírnak, A nyelv a kifejező mozgások egyik neme. A ki-
fejező mozgás pedig voltakép psychophysikai életnyilvánulás, 
azaz a lelki tartalomnak, a lelki folyamatnak testi megfelelője, 
testi, physikai nyilvánulása. 

«A psychophysikai életnyilvánulásokat — mondja Wundt — 
melyekhez a nyelvet, mint ezeknek egyik különös, sajátos módon 
kifejlődött formáját kell sorolnunk, általános fogalmuk szerint 
kifejező mozgások-nak nevezzük. Minden nyelv hangnyilvánítá-
sokban, vagy más érzékileg észrevehető jelekben áll, melyek izom-
hatások által létrehozva, belső állapotokat, képzeteket, érzelmeket, 
indulatokat kifelé tudtul adnak.®1 

A nyelv tehát a szellemi tartalom közlője, kifejezője. E 
szerint szoros kapcsolat van az ember egész lelki tartalma és a 
nyelv között. A nyelv közvetíti ezt a szellemi tartalmat másokkal, 
tehát ez teszi lehetővé, hogy az egyik ember szelleme a másikra 
hatással legyen. E kölcsönös hatás mozdítja elő a szellemi fejlő-
dést. A nyelv fejlődése összefügg szorosan a szellem fejlődésével. 
De ez az összefüggés kölcsönös egymásra hatással van kapcsolat-
ban. A nyelv hat a szellem fejlődésére, viszont a szellemi fejlett-
ség a nyelvet is fejleszti, gazdagabbá teszi. Tehát egyik a másik 
fejlődését mozdítja elő. 

A gondolkozás szoros összefüggésben áll a beszéddel. Az em-
ber gondolkozása rendesen valamely nyelv keretei között megy 
végbe. A nyelvben tehát az ember gondolkozásmódja s egész lelki 
világa nyilvánul. Az anyanyelvvel e szerint átvesszük nemcsak 
környezetünknek a kifejezésmódját, hanem egyúttal egész gon-
dolkozásmódját is. Hiszen a nyelv egyúttal azokat a formákat is 
megadja, melyek között a gondolkozás végbe megy. S ez a nem-
zet tagjai között szellemi közösséget, szellemi kapcsot teremt.2 

A nemzet szellemének tartalma mutatkozik tehát a nemzet 
nyelvében, de nemcsak szellemi tartalma, hanem fölfogásmódja, 
eszejárása, szokott associatiói, sőt az érzelmi és akarati momen-
tumok is. E szerint nyelv a nemzet szellemi habitusának a tükre. 

A nyelv azonban nemcsak szóban él, hanem írásban is. 
Kétségtelen, hogy a szóbeli használat szükségesebb, agyakor-

latban fontosabb. A nyelv él, és pedig a beszélők ajkán él. 

1 U. o. I. 31. 1. 
2 «In der Entwickelung der Sprache Spiegelt sich die innere Ent-

wickelung'eines Yolkes.® Paulsen, Geschichte des gelehrtenünterrichtes. 202.1. 
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De idők folyamán kifejlődött az írás, azaz a beszéd följegy-
zése. A beszéd hallható hangjait látható jelekkel fejezték ki. 
A szükség vitte erre az embereket. Amit mondani akartak, a távol-
levőknek nem mondhatták el. Akik tőlünk térben vagy időben 
távol vannak, azokkal írásban közlekedhetünk. 

Az írásjegyek tehát jelek a nyelvbeli hangok számára. Ezek-
kel a jelekkel a nyelv minden hangját meg lehet jelölni, s így az 
egész élő, hallható beszédet, látható beszéddé lehet átalakítani. 
A látható jelek különböző formája nem fontos, lehet ez a jel irott 
jel, a sokszororítás, nyomtatás számára kényelmesen átalakított 
jel, különböző művészi ízléssel és formával alakított jel, a fő az, 
hogy bizonyos hangok számára lényegükben, fővonásaikban azo-
nos jeleket használunk. 

E jelek ismerete azért fontos, mert ez az ismeret kulcs gya-
nánt szolgál mindannak megértéséhez, amit így följegyeztek, föl-
jegyeznek vagy följegyezni fognak. 

Van tehát az élő, hallható nyelv mellett egy nyelv, mely 
ezekben a jelekben él: a könyvekben él. Ez a könyvekben élő 
nyelv sohasem tökéletesen azonos a beszélők ajkán élő nyelvvel. 
Ez a nyelv, mely a könyvekben él, az irodalmi nyelv. Ez a nyelv 
eltér kiejtés tekintetében, de néha még a kifejezések-, a szerkezet 
tekintetében is a köznapi élő beszédtől. A magyarban ez az el-
térés nem nagy, de a németben feltűnő a különbség. Oly nagy 
ez a különbség, hogy a német tanítónak mikor a gyermek isko-
lába lép, előbb a gyermeket meg kell tanítani az irodalmi nyelvre, 
különben hiába tanítja meg olvasni, a tájszólás szerint beszélő 
német fiú a könyvet meg nem érti. 

Erről mindazok a német psedagogusok, kik a német nyelv-
tanítással foglalkoznak, megemlékeznek. Pl. Wendt, a Baumeister-
féle Handbuchban így í r : «Hogy azonban egy a nép minden törzse 
által értett irodalmi németnek lennie kell, s alapul szolgálnia 
minden beszédnek és írásnak, annyira magától értetődő, hogy erre 
szót sem kell vesztegetni." Vagy Hildebrand azt mondja ki a 
német nyelvtanításról írt könyvében egyik vezérelv gyanánt: «A fel-
németet (hochdeutsch) a népnyelv vagy házi nyelv alapján kell 
tanítani." Erről egész fejezet szól, (IV. fejezet 68. 1.) 

A magyar tanító szerencsésebb helyzetben van, neki nem 
kell egy más magyar nyelvet tanítania a tanulónak, mikor az 
iskolába lép. 

A magyar psedagogiában azonban mégis nyoma van annak, 
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hogy a német tanítónak a német fiút előbb anyanyelvére, azaz a 
német nyelvre kell oktatnia. Az ő utasításai a nyelvoktatásról 
átmentek a mi könyveinkbe, sőt tanterveinkbe is. Különösen a 
népiskolai paidagogia nem tud szabadulni ezektől a nyelv-utasí-
tásoktól, 8 mindig magyar nyelvre akarja tanítani a magyar fiút, 
aki pedig tud magyarul. Utalok főleg a beszéd- és értelemgyakor-
latok c. tárgyra, s az olyanforma tanácsokra: A kérdést ismételd! 
Kész mondatban felelj! stb. Pedig az anyanyelv tanításában mi nem 
támaszkodhatunk a német psedagogiára, mert nálunk a helyzet más. 

III. 

Vizsgáljuk már most, miben áll a nyelvtudás és mennyiben 
mozdítja elő azt a grammatika. 

A nyelvtudás kétféle képességet föltételez: egyik a nyelv 
megértésének képessége, a másik a kifejezés képessége. 

A nyelv megértésében a következő mozzanatok szerepelnek: 
A hangok fölfogása s e hangsorok kapcsolatba hozatala a meg-
felelő tárgy és viszonyképzetekkel. A kifejezés megértése. A tárgy, 
azaz a gondolatok megértése. 

A nyelv vagy hallott nyelv vagy látott nyelv. Ha látott 
nyelvről van szó, akkor az előbbi mozzanatokhoz még hozzájárul 
az írásjegyek iölismerése s társítása. 

A megértés processusa tehát a következő: 1. A jelek fölisme-
rése. 2. A jelek társítása hangokhoz. 3. A szavak fölismerése. 
4. A szavak összefüggésének fölismerése. 5. A gondolat fölisme-
rése. 6. A gondolatok összefüggésének a fölismerése. 

A kifejezés processusa épen ellenkező sorrendben halad. 
Kezdődik azzal, bogy van valami a lelkünkben, amit ki akarunk 
fejezni: egy gondolat, egy érzés, egy vágy. Mindezeket csak bizo-
nyos, már megállapított formák által tudjuk közölni, mások előtt 
is értbetővé tenni. Az érzelmek is mindig átszűrődnek így a gon-
dolkozás finomabb szövedékén. Mikor formákat keres, a szellemi 
tartalom mindig mintha gondolatokká destillálódnék. Ezen az úton 
veszít a leghevesebb érzelem, a legforróbb vágy, a leglángolóbb 
indulat is mindig közvetlenségéből s erejéből. Csak annyit érez 
belőle a hallgató és olvasó, amennyi hozzátapadva megmaradt 
azután, hogy gondolatokká finomult. 

íme, tehát a tudatnak folyton mozgó, folyton változó, szün-
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telenül sietve futó folyamhoz hasonló tartalmából merít az, aki 
valamit kifejez. 

Amit így kifejezünk, az lehet ennek a futó-mozgó tartalom-
nak önkénytelen nyilvánulása, pillanatnyi reagálása a kívülről 
jövő hatásra, amely jöhet szemlélet útján, jöhet a nyelv ú t ján , 
sőt egyenesen oly célzattal, hogy ilyen nyilvánulást váltson ki. 
(Pl. kérdés alakjában.) 

De lehet az, amit így kifejez valaki, az öntudatos elrendezés, 
válogatás munkája. 

Egy eszmét kiragad a hömpölygő tömegből, s ehhez keres 
hozzáfűzhető ú j gondolatokat, s e gondolatoknak formát. A gaz-
dagon tova futó árból, azaz a gazdag lelkületből, könnyebb lesz 
találni társításokat, sőt dúsan kínálkoznak. A vékonyan cserge-
dező patakból már csak hosszabb várakozás u tán lehet ki-kihor-
gászni egy eszmét, gondolatot, képet, mely a kitűzött középpont 
számára alkalmas. 

Az előbbi kifejezésmód a spontán beszéd, az utóbbi az 
irásmű, akár élőszóban, akár írásban. 

I t t szerepelnek azok a műveletek, melyeket a stilisztikák 
inventio és compositio néven tárgyalnak. 

Most a forma következik. Ehhez két dolog kel l : szókincs 
és formagazdagság. A kettő egyszerre és együtt. Mert tévedés azt 
hinni, hogy mikor beszélünk, a szavakat összerakjuk mondatokká, 
azaz synthetikus logikai műveletet végzünk. Szó sincs ró la ' 
Mikor beszélni kezdünk, már készen áll lelkünkben a mondat 
egész szerkezete. Inkább a szavakat keressük, mint a formát. Egy 
meglevő sablont töltünk ki tartalommal. 

Mind a kettőnek azonban már készen meg kell lenni lel-
künkben. A nyelvtudásnak ezek a legfontosabb tényezői. Tehát 
formák, sablonok, szerkezetek nagy számmal, s szókincs. Minél 
több a szó, melyet tudatunkban fölhalmoztunk, annál könnyeb-
ben fogunk találni odaillőt s annál kevésbé jöhetünk zavarba; 
mert ha nem is találjuk épen azt, amelyet keresünk, van helyette 
tíz más, mely ha nem is pontosan azt az árnyalatot fejezi ki, 
melyet akartunk, de még mindig jobb, találóbb, színesebb, mint 
másoké, akik mind a 11 helyett csak egyetlenegyet tudnak. 

A formák és a szókincs sajátos, egyéni alkalmazása adja a 
stílust. 

A beszéd képessége azonban nemcsak mindezek bírásától függ, 
hanem főkép attól a készségtől, mellyel mindezek a jelenségek a 
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tudatban fölmerülnek. Más szóval azt, bogy valaki élő szóval meny-
nyire tudja magát kifejezni, nemcsak a gazdag lelki tartalom, a 
szókincs gazdagsága, a formák, szerkezetek változatossága okozza, 
hanem az associatio gyorsasága és könnyűsége. 

Az associatio e gyorsasága és könnyűsége részben természeti 
dispositio, részben gyakorlat dolga. Amiről mindennap beszélünk, 
arról elég folyékonyan s elég szabatosan is tudunk beszólni. Amiről 
azonban nem szoktunk beszélni, az már nehezebben megy. Négyesy 
László azt tart ja, hogy beszólni könnyebb, mint valamit leírni.1 

Igaza lehet, de ez csak a mindennapi szokott beszélgetésre áll. 
Az írók igen gyakran rosez szónokok, sőt néha rossz társalgók is. 
Szóval lehetséges, hogy valaki kiváló író legyen, s a beszéd kész-
sége nála hiányozzék. Ekkor megvan a gazdag lelki tartalom, 
gazdag szókincs s a formák gazdagsága, csupán az associatio 
gyorsasága hiányzik. 

A kifejezés írásbeli készségének megszerzésénél az előbbi- ' 
ekhez járul a grammatika és a helyesírás ismerete. A helyesírás 
ismerete erre a célra talán még szükségesebb a grammatika is-
mereténél. A grammatika csak annyiban hasznos erre a célra, 
amennyiben kétes esetekben eligazítaná az írót abban, bogy me-
lyik a szabatos, melyik az irodalmi forma. 

A helyesírás pedig tisztán gyakorlati ügyesség, mely nem 
alapszik mindig grammatikai törvényeken s melynek megtanulá-
sához sincs szükség okvetlenül a grammatikára. 

A nyelvtudás tehát két részből á l l : egy receptív és egy 
produktív részből. A receptív rész a megértés, a produktív rész a 
kifejezés. E kettő azonban nincs különválasztva, sőt igen szoros 
összefüggésben van. «A nyelvi kifejezés minden formája receptív 
és produktív egyszerre.® — mondja Eggert.2 Ez annyit jelent, 
bogy a gyakorlatban egyik a másik nélkül nem megy végbe. 
Minden actio után, (azaz megértés nyomán), reactio támad, azaz 
valamely gondolat s annak nyelvi formája jön létre. Még igazabb 
a tétel megfordítva: nem jöhet létre beszéd megértés nélkül. 

* Négyesy László: Stilisztika. 
1 Eggert, Der psychologische Zusammenbang in der Didaktik des 

neusprachlichen Reformunterricbts. Sammlung von Abhandlungen aus dem 
Gebiete der padagogisehen Psychologie. Herausgegeben von Prof. Th. 
Ziegler und Prof. Tb. Zieben. Berlin, Yerlag von Reuter u. Reichart. 
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IV. 

A nyelvtudásnak ez az elemzése világossá tette, hogy mily 
tényezőkből alakul meg a nyelvtudás ? S ebből világos az is, ha 
nyelvet tanítunk, mit kell tanítani? 

A nyelv tudása : szavak és formák tudása. Ha tehát nyelvet 
tanítunk, e kettőt kell tökéletesítenünk. De ez nem elegendő. 
Szükség van arra, hogy a szavak és formák kellő gyorsasággal 
jelentkezzenek. Mind a háromféle tudást csak gyakorlás u t ján 
szerezhetjük meg. E gyakorlást talán könnyebbé teheti az elmé-
leti tudás, talán tudatosabbá teheti, de a fősúly mindig a gyakor-
laton lesz. Mert a szókincs a gyakorlati használat közben gya-
rapszik, a formákat igazán csak akkor tudjuk, ha azok a beszéd, 
az olvasmány hallása és a kifejezés gyakorlása ú t ján lettek sajá-
tunkká. A készséget meg egyáltalán nem is lehet más módon 
megszerezni, mint az által, hogy gyakran fölidézzük azt, amit 
tudni akarunk, s így az associatio útjait kimélyítjük, a társítást 
gyorssá és könnyűvé tesszük. 

Tehát a nyelv tanulásához grammatikára nincsen szükség. 
Kérdezzük már most : Ha magyar nyelvet, de nem nyelv-

tant tanítunk, mit kell tennünk ? 
Először is a szókincset gyarapítanunk. Hogy ezt megtehes-

sük, kívánatos a gyermek szókincsét revízió alá vennünk. Nem 
azokra a gyermekpsychologiai vizsgálatokra gondolok itt, melyek 
föladatul tűzik ki, hogy megállapítsuk, hány szót tud a gyermek 
s melyek azok ? E kísérletek más szempontból értékesek lehetnek, 
de ebben a munkánkban nem segítenek, mert hiszen a tanár 
nem végezhet minden tanítványán ily vizsgálatokat, a más tanít-
ványokon végzett ilyen kísérletek eredményeit pedig nem hasz-
nálhatja, mert a szókincs nemcsak vidék, kor, egyén szerint vál-
tozik, hanem egy egyénnél is talán napról-napra. 

Arra gondolok, hogy azokat a szavakat is, melyeket a tanít-
vány tud, vizsgálat tárgyává kell tenni. Mert kérdés, helyesen 
tudja-e? Azt az értelmet fűzi-e hozzá, amit kell? A tanárképző 
gyakorló gimnáziumban az a szokás, hogy szócsoportokat gyűj-
tenek, még pedig különböző kategóriák szerint tárgyi, etymolo-
giai s végül képes jelentésük szempontjából csoportosítva a gyűj-
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tött anyagot.* Az így gyűjtött szavak számát ezután mindegyre 
ki kell egészíteni. így gyarapszik a szókincs. De gyarapszik az 
tanítás közben folyton. Az olvasmány elég bőven nyújt ja az uj , 
s a tanuló előtt ismeretlen szókat. A tanár önkénytelenül is hasz-
nál ilyeneket beszédközben. Sőt a gyarapodás jórészt ezen az úton 
történik. A gyermek a felnőttektől hall, vagy könyvben olvas 
előtte még ismeretlen szavakat, s ezek közül némelyek megma-
radnak, némelyek ismét elvesznek. 

A tanításnak azonban már tudatosan kell gondoskodni a 
szókincs gyarapításáról, ez a nyelvtanítás egyik föladata. 

A másik föladat a formák tanítása. A nyelvi formákat is 
gyakorlatból tanulja a gyermek terv nélkül, az esetleg nyújtotta 
nyelvi alakokból. A nyelvi alakok, azaz szerkezetek számos ana-
lóg eset következtében alakulnak ki a gyermek lelkében absztrakt 
formákká. Ha már ilyenné alakul, akkor kísérli meg a gyermek 
azt, hogy maga is alkosson formákat. Ez az önálló produkció 
hozza létre a gyermeki nyelvben a különösségeket, furcsaságokat, 
de ez az, ami később helyes formák alkotásában nyilatkozik, s a 
felnőtt nyelvének egyéni színt ád. Ez az, amit nyelvalkotó géni-
usznak neveznek néha. 

E formák az élő nyelv élő szerkezetei, melyek azonban nem 
absztrakciókban élnek, hanem a kifejezésekben. Pl. Se szeri; se 
száma. Se hire, se hamva. Ráveti a szemét. Nézze meg az ember. 
Elmenj innen! Menj innen el! Innen elmenj. Menj el innen! stb. 
A kifejezések gyakorlásával tanulhatók meg tehát ezek, s nem a 
grammatikával. 

Minél többet gyakoroljuk alkalmas módon a nyelv megér-
tését és a kifejezést, annál nagyobb lesz a nyelvkészség, annál 
könnyebben fog kinálkozni a szükséges szó- és formakészlet. 

Az eszközök, melyekkel a magyar nyelvet taníthatjuk, tehát 
a következők: 1. A megértés gyakorlása: a) olvasmányok meg-
értése; b) szóbeli előadás megértése. Itt természetesen legfonto-
sabb az olvasmány magyarázata. Ez első sorban tárgyi, azaz a 
kifejezett gondolatok megértésére irányul. Azután nyelvi, azaz a 
kifejezések magyarázata, a szavak gyűjtése, s kifejezések gyűj-
tése. Az elméleti magyarázatok, minők a stilisztikai, retorikai, 
poétika és grammatikai magyarázatok, nem. a nyelvtudást szol-

* L. Waldapfel, Adalékok a gimnáziumi oktatás elméletéhez. Buda-
pest, 1898. Eggenberger-féle könyvkereskedés. 63. 1. 
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gálják. Ezek az elméleti tudás eszközei, a gondolkodás, a reflexió 
művelői. 

2. A kifejezés gyakorlása. Először is élőszóval való repro-
dukciója az olvasottaknak. Azután önálló produkció élőszóval. 
Önálló produkció írásban. I t t a következők jönnek tekintetbe: 
invenció, kompozíció, szókincs, stílus, grammatika, ortografia. 

íme tehát látjuk, hol jöhet tekintetbe a grammatika a gya-
korlati használat szempontjából. De ha jól fontolgatjuk a dolgot, 
azt fogjuk találni, hogy ezen elméleti tanulmányok nélkül is 
lehet jól írni. Ritkán fordul ugyan elő, de ez onnan van, mert 
az író ember végig megy rendesen ezeken az elméleti tanulmá-
nyokon. De nincsen rájuk okvetlenül szükség. A gyakorlat is 
rávezetheti az embert arra, hogyan kell ügyesen, helyesen meg-
írni valamely írásművet. Azt mondják az ilyen naturalista íróra, 
aki nem törődik se invencióval, se kompozícióval, nem ismeri a 
stílus, a grammatika szabályait, de mégis egészen jól í r : a helyes 
érzéke vezeti. De a helyes érzék, mi egyéb, mint ilyen gyakorlati 
tudás, melyről az illető nem tud magának számot adni. 

Látjuk mindezekből, hogy a nyelvtudáshoz nem kell elmé-
leti tanulmány, s a nyelvtanítás nem a grammatika, stilisztika 
s kompozíció szabályainak a tanítása, hanem gyakorlati úton 
való gyarapítása a szókincsnek, s nyelvi formáknak. 

V. 

Vizsgáljuk már most közelebbről is, mi voltakép a gram-
matika s mennyiben van szükség a grammatika tanítására. 

A grammatika a nyelvben uralkodó törvények foglalata. 
Föladata : a nyelvi jelenségek számbavétele, leírása, s az ezek-
ben uralkodó törvényszerűség megállapítása. 

Tehát valamely nyelv sajátságainak ismertetése, a nyelv 
szerkezetének föltüntetése. 

A grammatika azonban még nem nyelvtudomány. A nyelv-
tudomány köre sokkal szélesebb, s vizsgálata mélyebbre ható. 
A nyelrtudomány vizsgálja a nyelv egész életét, kutat ja a jelen-
ségek okait, s összehasonlítja a különböző nyelvekben nyilvánuló 
jelenségeket, hogy így általánosabb törvényeket állapítson meg, 
s így a jelenségeknek magyarázatát adja. 

A grammatika köre csak egy nyelv területére terjed ki. De 
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ismerteti a nyelv szerkezetét, s megállapítja a benne nyilatkozó 
törvényszerűséget. Tehát mintegy elmélete a nyelvnek. 

Minden elmélettel úgy vagyunk, hogy a gyakorlatból von-
juk el. A nyelv elmélete is a nyelv gyakorlati használatából van 
elvonva, sőt vitás kérdésekben döntő fontosságú az a tény, váj-
j on az illető nyelvi alakot basználják-e vagy nem? 

Tehát a nyelv tudásához a grammatika nem szükséges. De 
n e m szükséges a nyelv megtanulásához sem. Hiszen az anya-
nyelvet egyikünk sem tanulta grammatikából. 

Ez a két körülmény indította az embereket arra, hogy a 
grammatikát fölösleges tanulmánynak tartsák. 

Ma is vannak, akik a grammatika ellen foglalnak állást. 
De így vélekedett már régebben is nem egy jeles nyelvtudós. 

Nem kisebb ember, mint Grimm Jakab mondta, hogy a gyakor-
lati nyelvtanításnál az elméleti tanítás nélkülözhető. Hasonlókép 
nyilatkozik Wackernagel.1 Ugyanezt mondja Hiecke is, akinek 
könyve : Der deutsche Unterricht auf deutschen Gymnasien egy-
általán forduló pontot jelez a németeknél e tárgy tanításában. 
Hiecke azt mondja : ((Határozott grammatikai tanítás a németben 
a gimnáziumban is fölösleges».2 

E szerint nem is kell grammatika az iskolában. S e szerzők 
így találkoznak Herbert, Spencerrel, aki a nyelveket szembe állítja 
a természettudományokkal és a legnagyobb megvetéssel szól a 
nyelvekről.3 Herbert Spencer a nyelvtant a tanulmányok végére 
állítaná. Idézi Mr. Wyse okoskodását. «A nyelvtan, valamint a 
mondattan csak szabálygyűjtemény. Szabályt csak gyakorlat által 
gyűjthetni, mivel indukció eredménye, mely miatt hosszas kuta-
tás és számtalan tény összehasonlítása válik szükségessé. Egy-
szóval a nyelvtan a nyelvnek tudománya, bölcsészete. A termé-
szet működését tekintve, nem tudománnyal kezdik sem az egye-
sek, sem a nemzetek pályájukat. Beszéltek, sőt költeményeket 
írtak az emberek már évekkel azelőtt, mielőtt valakinek nyelv-
tant vagy költészettant írni eszébe jutott." 

Ez mind igen helyes. Ha a grammatikát azért tanítanék, 

1 Rein, Encyclopádisches Handbuch I. 659. 
2 Róbert Heinricli Hiecke, Der deutsche Unterricht auf deutschen 

Gymnasien. Leipzig, 1872. Verlag von Julius Werner. 157. 1. 
3 Herbert Spencer, Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. Ford. dr. Öreg 

János és Losonczy László. Budapest, 1898. Hornyánszky Viktor bizo-
mánya, 70. 1. 
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hogy abból beszélni tanuljon valaki, vagy azért, hogy helyesen 
írni, fogalmazni, vagy épen költeményeket írni tanuljon az em-
ber, akkor valóban hiába való munkát végeznénk. 

Ámde a modern psedagogia tisztában van azzal, hogy a 
nyelv elmélete nem a legjobb út a nyelv gyakorlati használa-
tához, 8 legfölebb arra jó, bogy öntudatossá tegye a gyakorlati 
alkalmazást, s esetleg előmozdítsa a szabatosságot, a korrektsé-
get, a nyelvhelyességet. 

Épen ezért nem is tekinti többé a grammatikát legfőbb és 
uralkodó tanulmánynak. 

De azért a modern psedagogia sem rekesztheti ki a gramma-
tikát az iskolai tanulmányok sorából, s különösen nem rekeszt-
heti ki azokból az iskolákból, melyeknek feladata az ifjúságot a 
tudományos pályákra előkészíteni. 

A grammatika elvégre is tudomány. Igaz, hogy csak alsóbb 
rendű a nyelvtudományhoz képest, de ennek mindenesetre elő-
készítője s alapja. A szellemi tudományok terén körülbelül olyan 
helyet foglal el, minőt pl. a leíró természetrajz a természettudo-
mányok között. Értéke is körülbelül annyi. Elvégre is számba, 
veszi és leírja egy-egy nyelv jelenségeit, s betekintést enged annak 
szerkezetébe. 

A modern iskola sem hagyhatja figyelmen kivül a szellemi 
tudományokat. Bármennyire elismerjük is a természettudomá-
nyok nagy jelentőségét, s bármily fontosnak és szükségesnek 
tartsuk is a természettudományok nagy térfoglalását a modern 
iskolában, ez nem jelentheti mégsem azt, hogy a szellemi tudo-
mányokat kirekesszük. 

Yagy az emberi nyelv nem természeti jelenség ? Nem kell 
ép úgy tudományos vizsgálat tárgyává tennünk, mint a többi 
természeti jelenséget? 

Épen a nyelv vizsgálata a legalkalmasabb arra, hogy átve-
zessen az elméleti tudományokhoz. Éppen a grammatika az, mely 
legkönnyebben bevezeti a tanulót az absztrakt gondolkodásba. 

Ez elméleti belátásnak két eredménye, kétféle baszna van. 
Az egyik haszon, melyre már ráutaltam, az, hogy tudatossá 

teszi a nyelvhasználatot, a formák alkalmazását. 
Ezt számos analógiával lehetne világossá tenni. Pl. főzni 

lehet a kémia ismerete nélkül. De a kémikus előtt világos, miért 
kell bizonyos anyagokat vegyíteni s bogy van az, bogy ez így 
célszerűbb. Az úszáshoz nem szükséges a hidrosztatika vagy: 
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mechanika ismerete, de aki ismeri, az előtt világos, hogy miért 
lehetséges bizonyos helyzetben az egyensúly, vagy továbbmozgás. 
A kertészkedéshez nem szükséges a növénytan, illetőleg növény-
élettan ismerete, anélkül is lehet gyönyörű virágokat, sőt új fajo-
kat is produkálni, de nem tudatos az eljárás a tudomány nélkül. 
Szóval a tudomány az eljárást tudatossá teszi. De e mellett a 
gyakorlatra is hatással lehet, amennyiben a gondolkodást abban 
az irányban fejleszti, a figyelmet élesíti, s így az embert fogé-
konyabbá teszi a javítások iránt. 

Az elméleti tanulmány másik haszna az, amit formális 
képzésnek szokás nevezni. A nyelvtan formális képzést nyújt, 
amennyiben az elmét gyakorolja az elvont gondolkodásban. 

Régente azt hangsúlyozták a paedagogusok, különösen a né-
meteknél Becker, hogy a grammatika logikai képzést ád. A gram-
matikai kategóriák logikailag fegyelmezik az elmét. Ez volt a 
logikai iskola. 

Nem tagadható, hogy a gondolkodás a nyelvi formák keretei 
között mozog, s így a nyelvtani kategóriák megállapítása egyút-
tal a logikai képzést is elősegíti. De kizárólag ezt tekinteni főcél-
nak nem lehet, s azt hinni, hogy ez az eredmény a legfontosabb, 
tévedés. 

Tudjuk, hogy a nyelvben nem logikai törvények uralkodnak, 
mint azt régebben hitték, hanem psychologiai törvények. 

De ezeknek a megfigyelése igen jó bevezetés a szellemi 
tudományokba, s a legtermészetesebb, legjobb, legkönnyebb elő-
készítés az elvont gondolkodásra, mely végre is minden tudo-
mányban szükséges. Hiszen minden tudományban okok megálla-
pításáról van szó, s így elvont gondolkodás nélkül tudományos 
fölfogás nem is lehetséges. A főnév és ige megkülönböztetése, a 
mondattani elemzések mind gyakorlatok az absztrakt gondolko-
dásban. Természetes, hogy e bevezetésnek az absztrakt gondol-
kodásban nem az absztrakt formák nyújtásával kell kezdődnie, 
hanem konkrét megfigyelésekkel s ezekről kell helyes módszerrel 
átvezetni a tanulót az absztrakcióra. 

Az oly iskolának, mely tudományos pályákra nevel, minden-
esetre feladata bevezetni a tanulót a tudományos gondolkodásba 
és tudományos munkásságba. Erre pedig épen a grammatika na-
gyon alkalmas. 

Ez a szerepe a grammatikának általában. Ami a magyar 
nyelvtan tanítását illeti, ennek kétféle feladata van. 

Magyar Paedagogia. XIV. 6. 2 2 
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A régi iskola a grammatikai fogalmakat a latin grammati-
kával kapcsolatban nyújtotta. 

E fogalmak minden nyelvben s nyelvtanban azonosak. Elég 
őket egyszer tanulni s azután a többi grammatikának már csak 
az a feladata marad, hogy az illető nyelv speciális sajátságait 
ismertesse. 

Ma tehát, mikor a latinnyelv fontos szerepét a nemzeti 
nyelv vette át, az anyanyelv grammatikájára hárul a feladat, hogy 
általános grammatikai fogalmakat adjon, (minők pl. főnév, ige, 
alany, mondat stb.). De azonkívül meg kell ismertetnie a nemzeti 
nyelv sajátságait. 

Sajnos, e faladatok világos tudata nem. mindig látszik meg 
a grammatikákon. 

Még mindig megvan az az öröklött hajlandóság, hogy úgy 
tanítsák az anyanyelvet, mint egy idegen nyelvet. Ez ellen küz-
denek a német psedagogusok is, s erre mondja helyesen Hiecke : 
«Mennyire célszerűtlenebb és visszásabb az anyanyelvben formá-
kat (deklinációt, konjugációt) és szabályokat könyv nélkül tanul-
tatni, melyeket mindenki már magával hoz.»1 Annak tehát nincs 
értelme, hogy ragoztatunk, mert hiszen ragozni voltakép már 
mindenki tud. Itt csak arról lehet szó, hogy általános. nyelvtani 
fogalmakat adunk, s a magyar'nyelv sajátságait figyeltetjük meg. 

Látjuk ebből, hogy a grammatika épen nem az, amit a 
régiek hittek : ars dicendi et scribendi.2 Mi több, az elméleti taní-
tás egészben véve nem az. A nyelvet tisztán gyakorlati úton 
lehet megtanulni. Az elmélet itt csak segíthet, de jelenléte nem 
okvetlenül szükséges. 

Hogy mennyi téves vélemény van elterjedve mindezekre 
nézve, azt a föntebb idézett tantervek mutatják, s a napról-napra 
megjelenő cikkek, melyek épenséggel nem tesznek különbséget 
nyelvtanítás és nyelvtan-tanítás között. 

E hibás vélemény táplálására szolgál a hivatalos elnevezés 
is, mely ezt a tárgyat magyar nyelv néven ismeri, holott ez nem-

1 Hiecke, Der deutsche Unterrieht stb. 151. 1. «Wie viel unzweck-
mássiger und verkehrter ist es, in der Mutterspraehe Formen (Decli-
nation und Conjugation) und Regein auswendig zu lernen, die Jeder schon 
inwendig mitbringt.® 

2 L. Waldapfel, Adalékok 61. 1. «Az irodalmi formális disciplinák 
végeredménye összefoglalható a grammatika régi meghatározásába: ars 
dicendi et scribendi.® 
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csak magyar nyelv, hanem sok más is. így főkép és mindenek 
e lő t t : olvasás, azaz a magyar irodalom termékeinek az ismerete. 
A fődolog az olvasmány. Ez az olvasmány tárgy-tanítás, nem for-
mális diszciplínák tanítása, nem nyelvtanítás, s nem nyelvtan-
tanítás. 

Az olvasmánynak van tárgya, még pedig oly tárgya, amely 
más tantárgy keretében nem fordul elő: az emberi lélek, s az 
emberi élet ismerete az, melyet így tanítunk, s ezekről tanul a 
gyermek gondolkozni. 

Ehhez a tárgytanításhoz csatlakozik másodsorban a nyelv-
tanítás. A nyelv megértésének, szóbeli és írásbeli használatának 
gyakorlása és tökéletesítése. Ez a nyelvtanítás. 

Azután következik a nyelvtan-tanítás vagyis a grammatika, 
illetőleg stilisztika, retorika, poétika, szóval az az elméleti t a n b 
tás, mely a nyelvvel és irodalommal foglalkozik. 

Lát juk tehát, hogy a grammatika csak egy része, s nem is 
a legfőbb része annak a tanulmányi körnek, njely a nemzeti 
nyelvvel s irodalommal van kapcsolatban. E nagy tanulmányi 
kör legfőbb része a nemzeti irodalom termékeinek az olvasása. 
A nemzet nagy írói és költői tanít ják gyermekeinket életfelfo-
gásra, világnézetre, gondolkodásra ós érzésre. Ezekkel az olvas-
mányokkal kezdődik az a tárgy, melyet magyar nyelv címen 
tanítunk, s ezek az olvasmányok maradnak az iskolázás egész 
idején mindvégig a tanuló legfontosabb tanulmányai. 

Ezekhez fűződnek e nagy tanulmányi körnek többi ágai. 
E többi ágak között sem mondhat juk a grammatikát legfőbb 
jelentőségűnek. E többi tanulmány részben gyakorlati, részben 
elméleti. Gyakorlatiak: az előadóképesség fokozása, a helyesírás, 
a fogalmazás megtanulása. Elmélet iek: a grammatika, a stilisz-
tika, poétika, retorika. 

A modern psedagogia tehát nem teszi a grammatikát ural-
kodó studiummá, de nem is veti el, banem besorozza azon többi 
elméleti tanulmány körébe, melyek mind összefüggnek a nem-
zet legfontosabb, legértékesebb tanulmányával : a nemzeti iro-
dalommal! 

WESZELY ÖDÖN. 

22* 


