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séges képzőt érez, meJylyel néhány főnevet is képzett, minők: zu
hatag (der Wasserfall), suhatag (der Wasserechoss), forgatag (der 
Wirbel). Az -atag, -eteg azonban főképen melléknévképzö s mint 
ilyen több nagyon szép szavunk létrejöttét tette lehetővé. Ilyenek: 
omlatag, bomlatag, dóíeteg, porlatag, csüggeteg. Ez az -atag, -eteg 
képző rokon jelentésű az -ekony képzővel. 

Mivel az -atag, -eteg képző ma egységes képzőként él nyel
vünkben, az oly képzések, mint olvatag, hamvatag, szenveteg, sor-
vatag, sápatag a nyelv szellemével ellenkezőknek tünnek : fel előt
tünk; ezen képzésekben az alapszó megcsonkitását érezzük. A gyer
meteg, álmatag-féle képzések meg a még kevésbbé finom nyelv
érzéket is sértik. 

Az -atag, -eteg képző történetéből a hosszas fejlődésnek csak 
egyes fokait mutatja fel a NySz., de ezek is elégségesek, hogy a 
képzőnek viszontagságos sorsáról magunknak képet alkossunk. 
Eendkívül nagy jelentősége van a NySznak képzőink történetének 
megírására, s azt hiszem, sok elfogadott elméletet fognak meg
dönteni a NySz. adatai. 

PAP FERENCZ. 

Gabelentz nézetei az iskolai fordításról. G. erősen elitéi 
mindenféle fordítást idegenből honira, vagy pláne honiból idegenbe 
mert ez hosszadalmas és kínos útja a léleknek, s helyette inkább az 
egyenest idegenül való gondolkodást kívánja megkíséreltetni. Panasz
kodik a visszaélések ellen, hogy az idegen nyelv tanítása alatt sokat 
figyelmeztetjük az ifjút anyanyelvére, pedig mentül többet emlékeztet
jük a hazaira, annál nehezebben rázza le ennek igáját és annál bajosab
ban élheti bele magát az új világba. Még az is hiba, ha az idegen nyelv
tan a hazainak formájában van megírva, pl. ha sequor a németországi 
latin nyelvtanokban a dativus esete alatt áll. 

Természetesen bármily őszintén igazat adunk is G.-nek az idegen 
nyelvek, főkép a beszélés végett tanított modern nyelvek szempontjá
ból, mégis nagy megfontolni való marad nálunk, hol a latin órán is a ma
gyar nyelv elsajátíttatására kell fordítanunk figyelmünket, hogy szabad-e 
főkép oly nyelvekben, melyekben a gondolkodást el nem érheti a tanuló, 
ezen délibábos czélért elvetnünk azt a hasznot, melyet a magyar nyelv
nek nyújt a s z ó b e l i f o r d í t á s gyakorlása. Az í r á s b e l i e k eltör
lésére nézve mindenesetre megkönnyíthetné egy ily hivatott szakférfi 
véleménye azoknak lelkiismeretét, kiktől a gyakorlati rendelkezés függ.*) 

KALMÁR ELEK. 

*) Igen érdekes vita folyt e kérdésről Theisz Gyula és Schack Béla 
közt a Tanáregyesületi Közlöny tavali, XXVI. évfolyamában. S. Zs. 




