
KAZIMÍR EDIT

Kis magyar magyarnyelv-tanítás

Mindenek előtt röviden a címről. A dolgozat a magyar nyelv idegen
nyelvként való tanításának történetét szeretné felvázolni annak a képnek az alapján,
amelyet SZINNYEI „Magyar írók élete és munkái" с műve felrajzol. Egyúttal arról
is szeretném meggyőzni olvasóját, hogy „újraolvasni e művet nem feltétlenül
elmeháborodott ötlet, szakmai szereptévesztés, netán túlkapás. Az újraolvasás
indoka az a felismerés, amely minden keresés alkalmával elfoghatja a 14 kötetet
rendszeresen forgatókat, miszerint a mű elsődleges funkcióján túlmenően, az
általános életrajzi lexikon feladatkörén túl teljesít, miközben hihetetlen mennyiségű,
aprólékosan összegyűjtött, látszólag érdektelen „háttér"- információval látja el a 
keresgélót. Ezt a feltáruló, esetünkben a magyar nyelvtanítás speciális gyakorlatának
történetét felvázolni kívánó képet szeretnénk tehát Szinnyei nyomán újra
áttekinteni.

A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy nem lehet olyan súlyú, ennél
fogva olyan jelentőségű e gyakodat, hogy az a már ismert és publikált tényeken túl
mutathatna. Úgy vélem, Szinnyeinek köszönhetően, mégis érdemesnek bizonyul, új
szemmel pillantani a tényekre, miközben teljességgel megfelelhetünk a dolgozat
címében is felidézni kívánt műfaj sajátosságainak, ezúttal egy kicsit másként.
A kérdés tehát az, hogy írt-e, ha igen ki, és milyen magyar grammatikát idegen
ajkúak számára, és amennyiben tette, mikor és mely közönség igényeinek teljesítése
lebegett a szeme előtt, mely nyelven vélte fontosnak közreadni. Fontosnak tűnt-e
számára, hogy olvasóközönsége esetleges nyelvi megosztottságára figyelemmel
legyen, fogta-e és ha igen mely nyelv pártját, vagy csak valaminő hasznosság elve
vezérelte. Ki tekintett-e a korabeli „szakma" gyakorlatára, vagy nem is tudván erről
csak tanítványai javát szem előtt tartva, tette, amit tett. Milyen élethelyzetben írta a 
művet és végül pályafutásának fő vagy csak mellékes terméke lett-e a mű, többszöri
kiadást élt-e, vagy csak kéziratban maradt fenn valahol? Ezeknek a kérdéseknek
árnyaltabb megválaszolását tehetik lehetővé, tehát az adatok.

A magyar, mint idegennyelv-tanítás, Szinnyei rögzítette gyakorlatának
megnyilvánulási formáit, igyekeztem számba venni. Ennek során nem valamiféle
szigorú definíció mentén haladtam, hanem a legtágabb értelemben figyeltem 
minden nyelvi határhelyzetben megszületett megnyilvánulási formára. Kigyűjtöttem
tehát a magyar és idegen nyelven írt grammatikák, szótárak, tan-olvasó-és
gyakorlókönyvek, az e tárgyban megjelent cikkek, tanulmányok valamint egyéb
kiadványok remélhetőleg mindegyikét. Ahol a feltüntetett adat bárminő kétséget
ébresztett, tehát nem volt egyértelműen eldönthető a szándék, - ne feledjük, az
információ másod- nem ritkán harmadkézből való - ott a szerző neve mellé
kérdőjelet tettem, de meghagytam. Igyekeztem figyelemmel lenni a megjelenés
helyére is, noha nyilvánvaló, hogy pl. nem minden Bécsben nyomtatott könyvre
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teljesül, hogy elsődlegesen német ajkú közönség számára íródott. Fontosnak
tartottam minden, a szerző anyanyelvére, nyelvismeretére, származására vonatkozó
adatot.

Viszonylag probléma mentesnek volt tekinthető minden olyan mű, amely
már címében egyértelművé tette szándékát akár magyar, akár más nyelven. Sok
esetben azonban csak az életrajzi— és egyéb adatok figyelembe vételével lehet csak
valószínűsíteni, hogy valóban vizsgálatunk tárgykörébe tartozó művel van dolgunk.

Nézzük tehát a tényeket:

$щппуm tudomása szerint nyelvtan(oka)t, grammaüká(ka)t (is ) írtak : 

1. BAKÓ Sámuel (1837-) Iván-Egerszeg, ág.ev.tanító
2. BARTTiU Octav (1833-) Közép-Peterd, Aranyos m., fógimn.tanár
3. BENYÁK BERNÁT József (1745-1829) Komárom, bölcs, tudor, kegyesr.

áld. pap, tanár
4. BEREGSZÁSZI QSIAGY) Pál (1750-1828) Nagy-Muzsaly, Bereg m., bölcs, tudor
5. BOBOK Károly Lajos, ág. ev. tót prédikátor
6. BODNÁR Zsigmond, (1839-) Nagy-Károly, főreál isk. tanár, egy. magántanár,

Petőfi Társaság tag
7. BOJNICIC Iván (1859-) Valpó, Slavónia, bölcs, tudor, egy. tanár Zágrábban
8. BUDIU Pál (1854-) Ó-Szent Anna, Arad m., gör. kel. főgimnáziumi tanár
9. CSÁSZÁR Ferenc (1807-1858) Zala-Egerszeg, jogtudor, táblabíra, MTA lev. tag
10. CSINK János (1823-) Durand, Szepes m., ág. ev. tanító
11. CZECZ János (1822-) Gidófalva, Székelyföld honvédtábornok, tábori kari

főnök
12. CZUCZOR Gergely István, Andód, Nyitra m., benedekr.-i áldozó pap, Kisfaludy

Társaság tag, MTA tag
13. DÁVID István (1838-) Alsó-Kubin, Árva m., főgimnáziumi tanár
14. DEÁKY Zsigmond (1795-) Himód, Sopron m., bölcs, és theol. doktor,

kanonok, püspök
15. DlANOVSZKI Károly, Túra, Túrócz m., ág. ev. lelkész
16. DONATH Imre, elemi polg. isk. ig.
17. DURGALA Márton, tanító
18. FARKAS Elek, földbirtokos
19. FARKAS János (1719-1789) Vásonkó, Veszprém m., udvari nyelvtanár Bécsben
20. FAZEKAS József
21. FOGARASI János (1801-1878) Felső-Kázsmárk, legfőbb törv. széki bíró,

MTA-tag
22. FÜREDI (Führer) Ignác (1837-) Ladmócz, Zemplén m., tanítóképző int. tanár
23. GALGÓCZY Gábor (1821-) Tálya, Zemplén m., köz-és váltóügyvéd
24. GERGELY Lajos(1834-) Báczka-Madaras, Maros-Torda m., ev. ref lelkész
25. GOLDIS József (1836-) Székudvar, Arad m., gör. kel. püspökhelyettes
26. GONDÁR József /
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27. GONDOL Dániel (-1891) min. titkár, MTA lev. tag
28. GOTTWALD, János Gáspár, nyílv. és szabadalmas intézeti nyelvtanár
29. GÖNCZI Pál ? 
28. GÖRÖG Imre (-1881) magán elemi tan-és nev. intézeti tulajdonos, ig.
29. GRESITS Miksa (1843-) Rimaszombat, Gömör m., főgimnáziumi nyelvtanár
30. GYŐRÖK Leó, György (1847-) Pápa, Veszprém m., főreáliskolai tanár
31. HACKSTOCK Mátyás, tanító
32. HALÁSZ (Fischer) Nátán (1884-) Apostag, Pest m., elemi iskolai ig.
33. HORNYAVSZKY Gyula (-1879) ág. ev. lelkész
34. HORVÁTH József (1840-) Hodrusbánya, Selmec m., tanító
35. JÁMBOR (Hiador) Pál (1821-) főgimnáziumi ig.
36. JECK György (1851-) Perjamos, Torontál m., elemi iskolai ig.
37. JÓNÁS János (1848-) Halas, Pest m., ker. akad. ig.
38. KAKUJAY Károly (1840-) Temesvár, tanfelügyelő, ig.
39. KALOCSA Róza (183 8-) Kovácsháza, Arad m.
40. KATONA István (1589-) ? Gelej,
41. KEREKES Sámuel (-1800) nyelvtanár, szerkesztő
49. KERNER Pál (1845-) Szemlak, Arad m., honvédezredes
50. KIS Pál (1793-1847) Szent-Grót, Vas m.
51. KLOESZ Viktor, Károly (1846-) ág. ev. gimn. tanár
52. KOMÁROMY Lajos (1843-) ? Makó, Csanád m., áll. felsőbb tanítóképző intézeti
53. KOVÁCS Samu (1810-1893) Dés, Szolnok -Doboka, ág. ev. lelkész,

takarékpénztári ig.
54. KŐRÖSÍ Sándor (1857-) Nagy-Kőrös, Pest m., fógimn. tanár
55. KÖVESDI Pál (-1682) lelkész, tanár
56. KRONPERGER Antal (1796-1859) kat lelkész, tábori pap
57. LÁNG Mihály!
58. MACHIK József (1805-1890) ügyvéd, műegyetemi tanár
59. MAILÁTH János, történetíró, publicista
60. MÁRTON József, Iszka-Szentgyörgy, Fejér m., egy. rendkívüli tanár, MTA-tag
61. MATICS Imre (1810-) Pápa, Veszprém m., főreáliskolai tanár
62. MELCZER Lajos (1806-1860) Osztroluka, Zólyomvára, ág. ev. gimn. tanár
63. MOLNÁR Antal, tanító
64. MRÁZ Ferenc (1835-1884) Zsola, Trencsén m., fógimn. tanár
65. NAGY A.G., magán nyelvtanár Bécsben
66. NAGY János (1809-1883) Szombathely, Vas m., theol. doktor, kanonok, apát,

MTA tiszt. tag.
67. NAGY János (1842-1893) Szeged, izr. főelemi iskolai tanár
68. NÉMETHY Károly ? 
69. NEMOLAN János (1847-) Agadics, Krassó - Szörény m., ügyvéd
70. OKRUCZKY Jusztinián, honvédfőhadnagy
71. OROSZHEGYI Józsa (1822-1870) Nagy-Kolcs, Szatmár m., orvosdoktor
72. PERESZLÉNYI Pál (1631-1689) Pereszlény, Hont m., jézust.-i áldozó pap, tanár
73. PÉTERFFY Gyula gránátos százados
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74. PETHE Ferenc (1762-1832), Büd-Szent-Mihály, Szatmár т . , a Georgicon tanára
75. PETROVTCS György (-1827) ügyvéd
76. PETZ Gyula (1821-1882) Győr, ág. ev. lelkész
77. PIRINGER Mihály (1763-) ?, Tab, Somogy т . , es. kir. tanácsos
78. RAKODCZAY Pál(1856-) Pest, áll. polg. iskolai tanár
79. RÁMÓCZY (Ramershofer) Valerian J. (1807-1864) Kőszeg, Vas т . , benedekr.-i_

áldozó pap, tanár
80. RÉPÁNSZKY József (1828-) Krompach, Szepes m.
84. RÉVAI Miklós! (1750-1807) Német-Nagy-Szent-Miklós, Torontál m.
85. RIEDL Szende (1831-1873) Besztercebánya, Zólyom т . , bölcs, doktor, egy.

tanár
86. RÓNAY Jácint János (1814-1889) Székesfehérvár, bölcs, doktor, prépost,

püspök
87. ROSENBACHER Ferenc (1758-1822) Dióspatony, Pozsony m. bölcs, doktor,

kegyes r.-i tanár
88. ROSENBAUM Károly tanító
89. SCHON Bernát ? (1842-) Szül, Somogy т . , néptanító
90. SCHUSTER János Traugott ? (1810-1873) Medgyes, ág ev.gimn. tanár
91. SEBESZTHA Károly (1849-) Pilis, Pest т . , kir. tanfelügyelő
92. SIMONYI Zsigmond ! Veszprém, bölcs, doktor, egy. tanár. MTA tag
92. SINGER Adolf népisk. tanító
93. SINGER Ignácz jogi doktor, kir. tövényszéki bíró
94. SOMOGYI Ede (1852-) Kaposvár, Somogy т . , hírlapíró
95. STERN Miksa Emmanuel (1811-1873) Pozsony, nyomdai korrektor
96. SZALLER György (1807-) akad. tanár
97. SZARVAS János ! 
98. SZÉCHY Ágoston (Imre) (1778-1852) Sárospatak, Zemplén т . , kegyesr.-i áld.

pap, tanár, MTA-tag
99. SZERDER Fábián János (1784-1859) Érsekújvár, benedekr.-i áldozó pap, tanár,

szerzetes
101. SZENCZY MOLNÁR Albert (1574-1633) Szencz, Pozsony т . , író,

zsoltárfordító, nyelvész
102. SZENTGYÖRGYI István (1736-1799) Aszaló, Abaúj т . , ref. lelkész, tanár
103. SZENT-PÁL Istvánl857-) városi tanácsos, kir. perceptor
104. SZINNYEI József, ifj. Pozsony, bölcs, doktor, egy. tan. MTA tag
105. SZLEMENICS Pál (1733-1856) Kecskemét
106. SZÖLLŐSY Nepomuk János ? cs. kir. lovassági kapitány
107. TÁNCSICS Mihály (1799-1884) Ács-Teszér
108. TAR Mihály (1755-) Tót-Keresztúr, Sopron m.
109. THOMAS János, nyelvmester
110. TOEPLER Gottlieb Ede (1802-1854) Sopron
111. UHRIN Pál ev. tanító
112. ÚJFALVY Károly (1842-1904) Erdély, utazó
113. VAJDA Péter (1808-1846) Vanyola, Veszprém m.
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114. VÉKEY Zsigmond (-1889) ügyvéd, honvédszázados
115. VERSEGHY Ferenc (1757-1822) Szolnok, bölcs, doktor, költő, nyelvész
116. VITÉZ Ignác (1804-) Gyulaháza, Szabolcs m.
117. ZÁRAY Ödön Nagy-Szent-Miklós, Torontál m. ig. tanító

Magyar és idegen nyelvű szótárt íróként (is) említi a% alábbi szerkőket: 

1. ADAMI Mihály (-1781) Trencsén m., jezsuita, udvari ágens, kéziratos formában
maradt fenn

2. AISTLETHNER Antal tanító

3. BALLAGI (Bloch) Mór (1813-) Inócs, Zemplén m.
4. BARITIU Octav (1833-) Közép-Peterd, Torda-Aranyos m., főgimnáziumi tanár
5. DANKOVSZKY Gergely Alajos (1784-1857) Teltsch, Morvaország, akad. tanár
6. DÁVID István (1838-), Alsó-Kubin, Árva m. főgimnáziumi tanár
7. EHRENTHEIL Mór (1825-) Szilágy. Nagy falu, magán tanító
8. KRIZSÁN János (-1893) szemináriumi tanár
9. LIEBLEITNER János (1823-) Korneburg, Alsó-Ausztia, elemi iskolai ig.
10. MALOVETZKY János ág. ev. theol. kántor, orgonista
11. MÁRTON Józsefi
12. NAGY János (1809-) Szombathely, Vas m., theol. doktor, kanonok, apát, MTA

tag
13. PÁL Károly tanár
14. RÁKOSY Sándor (1869-) egy. rendkívüli tanár, honvédtiszt
15. RÁMÓCZY (Ramershofer) Valerian J.Kőszeg, Vas m., benedekr.-i áldozó pap,

tanár
16. RICHTER Adolf Bécs, líceumi nyelvtanár
17. SZEDER, Fábián János (1784-1859) Érsekújvár, benedekr.-i áldozó pap, tanár

Tankönyv olvasókönyv valamint gyakorlókönyv szerzőjeként hivatkozik az alábbi 

nevekre:

1. AISTLEITHNER Antal
2. BACKER György (1810-1885) Czegjéd-Berczel, fógimn. ig. tanító
3. BAJÁKY Ferenc
4. BAKÓ Samu (1837-) Iván-Egerszeg, Vas m., ág. ev. néptanító
5. BALLAGI Károly (1824-1888) Buj, Szabolcs m., kir. tanácsos, tanfelügyelő
6. BARNA Jónás (1851-) Kecskemét, polg. isk. tanár
7. BECHER Ignác
8. BÉL(Bélius) Mátyás (1684-1749) Ocsova, Zólyom m, ág. ev. prédikátor
9. BORONKAY (Braun) Károly (1830-) Sárbogárd, Fejér m., főelemi tanító
10. CSATÓ Pál (1804-1841) Nagyvárad, Kisfaludy-T. tag, MTA tag
11. CSINK János (1823-) Durand, Szepes m., ág. ev. tanító
12. DALLOS Gyula (1853-1884) Budapest, másod tanfelügyelő, nyelvtanár
13. DlERNER András (1803-1852) Nagy-Őr, Szepes m., tanító, ügyvéd, nevelő
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14. EBENSPANGER János (1845-) Kukmér, Vas т . , ág.ev. tanintézeti ig.
15. E H R E N T H E I Mór (1825-) Szilágy -Nagyfalu, magántanító
16. FALVAY Antal tanító
17. FARKAS Antal (1838-) Kecskemét, gimnáziumi tanár
18. FEKETE János (1810-1890) számtiszt
19. FISCHER Simon izr. fóelemi-és vallás tanító
20. FLEISCHER Jakab
21. FLEISSIG M.K. (Mater Bailer Anna Katalin) (1830-) praefecta
22. FRÜHWIRT Károly (1868-) ág. ev. tanító
23. FÜREDI (Führer) Ignácz (1837-) tanítóképző intézeti tanár
24. GÁL Dániel Tót-Komlós, Békés m. ág. ev. tanító
25. GARAY János (1812-1850) Szekszárd, Tolna т . , EK könyvtártisztje, Kisfaludy

Társaság tagja, MTA tag
26. GOTTWALD János, Gáspár nyilvános és szabadalmas intézeti nyelvtanító
27. GROÓ Vilmos Krompach, Szepes т . (1843-) kir. tanfelügyelő
28. GYARMATHY Sámuel (1751-1830) orvosdoktor
29. HAMMERSCHMIDT János Gottlieb (1805-) Kőszeg, Vas т . , ág. ev. lelkész
30. HORNYAVSZKY Gyula (-1879) ág. ev. lelkész
31. H O R V Á T H András
32. HORVÁTH József (1840-) Hodrusbánya, Selmec т . , tanító
33. IHÁSZ Gábor György (1805-1880) Vaszar, Veszprém т . , áld. pap, tanár
34. JAUSZ György (1842-1888) Jarck, Veszprém т . , áll. leányisk. tanító
35. JECK György (1851-) Perjamos, Torontál т . , elemi isk. ig.
36. KAKUJAY Károly (1840-) Birkenau, Temes т . , kir. tanfelügyelő
37. KERNER Pál Szemlak, Arad m. honvédezredes, hadapródiskolai és akadémiai

tanár
38. KlLÉNYI Mór bölcs, doktor, elemi iskolai tanító
39. KIS Pál (1793-1847) Szent-Grót, Zala т . , apátkanonok, MTA tiszteletbeli tagja
40. KORABINSZKY János Mátyás (1740-1811) Eperjes, Sáros т . , könyvkereskedő,

térképkészítő
41. KÓRÓDI (Ferenc) Lajos (1834-) ág. ev. főgimnáziumi tanár
42. KUTTNER Sándor (1814-) Bonyhád, Tolna m.
43. LÁD Károly (1853-) Temesvár, polg. iskolai tanár
44. LENGYEL János segéd tanfelügyelő
45. LESKÓ István (1871-) Héttárs, Somogy m.
46. LIEBLEITHNER János
47. LIGÁRT János (1857-) ? m. kir. honvédszázados
48. LÖWY Adolf izr. néptanító
49. MADZSAR János (1839-) Sátoraljaújhely, Zemplén т . , főgimnáziumi tanár
50. MAILÁTH János gr. történetíró, publicista
51. MÁRTONFY Márton (1848-) Szilágy-Recse, Kraszna т . , т . kir. tanfelügyelő
52. MEDZIHRADSZKY Lajos néptanító
53. MELCZER Lajos (1806-1860) Osztroluka, Zólyomvára, ág. ev. gimn. tanár
54. MÜLLER Adolf (1844-) Pápa, Veszprém m.
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55. MÜLLER János Godofréd (1796-) Szászváros, bölcs, és jogi doktor
56. MÜLLER János tanító
57. MÜLLER János ág. ev. gimnáziumi nyelvtanár
58. MÜLLER Ignác tanító
59. NÁDOR Gyula magyar nyelvtanító
60. NAGY A.G. magán nyelvtanár
61. NAGY Antal
62. NAGY László (1816-1875) Kunhegyes, Nagy - Kunság m., kir. tanácsos,

tanfelügyelő
63. NEMOIAN János (1847-) Agadics, Krassó, Szörény m.
64. NEUMANN, Salamon (-1877) izr. tanító
65. NEY Ferenc 1814-1889) főreál, isk. tanár, MTA tag
66. OCSKOVSZKY János Nagyszombat, Pozsony m., főiskolai tanár
67. OPRAVSZfCY Gábor ág. ev. tanító
68. PEREGRINY Elek (1812-} Gálszécs, Zemplén m.
69. PERES Sándor Csenger-Újfalu, Szatmár m., Óvóképzőintézeti ig.
70. POPOVICI János (1861-) Gelmár, Szatmár m.
71. POPP Antal elemi isk. tanító
72. POSCH (Pós) Lajos Város-Szalónak, Vas m.
73. RÁKOSY Sándor (1869)
74. REIMESCH Frigyes (1862-) Feketehalom, Brassó m., elemi isk. tanító
75. REMELE NEPOMUKJános (1808-1873) Buda, bölcs, doktor, egy. tanár
76. REMÉNYIK Lajos Eperjes, ág. ev. gyakorlóiskolai tanár
77. RICHTER Adolf (1808-) líceumi tanár
78. RISZPLER Dezső néptanító
79. RODER Adolf (1833-1899) Ecsény, Somogy m., községi iskolai tanító, ig.
80. ROMÁN János (1870-) Sajtény, Csanád m. gör. kel. vallású rumén tanító
81. ROSENBACHER Ferenc (1758-1822) Dióspatony, Pozsony m., bölcs, doktor
82. ROSENZWEIG Mksa
83. ROZSONDAI János néptanító
84. RUSCSÁK Antal (1804-1897) kat. plébános, táblabíra
85. SAMARJAY János (1821-1897) Rév-Komárom, jogi doktor, ügyvéd
86. SARKADY Sándor
87. SÁROSY Gyula, Lajos (1816-) költő, Jókay Т., Kisfaludy Társaság tag
88. SCHNELL Auguszta polg. iskolai tanító
89. SCHÖN József (1846-) Szili, Somogy m. ig. tanító
90. SCHULLERUS Adolf, J.A. Fogaras, bölcs, doktor
91. SCHULTZ Imre (1848-1905) Főherceglak, Baranya m. képzőintézeti .tanár
92. SCHUMANN Sándor Igló, Szepes m., elemi isk. tanító
93. SCHUSTER János, Traugott (1810-1873) Medgyes, ág. ev. gimn. tanár
94. SCHWARTZER Antal (1780-) Szekszárd, Tolna m., Siketnéma intézet, ig
95. SEBESTYÉN Manó izr. tanár
96. SZABÓ (Spitzer) Lipót ig. tanító
97. SZALLER György (1807-) a magyar akadémia tanára Pozsonyban



99. SZIRMAI József Vágújhely, népisk. tanító
100. SZLABÓCZKY Bálint, Lajos tanító
101. SZŐLLÓSY Nepomuk János cs. kir. lovassági kapitány
102. TAKÁCS Imre
103. TÁNCSICS Mihály (1799-1884) Ács-Teszér
104. TOEPLER Gottlieb Ede (1802-1854) Sopron, bölcs, doktor, gimnáziumi tanár
105. TOMCSÁNYI János elemi iskolai tanító
106. TORKOS László (1839-) Kőszeg, Vas m., áll. felső leányiskola ig., Kisfaludy

Társaság., Petőfi Társaság, tag
107. TURCSÁNYI Lajos (1798-) Kapi, Győr m., ág. eg. lelkész, tanár
108. ÚJFALUSSY Farkas rabbi
109. ULLMANN Frigyes
110. VAJDA Péter (1808-1846) ev. gimn. tanár, Kisfaludy Társaság tag, MTA tag,
111. VALENTÉNYI György polg. iskolai tanár
112. VÁLYI K. András (1764-1801) iskolavisitátor, egy. tanár
113. VÉKEY Zsigmond (-1889) ügyvéd, honvédszázados
114. VITÉZ Ignácz (1804-) Gyulaháza, Szabolcs m,. kir. udvari kancelláriai jegyző
115. VOLOSIN Ágoston gör. kat. püspöki papneveló-és tanítóképző int. -i tanár
116. VÖRÖSMARTY Mihály (1800-) Nyék, Fejér m., ügyvéd. Kisfaludy Társaság

tagja, MTA tag
117. WALTER Antal
118. WILNER С
119. ZAY Adél tanítónő

Л tárgyban írt cikk, tanulmány szerzőjeként emüti: 

1. BÖNGÉRFI (Bingenheimer) János (1859-)
2. DANNINGER József (1839) Csonopla, Bács m., tanképzóintézeti tanár
3. DEME Károly (1857-) Rónaszék, Máramaros m. polg. és középiskolai tanár
4. EBENSPANGER János
5. FILTSCH József Vilmos (1844-) országgyűlési képviselő
6. GÁTI István (1749-1843) Mánd, Szatmár m., ev. ref. lelkész
7. GEORCH Illés ? ügyvéd, MTA tag
8. HOFFMANN Mór (1849-) Devecser, Veszprém m., pol. iskolai tanár
9. HOLTZMANN József (1845-) Lúgos, fóreáliskolai tanár
10. KASZTNER Janka (Lázár Gyuláné) (1850-) Ladomér, Nyitra m., tan. képző ig.
11. KERESZTES István (-1821) ev. ref. lelkész, kollégiumi tanár
12. KIS József 1765-1830) Miskolc, Borsod m., orvosdoktor
13. KLEMM E. József
14. KOLUMBÁN Samu Olasztelek, Udvarhely áll. tanítóképző tanár
15. KŐRÖSY Sándor
16. KUNITS Mihály (1765-) Baán, Trencsén m., főelemi iskolai tanár
17. LAMBACH Elek (1756-1815) kegyesr. áldozó pap, tanár
18. LÁNG Mihály (1856-) Kálmánd, Szatmár m., óvónőképző intézeti ig.
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19. LANSTJÁK András ? 
20. MADZSAR János?
21. MARGITAI József
22. MAS2TELYÁK Pál (1863-) Császlóc, Ung m., néptanító
23. MATICS Imre (1810-) Pápa, Veszprém m., főreál, iskolai tanár
24. MAYER Béla (1838-) apátkanonok, püspök, főesperes
25. MICHALEK János (1852-) Szomolánka, Nyitra m., theol. doktor, r. kat.

plébános
26. MINIKUS Vince (1818-1880) ciszterci áldozó pap, tanár
27. MOJSISOVICS Sámuel (1797-1861) Ivánkafalva, Túróc m., nagykereskedő, főbíró
28. MOLNÁR Rezső (1848-) ? r. kat. plébános
29. MORRES Ede (1851-) bölcs doktor
30. NAGY Lajos (1867-) Nagy-Mihály, Zemplén m., polg - és felsőker. iskolai tanár
31. NÁTLY József ? cs. kir. postafelügyelő
32. PRELICK István
33. RÁCZ Sámuel (1744-) Pest
34. RÁMÓCZY (Rámershofer) V.J.
35. REMELE N E P O M U K János
36. REMÉNYI Ede bölcs, doktor, r. kat. főgimnáziumi tanár
37. ROTH István Lajos (1796-) bölcs, doktor, ág. ev. lelkész
38. SCHMID Bertalan áll. tanító
39. SCHUSTER József (1849-) ág. ev. főgimn. tanár
40. STE1TNER Gyula (1841-) ? Kőszeg, Vas m., ág. ev. lelkész
41. SZIKLAYP. Gyula (1858-) kir. segéd tanfelügyelő
42. ÚJFALVY Károly ? 
43. VAJTHÓ Zoltán (1877-) Kaposvár, Somogy m., r. kat. gimnáziumi tanár
44. VARGHA Gyula (1853-)

Társalgási- leveleskönyv vagy egyéb két- vagy többnyelvű szó/egykék írójaként jegyei a% 
alábbi szerzőket: 

1. ÁCS Károly
2. BÖJTHY (Böjté) Antal Udvarhely, Marosvásárhely, jezsuita hitszónok, a művet

eredetileg latinul írta, később fordította magyarra
3. CZANYUGA József (1816- )Pest, múzeumi ig., titkár
4. GYULAY Béla bölcs, doktor, polg. iskola ig.
5. KARÁDY Ignácz (-1858) nevelő, a Kossuth fiak nevelője
6. KÁROLYI István nyomdatulajdonos, képviselő, táblabíró, civilben Trattner Mária

férje
7. KIS János theol. doktor, ág. ev. szuperintendens, MTA tag, Kisfaludy Társaság

tag
8. KOVÁCH Lajos ügyvéd
9. MASCH Antal (1809-) Kuttenplan, Csehország, orvosdoktor, lovag, a 

mosonmagyaróvári tanintézet igazgatója !
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10. PAPANEK NEPOMUK János biztosítási hivatalnok
11. RIEDL Szende (1831-1873) bölcs, doktor, egy tanár
12. RÓTH Ignácz
13. SZEGFI MÓR Mihály (1825-) Szili, Somogy m., fóreáliskolai tanár, a pesti magyar

nyelvterjesztő egyesület titkára
14. SZÉKELY István (1863-) bölcs doktor, főgimnáziumi tanár

A szerzők foglalkozását nézve a derék hadi tanító, tanár, egyetemi,
akadémiai intézményben, zömmel a mindenkori Magyarország területén, ritkábban
az ország határain kívül, Brassóban, Bécsben, Bajorországban, Fiumében,
Kassában, Luccaban, Münchenben, Prágában, Mährisch-Weisskirchenben.
Tekintélyes számmal képviselteti magát az egyház berkein belül tanítói, tanári
feladatokkal is megbízott többnyire a felekezet iskoláiban tevékenykedő áldozópap,
tanító, tanár, prédikátor, de akad közöttük plébános, lelkész, tábori lelkész, apát,
kanonok, nagykanonok, segédpüspök, püspök, szuperintendens is. A oktató rendek
közül képviselteti magát a jezsuita, bencés, piarista és a cisztercita rend, valamint a 
mindenkori felekezeti képzőintézmények tanító, tanári kara, nem egy esetben
igazgatója. Felekezet tekintetében a római katolikus, az ág. evangélikus, a 
református egyház, a görög katolikus és görög keleti egyház, valamint a zsidó
felekezet van jelen. A tevékenysége okán ide tartozók sora azonban nem ér véget a 
két nagy csoportba tartozókkal. Akad rajtuk kívül földbirtokos (4), ügyvéd, jogi
doktor, bíró (16), országgyűlési képviselő (2), honvédtiszt, katona (11), orvos,
sebészmester (5), áll. hivatalt, szolgálatot ellátó személy (25), hírlapíró, publicista
(5), könyvtáros (4), számtiszt, (2), színész, könyvkerekedő, térképész. Képviselteti
magát azonban a női nem is, amennyiben apáca, nevelőnő, és tanítónő is (3) akadt,
aki írásra szánta el magit magyartanítás-ügyben.

Felmerül a kérdés megtudható-e a tanintézetek egyikéről - másikáról
valami egyéb információ? Az esetek többségében az iskola típusa, elemi, polgári,
közép-kereskedelmi, gimnázium, reáliskola stb. szerepel a helység nevének
megadásával, tehát azonosítható az intézmény. Ez a helyzet a Magyarországon
kívüli oktatás helyeivel is, így szerezhetünk tudomást a Schönburg - Wallenberg
tanítóképző intézetről Szászországban, ahol BAKÓ Sámuel személyében magyar
tanár működik, a Krause-féle intézetről Drezdában, egy főreáliskoláról Mährisch -
Weiskirchenben, ahol" jelenleg HAJEK Károly cs. kir. főhadnagy a magyar nyelvet
tanítja" valamint REMELE NEP János 1838-ban engedélyezett tanintézetéről Alsó-
Ausztriában.

Különleges hely illeti meg a bécsi Theresiánumot nemcsak Bécs miatt, de
az ott tanítók személyének köszönhetően is.

Л teljesség igénye nélkül a lista: 

BÖLÖNI Sámuel jogtudós, CSAPODI László jezsuita, FARKAS János nyelvtanár, aki
a cs. és kir. udvarnál is nyelvmester, HEBELER Jakab jézus társas ági áldozó pap, aki
a magyar mellett, a görög és francia nyelv tanára, HORVÁTH Mihály, 1851 után a 
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Batthyányi fiuk nevelője, a későbbi r. kat. püspök, MTA tag, a Kisfaludy Társaság
elnöke, KEREKES Sámuel, ki GÖRÖG Demeterrel együtt a „Hadi és más nevezetes 
Történeteket*' szerkeszti, nemeskéri Kis Pál, 1801-től LAMBACH Elek kegyesrendi
áldozó pap tanár, SCHARBERT Vilmos bölcs, doktor, magyar korrepetitor, Szegedi
Pál jezsuita későbbi nagyprépost, v. püspök.

De így őrződik meg Seltenreichné leánynevelőintézetének nyelvtanáraként
ÁCS Károly földbirtokos, a Szőnyi - féle nevelő intézetben tanító BAJÁKY Ferenc
/Pest, a soproni Szent Orsolya iskola apácája, Mater BAILER Anna Katherina
neve, aki prefectáként nyelvkönyvírásra szánja el magát, KORABINSZKY Sámuel,
könyvkereskedő, térképíró leányneveidéje, ahol a növendékeket különösen magyar
nyelvre oktatták. A magyar nyelvet tanító oktató- és nevelőintézetek sora azonban
valljuk be szükségszerűen a végtelenbe vész. Fontos azonban tudni, hogy a 
mindenkori adott intézményrendszer kiegészült, kiegészülhetett az oktatás egyéb,
nem intézményi formáival, melyek közül a magánoktatástól a tanfolyami formán
keresztül a nyelvterjesztő tevékenység részeként említhető nyelvoktatásig szinte
minden előfordul. Példáink erre JÁMBOR Hiador Pál 1840-ben Kalocsán, a 
papneveldében „magyar iskolát" alapít, mely számára nyelvtant is ír. KNYASKÓ
Lajos, aki a nyelvterjesztő egyesületben tisztviselő, maga is tanít, KNYAZOVICZKY
Gyula, kántortanító, aki a libetbányai magyar kör titkáraként a felsőmagyarországi
közművelődési egyesülettől 25 forint jutalomban részesül, a magyar szellem- és a 
magyar nyelv terjesztésében kifejtett munkásságáért. Hogy hol ér véget a 
korszakonként jellemzőnek tekintendő nyelvvédő, magyarosító tevékenység és hol
kezdődik a több nyelv szolgálata bármilyen előjellel is gondos mérlegelést igényel és
valószínű, hogy „vegytiszta formában" sohasem érhető tetten.

Bár részletkérdésnek tűnik, fontosnak kell tekinteni, hogyha hivatkozás
történik, akkor módszer tekintetében, kire hivatkozik a szerző? Ahogy az eddigiek
is mutatták, a munka ezen szakaszában nem áll módunkban kronológiai rendet
követni. Az itteni listavezető AHN F. többek hivatkoznak rá, még úgy is, hogy
„nach der Seidenstucker-Ahnschen Methode", ezt követik: „Alb-Haisetrs
Lehrmethode", Aug. Ife., „Süpfle után",. Kellner Lajos módszere után", „Methode
Gasprey-Otto-Sauer", „Ollendorffs'neue Methode", „Saller György német mintája
alapján", „Wurst Sprachdenklehre mintájára", „Stefani Henrik után", „nach
Meidlingischer Art", „Methode Toussaint-Langenscheidts" de megemlíttetik
Adelung is.

Arra a kérdésre, bogy ki kit tanított, a% alábbi listát kell végig tanulmányoznunk: 

1. ADAMI Mihály, Habsburg Károly főherceget
2. RÉVAI Miklós, Dankovszky Gergelyt
3. DEÁKY Zsigmond, Bourbon Károly luccai herceg és spanyol infáns fiát, 

Ferdinándot
4. FÁBIÁN István, herceg Esterházy Miklós nejét Sara Jerseyt és gyermekeit
5. FALK Miksa, Erzsébet királynét (Bajor Erzsébetet)
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6. FOLLINUS Emil, a zágrábi pénzügyi tisztviselőket állami megbízásból
7. FOLNESICS János, Lajos József nádor nejét Hermina főhercegnőt
8. GONDOL Dániel, a Huszár-fiúkat Bécsben
9. HALDER Konrád, Bajor Erzsébetet
10. HORVÁTH Mihály, a gr. Batthyányi - gyermekeket
11. HOLDHÁZY János, Habsburg József főherceg J. Ágost és László nevű fiát 
12. KÁNYA Pál, a József főherceg által rábízott István főherceget
13. KARÁDY Ignácz, a Kossuth-fiúkat
14. KIS Pál Ferenc, Károly cs. kir. főherceg fiait 
15. KOVÁCS János, Ferenc király gyermekeit, Rainert, Lajost és Ferdinándot
16. KRONPERGER Antal, az összes cs. kir. tisztikari tisztet Milanóban
17. LAMBACH Elek, a báró Mitrovszky és gróf Bethlen család gyermekeit
18. MACHIKJózsef, Trefort Ágostont
19. gróf MAlLÁTH János, a későbbi Erzsébet királynét
20. NAGY Lajos, Budenz Józsefet
21. PETZ Gyula, Kis János gyermekeit, Halléban pedig Lónyai Gábor, Ödön fiát 
22. REMELE N. János, Albrecht és Vilmos hercegeket Bécsben
23. RlMELY Károly, Habsburg Rudolf, Gisela, Klotild hercegnőket
24. RÓNAY Jácint, Rudolf trónörököst
25. VASADY Gyula, Detra báró gyermekeit Bécsben
26. VERSEGHY Ferenc, József nádor családját
27. ZIMMERMAN Lipót, több nemesi ifjakat Bécsben

A felsoroltak listája mögött nyelvtanítási alaphelyzetek is felsejlenek,
hiszen, mint látható, tanítanak mindenkit, akinek tevékenysége, feladata, munkája,
élethelyzete országhatáron belül vagy kívül, akárcsak az illendőség okán is, de
megkívánja e nyelv ismeretét. Mind eközben ne feledjük a magyar nyelvhez való
viszony minden esetben, alárendelődik egy többszörös, nyelvek egymás közötti,
egymáshoz viszonyított rangsorát rögzítő törvényileg szabályozott, vagy e törvényi
szabályozottság ellenében, ellenére létező társadalmi gyakorlatnak.

Nem feltétlenül központi, de mégis lényeges eleme a vázoltaknak, hogy
maga a nyelvet tanító milyen anyanyelvű, és mikor milyen indíttatásból tanul meg
magyarul, vagy mint KELEMENS József példája is bizonyítja, kényszerül arra, hogy
rajztanárként az 1867 júl. 27,-i rendeletben a magyar nyelv nem tudása miatt
rendelkezési állományba helyeztessék.

Ellen példaként hadd hivatkozzam, a már Erzsébet királynő
nyelvtanáraként említett, HALDER Konrádra, aki nem magyar anyanyelvű,
Münchenben volt egy. tanár és SZINNYEI nem felejti el hozzátenni, hogy elsőként
hivatkozott a magyar igerendszer gazdagságára, vagy SCHWARZENBERG Ernó
hercegre, aki „ 1808 máj. 20.-án iktattatott be esztergomi kanonoknak. Alighogy
Nagyszombatba érkezett, hozzáfogott a magyar nyelv és közjog elsajátításához, úgy
hogy szóban és írásban folyékonyan fejezte ki magát nyelvünkön." HOLDHÁZY-ra,
aki 15 évig neveli a rábízott két hercegi gyermeket, abban a szellemben, amelyet
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apjuk állítólag így jelölt ki: „neveljen a fiaimból jó magyarokat és vallásos
embereket.." HUNFALVY Pálra, aki „ csak a magyar nyelvben volt teljesen idegen,
ezért 1827-ben Miskolcra ment a retorikai osztályba...".Maga a tény, hogy a 
német vagy bármely nyelv kedvéért, „a német (vagy éppen magyar) szóra" („Szepes
megyét lakta a német szóért") távoli vidékekre küldtek gyermekeket, már
MIKSZÁTH óta közhely, e gyakorlat mértéke, mennyiségi minőségi jellemzői
azonban komolyan elgondolkodtatóak.

Az osztrák LlEBLETHNER Jánosra, aki 38 évesen kezd el magyar
állampolgárként magyarul tanulni, hogy Pozsonyban nyelvtanárként
tevékenykedhessen.
A nyelvek közötti vándorlás, tehát az az út sem ritka, amelyet KLEMENT Lajos
példáz. Öt éves korában magyar szóra adták szülei Valkóra, egy év múlva vissza
kerülvén „...teljesen elfelejtette a német anyanyelvét", aki 1896 óta a magyar
tanítók kaszinójának igazgatója.
JAUSZ Györgyre, aki Würtenbergből idetelepedett család gyermekeként érzi a 
kettős kötődést a nyelvekhez a némethez, amelyet anyanyelvként sajátít el, valamint
az iskolában tanult magyarhoz. Egy életen keresztül közvetít innen oda, onnan ide.
KÁNYA Pál esete „ki magyar, német és tót nyelvet egyaránt bírt..." a latinról nem
is beszélve, nem rendkívüli eset, különösen az olyan példák mellett - megint nem
ritkaság - mint MÜLLER Isidore, aki "érti a spanyol, provanszál, portugál, olasz,
horvát nyelveket" és magyart tanít Sopronban és Fiúméban.
NEMOIAN Jánosra, aki görögkeleti rumén lelkészként 1879-ben, Agadicsban
nyelvtanfolyamon 500 rumént tanít, Krassó-Szörény, Torontál, Temes, Arad, Bihar
és Hunyad megyéből magyarra.

Kik űzték a tevékenységetfoglalko%áss%erűen> magánszemélyként, vélhetően ebből 
szerezve a megélhetéshez valót? 

1. KARÁCS Teréz, aki 140 tanítványt oktatott magyar nyelvre és történelemre
2. NÁDOR Gyula, aki Bécsben volt magyar nyelvtanító
3. NAGY A. G. magánnyelvtanár Bécsben
4. NÉMÁT! Károly nemzetnevelő magánzó
5. TÜRK Jánosné (özv. Stem Fanny) , aki Szabolcs megyében a Grossmann

gazdálkodó családnál, majd Minischben (Szepes megye) Krausz Hermann
gyermekeit tanította magyarra

A magán- és intézményes nyelvtanítás közti teret, korszaktól függően egyéb
önszerveződési forma tölti ki:

A magyartanítók által szervezett kaszinók, a magyar nyelvterjesztő- és
közművelődési egyletek, a különböző egyházi kezdeményezésre szervezett ingyenes
pót-és egyéb tanfolyamok, iskolai magyar egyletek, társaságok, egyéb egyletek pl.
apatini iparos egylet, civil asztaltársaságok mind terei lehettek a tevékenység ezen
speciális részének. Kérdés mennyire adatolható egyéb forrásokból az utóbbi ? 
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Gondosan kerültem az egyik legfontosabb kérdést, hogy milyen időbéli koordináta
rendszerbe helyezhetők a fent vázolt tevékenységek. A szakirodalom alapján az
alábbi időhatárokat véltem meghatározónak, melynek megállapítása során a vizsgált
tevékenység vélt vagy tényleges időpontjából indultam ki. A tényleges, mérvadó
statisztika valamint az ebből levonható bárminő következtetésekhez további
kutatásra van szükség. így a fenti adatok csak erős korlátokkal fogadhatók.

I. - 1776-ig 8 f ő + l ?
II. 1777 - 1847-ig 86 fő+9 ? 
III. 1848 - 1866-ig 37 fő+ 6 ? 
IV. 1867 - 1918-ig 123 fő +28 ? 

Szembeötlő, de nem meglepő a két korszak, melyben nagyságrendi változás
mutatható ki. De ennek tárgyalása szándékom szerint egy újabb dolgozat tárgya
lenne.

Resümee

Das Vorhaben ist auf Grund des Werkes J. Szinnyei (Magyar írók élete és munkái. 1-
14. köt. 1891-1914. Hornyánszky) ein möglichst vollständiges chronologisches 
Verzeichnis der wichtigsten Grammatiken, Lese-, Lehr-, Übungs-, Konversationsbücher, 
tabellarischer Zusammenfassungen, Wörterbücher, Erörterungen, Zeitungsartikel bzw. 
anderer Beiträge zum Unterricht des Ungarischen als Fremdsprache zß geben, die 
wichtigsten Personen zß nennen, die dazu beigetragen haben. Bei der Suche haben wir 
möglichst alles, was auf der Grenze lag im Auge behalten Erscheinungsort, Angabe über 
die Stellung des Verfassers usw. Die Ergebnisse des ersten Schrittes sind in diesem 
Artikel erhalten. 
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