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Kont Ignác és nyelvtankönyve, 
a Petite grammaire hongroise avec des exercices de traduction, 

de lecture et de conversation (1908). 
Jules Groos, Paris

Bevezető gondolatok
« A párizsi egyetemen – miként erről a Budapesti Hírlap több ízben írt – egy Párizsban 
élő derék magyar tanár és író, Kont Ignác buzgóságából két esztendő óta már vannak 
magyar előadások is. A román nyelvnek tanszéke van a párizsi keleti akadémián, a 
Sorbonne-on tanszéke van a cseh nyelvnek és irodalomnak is. Mi magyarok azonban 
csak ott vagyunk, hogy megengedik hetenként két órán a bölcsészeti fakultás a termé-
ben egy tanárnak, hogy privát buzgóságból előadásokat tartson, ha neki úgy tetszik. Ez 
is csak két esztendő óta van így. Kont Ignác nagy buzgósággal és lelkesedéssel végzi 
föladatát. Ez évben minden csütörtökön délután tartott kétórás előadást, s a magyar 
irodalomnak újabb korszakát, a forradalomtól Arany János haláláig adta elő. Ez évben 
már több hallgatója volt, mint tavaly. A párizsi magyar egyetemi hallgatókon kívül 
franciák és angolok is, főképp nők hallgatták Kont tanár előadását, melyek közül az 
Arany Jánosról szóló most jelent meg egy francia szépirodalmi lapban. Kont tanárnak 
szándéka különben, hogy könyvalakba foglalja előadásait. A francia publikum egy bi-
zonyos része ilyenformán megismerkedhetnék a magyar irodalommal, melyet már több 
francia művel szolgált Kont Ignác. A magyar irodalom előadásán kívül más dicséretes 
föladatot is végez Kont Ignác. A párizsi magyar diákokkal, kiknek nagy része alig beszél 
franciául, fordítási gyakorlatokat végeztet, s gyakoroltatja őket a francia beszélgetés-
ben. Már csak pünkösdig fognak tartani a magyar irodalmi előadások a Sorbonne-on. 
Ez utolsó előadások az újabb magyar regényírókról szóltak. A záró előadást Jókai Mór 
emlékének szenteli Kont Ignác dr. » (Budapesti Hírlap, 1904. május 11.) 

1. Kont Ignác

Az 1856-ban Téten született és 1912-ben Párizsban elhunyt Kont Ignác neve 
nem ismeretlen azok számára, akik a francia–magyar szellemi kapcsolatok törté-
netével foglalkoznak. Jóllehet Kont Ignác a franciaországi magyaroktatás korai 
történetének meghatározó személyisége volt, munkásságáról még nem született 
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alapos elemzés, érdemi méltatás. Ideje, hogy szerepét jelentőségének megfelelően 
körvonalazzuk, és elhelyezzük a hungarológia tudományában. A jelen tanulmány 
ebből az adósságból igyekszik törleszteni, amikor bemutatja a tudós tevékenységé-
nek egy szűk területét.

Ki is volt valójában Kont Ignác, és hogyan nyerte el elsőként a Sorbonne Egye-
tem magyar katedráját?

1.1. Korai munkássága
A bencések győri gimnáziumában érettségizett (akkor még) Kohn Ignác1 1875-

ben kezdi meg tanulmányait a bécsi egyetemen, ahol ókori történelmet, fi lozófi át, 
pedagógiát, és német irodalomtörténetet tanul. Tanulmányai után 1879-ben bölcsész-
doktori oklevelet kap a budapesti egyetemen,2 majd ugyanitt német–francia szakos 
tanári oklevelet is szerez. Kezdetben klasszika fi lológiával foglalkozik3, majd pedig 
a német irodalmat, elsősorban Lessing munkásságát kutatja. 1978-tól az Egyetemes 
Philologiai Közlöny munkatársa lesz, emellett 1880-tól a Pesti Napló kulturális 
rovatába is rendszeresen ír. 1981-től magántanári képesítéshez jut, és egy ideig gö-
rög és római drámairodalmat tanít az egyetemen, de állandó státuszt nem sikerül 
elnyernie, így 1882-ben Párizsba megy. A jó felkészültségű, Magyarországról jött 
tanár viszonylag könnyen jut munkához, mivel ebben az időben kevés németül tudó 
tanár és tudós van Franciaországban. Kont kezdetben vidéki, majd párizsi gimná-
ziumokban tanít német nyelvet, mígnem közel negyven évesen új tudományterület, 
a magyar nyelv és kultúra felé fordul, és ezen keresztül jut el a Sorbonne Egyetem 
katedrájához.

1.2. A magyar kultúra felfedezése
Kont Ignác magyar nyelvet és kultúrát népszerűsítő munkája nem minden előz-

mény nélküli Franciaországban. A XIX. század végén honfi társa Újfalvy Károly 
(1842–1904) hasonló életutat jár be, ugyancsak némettanárként kezdi meg munkáját 
egy francia gimnáziumban, majd pedig a magyar őshazát kutatva érdeklődése kelet 
felé irányul, és Franciaország egyik legismertebb orientalistája lesz. Emellett nagy 
erőfeszítést tesz arra, hogy Magyarországot, földrajzát és történelmét, a magyar nyel-

1 1878-ban magyarosította nevét Kontra.
2 Aristophanes (1880) című doktori értekezésében a görög vígjáték eredetét, valamint Aristophanes életét 

és vígjátékírói munkásságát ismerteti.
3 Jelentősebb munkái: Sophokles, Collins Vilmos után angolból fordította Kont Ignác (1881); iskolai 

használatra szánt, jegyzetekkel ellátott Cicero beszéd: M.T. Ciceronis oratio pro Sestio (1883); tanulmá-
nyok: A görög tragédia Euripides után (1884), Seneca tragédiái (1884).
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vet és irodalmat különböző fórumokon, tanulmányokban és könyvekben bemutassa. 
Korai halála azonban megakadályozza tudományos életpályájának kibontakozását. 

Ekkor lép a franciaországi hungarológia színterére Kont Ignác, aki a millennium 
közeledtével jut arra az elhatározásra, hogy a franciákkal felfedeztesse az ekkor még 
szinte teljesen ismeretlen Magyarországot, annak nyelvét és irodalmát. Első ilyen 
jellegű munkája 1896-ban lát napvilágot La Hongrie littéraire et scientifi que cím-
mel. A három részből álló munka a magyar irodalmat, a magyar tudományosságot, 
illetve a magyar oktatást mutatja be a francia olvasónak. Ez utóbbi téma kerül ismét 
elő a következő tanulmányában, amely a L’enseignement secondaire en Hongrie cí-
met viseli, és ugyancsak 1896-ban jelenik meg. Ennek az évnek a termékei még egy 
– a millenniumról megemlékező – tanulmány, amely a magyar irodalom fejlődését, 
és a jelesebb magyar költőket ismerteti meg: Le millénaire et la poésie hongroise 
címmel, valamint a magyar irodalomról egy általános képet adó értekezés: La lit-
térature hongroise. Ugyancsak ebben az évben jelenik meg egy kisebb tanulmánya 
Vörösmarty Mihályról Michel Vörösmarty címmel. A millennium termékeny éve 
után négy évig kutat, és készíti elő egyik legjelentősebb munkáját, a francia nyelvű 
magyar irodalomtörténetet, a Histoire de la littérature hongroise-t (1900). 

Mindezek mellett doktori disszertációján is dolgozik, amelyben a francia–ma-
gyar irodalmi kapcsolatok kezdetét kutatja, valamint vizsgálja a francia irodalom 
hatását a magyar irodalomra. Ez a munkája 1902-ben készül el, és Kont elnyeri vele 
a Sorbonne Egyetem doktori címét. 

„Doktori diplomája birtokában arra törekedett, hogy a Sorbonne-on magyar előadások 
tartására engedélyt nyerjen. Ez a terv sok akadályba ütközött, mert Magyarországot is 
alig ismerték, s a magyar nyelvet nem tartották arra érdemesnek, hogy a Sorbonne-on 
tanítsák. Végre sikerült elérnie, hogy mint magántanár magyar előadásokat tarthasson 
a Sorbonne-on.“4 

1902-ben Kont Ignác megtartja megnyitó előadását La littérature hongroise de 1828 
à 1848 címen. Először csak a magyar irodalom szerepel egyetemi programjában, 
majd nyelvészeti stúdiumokkal egészíti ki a tanagyagot. 1906-ban a magyar kormány 
támogatását is megkapja, így a párizsi egyetemen folyó magyaroktatás hivatalossá 
válik. Egy évvel később Kont egyetemi rendkívüli tanár lesz, és ettől kezdve ebben 
a minőségben végzi oktatómunkáját az egyetemen.5

4 Kiss Sándor (1935): Kont Ignác. 5.
5 Vö. Ibim. 5.
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Tanári munkája mellett továbbra is szorgalmasan kutat, és egymás után jelennek 
meg elsősorban a magyar irodalmat népszerűsítő művei. Kisebb tanulmányokkal 
teszi ismertté a magyar költőket, ilyen az 1904-ben megjelent Un poète hongrois: 
Jean Arany, valamint a Tompa Mihályt, Gyulai Pált, Szász Károlyt és Lévay Jó-
zsefet bemutató Poètes lyriques hongrois tanulmánysorozat, amely először a Revue 
d’Europe-ban olvasható, majd pedig könyv formájában is kiadják. A kortárs ma-
gyar irodalom a témája az 1908-ban napvilágot látott La littérature d’aujourd’hui 
címet viselő könyvének, az irodalom oktatása céljára pedig 1908-ban megjelenteti a 
Chrestomathie hongroise című kötetét. Kont Ignác legjelentősebb és egyben utolsó 
munkája egy francia–magyar bibliográfi a, a Bibliographie française de la Hongrie, 
halála után, 1913-ban jelent meg. 

2. A nyelvtankönyv 

Kont Ignác oktató és kutató munkásságának középpontjában a magyar iroda-
lom állt. Egyetlen nyelvészeti jellegű munkája született a Petite grammaire hong-
roise avec des exercices de traduction, de lecture et de conversation. Ez a könyv a 
Sorbonne-on folyó magyaroktatás anyagát tartalmazza, és elsősorban az egyetem 
hallgatóinak készült. A bevezető részben a szerző elmondja, hogy mi késztette e 
könyv megírására. Megtudjuk, hogy a francia közönségnek szánt magyar nyelvtanok 
száma meglehetősen kevés, a XIX. században mindössze három ilyen jellegű könyv 
készült: Jean Eiben: Nouvelle Grammaire hongroise (1843), Léon Fauvin : Essai de 
Grammaire hongroise, (1870) és Ch. Eugčne de Ujfalvy: Éléments de grammaire 
magyare (1876). 

Kont szerint mindhárom munkán erősen érződik a latin grammatika igája, és 
ezek a munkák nem felelnek meg annak az elvárásnak, amelyeket az élő nyelvek 
oktatása esetén szem előtt kell tartani. Ezért – írja bevezetőjében Kont – azok, akik 
francia földön a magyar nyelv rejtelmeivel szándékoznak megismerkedni, kényte-
lenek a német nyelvű magyar nyelvtanokat használni. Emiatt látja nagy szükségét 
annak, hogy a diákok kezébe egy olyan francia nyelvű gyakorlati magyar nyelvtant 
adjon, amely hasznos segítséget nyújt a magyar nyelv megismeréséhez, és amely 
világosan és lényegre törően, kerülve mindenféle fi lológiai elmélkedést vázolja fel a 
nyelv szerkezetét. A példákban a mindennapi életben használt mondatok szerepelnek, 
kerüli a gyakorlati hasznosságot nélkülöző feladatokat. Forrásaként egyrészt Bal-
lagi és Simonyi munkáit, másrészt a magyarországi németek számára írt gyakorlati 
magyar nyelvtanokat említi.

 A bevezető gondolatok után rátér a magyar nyelv hangállományának vizsgálatá-
ra De la prononciation címmel. Bemutatja a magán- és mássalhangzókat, kiejtésüket 
magyarázza, példákkal illusztrálja és fonetikai jelekkel látja el. Ebben a fejezetben 
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kerül sor az elválasztás és a helyesírás néhány fontosabb szabályainak magyarázatá-
ra, valamint a hangsúly kérdésére. Itt a leggyakrabban használt földrajzi és magyar 
keresztnevek is szerepelnek, kiejtésük megkönnyítésére ismételten a fonetikát hívja 
segítségül. Ezek után egy oldalnyi kiejtési gyakorlat következik jól megválasztott 
szópárokkal, mint például: üde–ide, öt–őt, ős–ősz, kar–kár, kéz–kész, zseb–seb stb. 
(11.). Ezt a részt a magánhangzó harmónia bemutatása zárja.

Mindezek után kezd hozzá a magyar nyelvtan ismertetéséhez, amit negyven 
leckébe foglal. A leckéket mindvégig azonos módon építi fel: az adott nyelvtan be-
mutatása és magyarázata után egy tematikus szószedet következik, ezt követik a for-
dításra és olvasásra szánt magyar mondatok, majd az erre épülő kérdések, végezetül 
egy újabb fordítási gyakorlat, ezúttal francia nyelvről magyarra. Mindkét fordítási 
feladat az adott tematikus szószedet szóanyagával dolgozik, ha viszont mégis addig 
nem szereplő szó kerül elő, annak jelentését zárójelben megadja.

Az első tíz lecke anyaga a következő:

Leçon 1. L’article. ─ Notions préliminaire sur l’adjectif, la négation et l’interrogation. 
─ Mots : La famille 
Leçon 2. Le substantif. ─ Sujet. Singulier et pluriel. ─ Mots: L’Ecole
Leçon 3. Singulier et pluriel (Suite). ─ Mots: Animaux domestiques
Leçon 4. Complément direct. ─ Le présent du verbe. ─ Mots: Verbes
Leçon 5. La désinence possessive. ─ Mots: Vętements
Leçon 6. La désinence possessive (Suite). ─ Mots: Le soldat
Leçon 7. La désinence possessive. ─ Verbe: avoir. ─ Mots: La maison
Lecture : Magyarország (La Hongrie)
Leçon 8. ─ Les suffi xes de rapport. ─ Mots: Le jardin
Leçon 9. ─ Les suffi xes (Suite). ─ Le parfait indéfi ni du verbe. ─ Mots: L’Univers
Lecture: Magyarország (Suite et fi n)
Leçon 10. ─ Les suffi xes (Suite et fi n). ─ Mots: Le couvert, les aliments
Leçon 11. Suffi xes des noms géographiques. ─ Le future et l’impératif du verbe. ─ Mots : 
Le  corps humain
Lecture : Szülőföldem (Mon pays natal) par Charles Kisfaludy)

Az első fejezetben a határozott és a határozatlan névelő kap helyet, valamint 
itt tárgyalja a szerző a tagadó és kérdő mondat használatát is. Az adott példák egy-
szerűek és világosak (jóllehet előfordul a főnevek és melléknevek többes száma is, 
anélkül, hogy ennek képzését megmagyarázná): Az asztal nagy. Az asztalok nagyok. 
A tanuló szorgalmas. A tanuló nem szorgalmas. Magas a torony ? Magas-e a to-
rony ? (14.) Ezek után következik a tematikus szószedet, Vocabulaire címmel, ahol 
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a család fogalomköréhez kapcsolható főneveket, mellékneveket és igéket gyűjt ös-
sze : atya, anya, leány, dolgozik, tanul, szép, szorgalmas stb. (15.). Ezt a szókincset 
majd a Version részben szereplő magyar mondatok, valamint a Thème című francia 
mondatok fordításával gyakoroltatja. A két feladat között kap helyet a Questionnaire, 
amely a Version magyar mondataira tesz fel magyar kérdéseket: Mit csinál az atya? 
Milyen a tanuló? stb. (15.).

A továbbiakban a főnévvel ismerkedhet meg a nyelvtanuló, majd a többes szám 
képzésével, ezt követően pedig a mondat tárgyáról esik szó, és ehhez kapcsolódik 
az igeragozás. Együtt mutatja be a kétféle ragozást, amelyet a határozott és határo-
zatlan terminológiával magyaráz. A soron következő három fejezet a birtokos szer-
kezetet mutatja be és gyakoroltatja. Ugyancsak három leckén keresztül tárgyalja a 
főnévek toldalékolását. A szókincs bővítése pedig az iskola, a ruházat, a ház, a kert, 
a háziállatok, a katonáskodás, az univerzum, az étel, a teríték, valamint az emberi 
test fogalom körében történik. A hetedik és a kilencedig leckében már egy rövid 
olvasmányt is találunk Magyarország címmel: A mi hazánk Magyarország. Hazánk 
éjszakra és nyugatra Ausztriával, keletre és délre Ausztriával, Romániával, Szer-
biával és Boszniával határos. Főhegysége a Kárpátok. Ez a hatalmas bérczláncz 
Pozsonytól húzódik nagy félkörben egészen Orsováig. (35.) A 11. lecke pedig már 
Kisfaludy Károly versét ajánlja olvasásra. (Szinte minden szót magyaráz, és a láb-
jegyzetben megadja a francia jelentést.) 

A következő fejezeteket a melléknevek, számnevek és névmások bemutatására 
szánja: 

Leçon 12. L’adjectif. ─ Mots: Les métiers
Leçon 13. La comparaison. ─ Mots: Animaux sauvages
Lecture: Az ősz (L’automne)
Leçon 14. Les noms de nombre. ─ Nombres cardinaux. ─ Mots: Monnaies, poids et 
mesures
Leçon 15. Les nombres ordinaux et leurs dérivés. ─ Manière d’indiquer l’heure. ─ 
Mots: Les saisons, les mois et les jours 
Lecture: A veréb és a ló (Le moineau et le cheval) par Paul Gyulai
Leçon 16. Les pronoms personnels et réfl échis. ─ Mots: Aliments, métaux
Leçon 17. Les pronoms démonstratifs. ─ Mots: Santé et maladie
Lecture: Egerecske (Le petit souris) par Paul Gyulai
Leçon 18. Les pronoms interrogatifs et relatifs. ─ Mots: Le voyage
Leçon 19. Pronoms indéfi nis. ─ La forme indéfi nie et la forme défi nie du verbe avec les 
pronoms. ─ Mots: Le théâtre
Lecture: Mese a jávorfáról (Conte de l’érable)
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Mindezek mellett a tanulók megismerkedhetnek a tipikus foglalkozások, a vad-
állatok, a pénz és a mértékegységek, a napok hónapok, évszakok, valamint néhány 
fontosabb étel neve mellett az anyagnevekkel is. Itt ad hasznos szógyűjteményt a 
betegség, az utazás, a színház és a madarak témakörben.

A 13. leckében például az alábbi olvasmányt kapja feladatul a nyelvtanuló:

A mezők és erdők némán állanak. A vándormadarak melegebb tájakra költöztek; el-
hangzottak a víg dalok az erdőben. Csak néha-néha hallatszik egy varju vagy holló 
károgása. Itt-ott még egy földműves szántogatja a szántóföldeket és gabonát vet a jövő 
évre; stb. (58.) 

A 20. leckével veszi kezdetét a könyv legnagyobb nyelvtani egységét átfogó 
rész, az ige tárgyalása, amely tizenöt leckén keresztül történik:

Leçon 20. Le verbe. ─ Tableau des trois temps principaux de l’indicatif (Présent, parfait 
─ indéfi ni, futur). ─ Mots: Les oiseaux. ─ Verbes divers
Leçon 21. L’imparfait, le plus-que-parfait et le future antérieur. ─ Mots: La création 
Lecture : Honfi dal (Chant patriotique) par Alexandre Petőfi .
Leçon 22. Le présent du subjonctif et l’impératif ─ Mots: La poste ─ Verbes divers
Leçon 23. L’imparfait, le parfait indéfi ni et le plus-que-parfait du subjonctif ─ Mots: 
La Littérature. ─ Verbes divers
Lecture: Pali iskolába készül (Pali se prépare pour aller à l’école)
Leçon 24. Infi nitif, participes et gérondifs ─ Mots: La musique. ─ Verbes divers
Leçon 25. L’auxiliaire lenni. ─ Mots: L’histoire. ─ Verbes divers
Leçon 26. Les verbes en –ik. ─ Mots: Les principaux verbes en-ik et leurs dérivés.
Lecture: Szülőföldemen (Dans mon pays natal) par Alexandre Petőfi 
Leçon 27. Le verbe passif et factitif. ─ Mots: Les verbes en-ik et leurs dérivés
Leçon 28. Verbes pronominaux. ─ Verbes impersonnels. ─ Mots : Dérivés des verbes
pronominaux et impersonnels
Lecture: Magas és alacsony sors (L’aigle et le rossignol). ─ Józan bölcsesség 
(Saine philosophie), Fables par André Fáy
Leçon 29. Les particules. ─ Mots: Substantifs abstraits
Leçon 30. Auxiliaires de mode. ─ Mots: Substantifs abstraits
Lecture: Mátyás Király Gömörben (Le roi Mathias à Gömör) 
Leçon 31. Verbes irréguliers. ─ Mots: L’armée
Leçon 33. Verbes irrégulier(Suite). ─ Mots: Dérivés des verbes irréguliers.
Lecture: Szózat (Appel) par Michel Vörösmarty
Leçon 33. Verbes irréguliers en-ik. ─ Mots: La patrie
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Leçon 34. Verbes irréguliers en-ik (Suite et fi n). ─ Mots: Dérivés des verbes irrégu-
liers en -ik
Lecture: Nemzeti dal (Chant national) par Alexandre Petőfi 

Érdemes ennél a nyelvtani egységnél megállni, és Kont sajátos nyelvtani szem-
léletét megfi gyelni. Az igéket két nagy csoportra, ikes és iktelen változatra osztja, 
majd három igemódot különböztet meg; a kijelentő-, kötő- és felszólító módot, va-
lamint hat igeidőről beszél (jelen, múlt, folyamatos múlt, befejezett múlt, jövő és 
befejezett jövő időkről). Megjegyzi, hogy három igeidő használata gyakori, a többi 
ritkán fordul elő. A kötőmód tárgyalásánál négy igeidőt említ; jelen, múlt, folyamatos 
múlt, befejezett múlt idejű alakokat, és megállapítja, hogy a múlt és befejezett múlt 
idejű alak, megegyezik a feltételes jelen és feltételes múlttal. A múlt idejű alakokra 
példaként adja: tanulnék, vernék, törnék stb. paradigmasort.

A kötőmód bemutatásánál megállapítja, hogy ez a mód hasonlít a felszólító mód-
hoz. Elgondolkodtat a 23. lecke: tanultam legyen, vertem legyen, törtem legyen para-
digmasora. Jóllehet megjegyzi a szerző, hogy ezek az alakok ritkán fordulnak elő. 

A magyar igék gazdag alakjainak bemutatása után az igenevek tárgyalásába 
kezd; a főnévi, a melléknévi és a határozói igenevek három lecke anyagát képezik. 
Majd egy-egy leckén át tárgyalja a szenvedő és műveltető alakokat, a személytelen 
szerkezeteket, az igekötőket, a módbeli segédigéket. Az igét érintő fejezetek záró 
részeként az eszik, iszik, tesz, vesz igecsoportot mutatja be. A nyelvtani egységeket 
kísérő szószedet hol egy-egy témához (a teremtés, a történelem, a színház, stb.), hol 
pedig az adott nyelvtanhoz (rendhagyó ragozású igék, ikes igék stb.) kapcsolódik: 
múlik, nyugszik, sötétedik, öregszik, történik stb. (116.) Az itt szereplő olvasmányok 
többsége Petőfi  Sándor, Vörösmarty Mihály és Fáy András művein keresztül a ma-
gyar irodalommal ismerteti meg a nyelvtanulót.

Az utolsó leckékben a névutók, a határozószók, a kötőszók és indulatszók, valamint 
a szóképzés fontosabb formái kapnak helyet.

Leçon 35. Les prépositions (Postpositions). ─ Mots: Substantifs divers
Leçon 36. Les adverbes. ─ Mots: Verbes divers et leurs dérivés
Lecture: Hazámhoz (A ma patrie) par Charles Szász
Leçon 37. Les conjonctions et les interjections. ─ Mots: La justice
Leçon 38. Titres. Formules de politesse. Abréviations. ─ Mots: L’Etat
Lecture: Fiamnak (A mon fi ls) par Jean Arany
Leçon 39. Formation des substantifs et des adjectifs. ─ Mots: La grammaire
Leçon 40. Formation des verbes. ─ Mots: La ponctuation
Lecture: Közmondások (Proverbes)
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Itt nyújt segítséget az udvariassági formulák és a gyakori rövidítések használa-
tához: fi l.= fi llér, f.h.= folyó hó, v.b.t.t. = valóságos belső titkos tanácsos stb. (165.) 
A szókincs bővítése a szolgáltatások (posta, szálloda, igazságszolgáltatás, stb.), a 
művészetek (zene, irodalom) témakörben történik, illetve egy-egy nyelvtan feldol-
gozásához gyűjt össze hasznos szavakat, mint például a szóképzés esetében: terem-
teni, teremtés, teremtő (157.). A záró fejezetben a központozás terminológiájából 
kap ízelítőt a nyelvtanuló: pont, kettőspont, pontosvessző stb. (176.) A nyelvtani rész 
végén olvasási feladatnak közmondásokat ad. A könyv végén egy francia–magyar 
és egy magyar–francia szószedet találunk. 

3. A könyv fogadtatása
3.1. A kortársak méltatása

Kont Ignác nyelvtankönyve 1908-ban jelent meg Párizsban, és röviddel ezután 
Magyarországon Kertész Manó a következő módon ismertette a Magyar Nyelvőr 
Nyelvművelés rovatában: 

„Azt hiszem, még a gyakorlati célt szolgáló nyelvtanok megítélésében se lehet a tudo-
mányos szempontokat egészen szem elől téveszteni; mert hiszen az ilyen nyelvtan is 
felöleli a nyelvek szinte egész rendszerét, s bár anyagának elrendezésében minduntalan 
kénytelen a gyakorlati célnak engedményeket tenni, az egyes kérdések megvilágításában 
a nyelvtudomány eredményeit nem mellőzheti . De Kont nyelvtana az ilyen bírálatot 
is megbírja. Tanultsággal és lelkiismeretes gonddal megírt munka, amelynek több ér-
dekessége van annál, hogy nyelvünket a francia nyelv világánál mutatja be, s hogy e 
tekintetbe az egyetlen számbavehető mű. Bár a szerző előszavában hangsúlyozza, hogy 
egyedül a gyakorlati cél vezette, mégis úgy látszik, hogy a tudomány forrásaiba való 
mélyedés ezt az elvet itt-ott öntudatlanul elfelejteti vele, mert egyes részeiben olyan 
bő a nyelvtani fejtegetés, hogy még azok a művelt emberek is, akiknek ez a könyv első 
sorban íródott, Kont hallgatói az egyetemen, alig tudják a nyelvtan fordítási és olvasá-
si szövegei alapján teljesen megérteni. Viszont egyes kérdések megvilágításában (ikes 
és szenvedő ragozás stb.) kár volt, éppen a könyv művelt közönségére való tekintettel, 
hogy a történeti szempontokat a szerző fi gyelmen kívül hagyta, ahol pedig ügyelt rá, 
nem egyszer tévedésbe esett. Mindezek azonban csak olyan kifogások, amelyek ennek 
a kis könyvnek nagy értékéből nem sokat vonnak le; a magyarul tanuló francia igazán jó 
nyelvtant kap a kezébe, amely anyagának helyes elrendezésével és a két nyelv különb-
ségeire való világos utalással tanulmányaiban megbecsülhetetlen kalauza lesz.”(271.) 

Ezek után Kertész Manó a könyv felépítésének ismertetésébe fog. Elmondja, hogy 
az első rész a magyar hangokat mutatja be és veti össze a francia nyelv hangjaival. 
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Megjegyzi, hogy ebben a részben nagyon helyesen mindjárt megemlékezik a szerző 
a magyar nyelvet az indogermán nyelvekkel szemben annyira jellemző hangzóillesz-
kedésről. Majd bemutatja a könyv leckéit, és végül a következőket mondja: 

”Engedje meg a szerző, hogy gyakorlati szempontból is felhívjam fi gyelmét néhány 
apró fogyatkozásra. A hangtani részben általában jól írja le a magyar hangokat, de 
szinte érthetetlen, hogy a nyílt e-t egészen kifeledte közülök. Aztán úgy látszik, hogy 
a szerző magyar nyelvérzéke a hosszú külföldön való tartózkodása következtében nem 
egészen biztos: magyar példamondatai közül nem egy, bár a szerző az élő nyelvből 
valóknak tartja őket, idegenszerűen hangzik (pl. j’ai un livre: könyvem van, j’avais 
une maison : házam volt e. h. van könyvem, volt házam; aztán a szenvedő igeragozás 
példáinak jó része.)
Ismétlem, ez a könyv, amelyben csak így böngészve lehet apróbb fogyatkozásokat ta-
lálni, igen hasznos és igen gondos munka.” (272.)

Néhány évtizeddel később Kiss Sándor a következőket állapítja meg a könyvről: 

“A nyelvkönyvben elég sok hiba van. Ezeknek egy része lehet sajtóhiba, de egyes hi-
bák arra vallanak, hogy a szerző 25 éves távolléte hazájától káros hatással volt magyar 
nyelvtudására; A nyelvtanban ilyen hibákat találunk: »méz-mézt« (»mézet« helyett, 5. l.): 
»madár-madárt« (»madarat« h. 22. l.); »kenyér-kenyért« (»kenyeret« h. 22. ll.). Idegen-
szerűségek és régiségek: »téntánk és táblánk feketék« (28. l.) »január hava«, » a Duna 
folyama« (47. l.); » kétszerű « (?) »háromszerű« (?) (64. l.). Hogy kimutassa a magyar 
igeragozás gazdagságát, sok tudákos alakot vesz fel. »lenni fogtam«, »voltam volna« 
(104. l. Használja az elavult múlt időket is.) Felvett a nyelvtanba olyan népies alakokat 
is, melyeket az irodalmi nyelvben egyáltalán nem használnak: »ett«, (»evett« h.); »itt« 
(»ivott« h. 142. l.). Egészében véve Kont nyelvtana jó nyelvkönyv s megérdemelné a 
jelenlegi helyesírás és irodalmi nyelv alapján való átdolgozást.”6 

3.2. Száz év távlatából
A Petite grammaire hongroise egy évszázad múltán is emlékezetes alkotás, 

amelynek elsősorban az úttörés, a kezdés az érdeme. Mint ahogy Kont Ignác kor-
társai is megállapították, sok hibát fedezhetünk fel a könyvben, és a magyar nyelv 
rendszerét számos esetben sajátos leírással ismerteti. A későbbiekben Kont maga is 
rájön hibáira, amelyeket majd a Corrigées des thèmes et des versions de la Petite 
grammaire hongroise címet viselő kis füzetben igyekszik kijavítani. 

6 Kiss Sándor (1935): Kont Ignác, Debrecen. 20.
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Amikor azonban erről a nyelvtanról véleményt formálunk, szem előtt kell tar-
tani azt a tényt, hogy Kont Ignácot irodalomtörténészként tartjuk számon. Nem volt 
nyelvész, nem is volt szándékában – mint ahogy ezt a bevezetőben is mondja –, hogy 
a magyar grammatika nyelvészeti elemzésére vállalkozzon. (Ennek ellenére nyelv-
leírásában sokszor átlépi a gyakorlati nyelvtanok határait.) Célja az volt, hogy a kor 
nyelvoktatási hagyományát követve a magyar nyelvet megismertesse, jellegzetesebb 
törvényszerűségeit bemutassa, és egy használható könyvet adjon a hallgatói kezébe. 
Ha visszatekintünk a magyar mint idegen nyelv oktatásának kezdeteire, akkor azt 
az általános tendenciát látjuk, hogy az adott oktatóhelyeken tevékenykedő oktatók 
munkájához szorosan hozzátartozott a nyelvtanok és nyelvkönyvek írása is. Nem 
tehettek másként, hiszen akkor még nem álltak rendelkezésre a külföldiek számára 
készült idegen nyelvű magyar grammatikák. Így sok esetben a nyelvet oktatónak 
kellett felvállalni ezt a munkát. Ezt látjuk a bécsi egyetem első magyartanára, Márton 
József esetében, valamint a prágai egyetemen Riedl Szende gyakorlatában is. Míg 
azonban Márton és Riedl tevékenysége elsősorban nyelvészeti jellegű volt, nyelv-
tanokat, nyelvkönyveket, szótárakat jelentettek meg (bár Riedl Szendének voltak a 
magyar irodalmat ismertető munkái is), addig Kont Ignác érdeklődése egyértelműen 
az irodalom felé irányult. Törekvése, hogy a magyar grammatikát francia nyelven 
bemutassa, mindenképpen elismerést érdemel.

Ha mai módszertani elvárásaink szerint értékeljük ezt a nyelvkönyvet, akkor 
azt mondhatjuk, hogy Kont Ignác valóban igyekezett szem előtt tartani azt a szem-
pontot, hogy könyvével a mindennapi nyelvhasználatában is segítse a diákokat. A 
példamondatokat olvasva úgy ítélhetjük meg, hogy egy részük valóban hasznosít-
ható lehetett a társalgásában: Hogy ejtsem ki ezt a szót? (93.), Meg tudná mondani, 
mely út vezet a városba? (96.), Mivel foglalkozik a bátyád? Bátyám most a francia 
nyelvtannal foglalkozik. (100.) Belátom hibámat, de már késő. (125.) Szíveskedjék 
várni. (164.) Mi több, a beszélt nyelv színesítésére indulatszavakat is megtanít a 
diákokkal: ördög adta, teremtette, ki vele, isten mentsen (161.) stb. Segít eligazodni 
továbbá a magyar névhasználatban, az udvariassági formulákban is. Megtudjuk, 
hogy kinek jár a nagyméltóságos, méltóságos, nagyságos, tekintetes megszólítás, 
amit azután fordítással is elmélyít: Az egyetemi tanárok nagyságosok, de ha a mi-
niszteri tanácsosi czímet kapják méltóságosok. (166.)

A könyv értékét növeli az a tény is, hogy a fordításra szánt mondatain és olvas-
mányain keresztül országismereti és kultúrtörténeti információkat igyekszik átadni: 
IV. Béla király Magyarország második alapítója. (117.) Ha magyarul tudnék, Petőfi  
és Arany költeményeit olvasnám (96.). 1841-ben a latin nyelv helyett a magyar nyelv 
hivatalos nyelvvé lett (103.). A magyar tudományos Akadémia czimerén ezeket a 
szavakat olvassuk: Borura derü (119.) stb.

hugarologia9_01.indd   59hugarologia9_01.indd   59 2008. 03. 25.   10:50:482008. 03. 25.   10:50:48



60 CZ. FARKAS MÁRIA

Figyelmet érdemel még az is, hogy a szerző szinte minden mondatával a magyar 
nyelv és irodalom szépségét, értékét magasztalja, ezzel is igyekszik meggyőzni a 
nyelvtanulót, hogy érdemes ezt a nyelvet megismerni.

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy ez a nyelvtankönyv fontos helyet fog-
lal el a külföldieknek írt magyar nyelvtanok fejlődéstörténetében, a könyv szerzőjé-
nek pedig elvitathatatlan érdeme, hogy hagyományok és előzmények nélkül sikerült 
magyar stúdiumokat bevezetnie egy franciaországi egyetemen, megismertetni és 
elfogadtatni egy addig még ismeretlen nyelvet és kultúrát. Így a XIX. század ele-
jén – Kont Ignác munkássága nyomán – Párizsban egy kis műhely jött létre, ahol a 
franciák megismerhették a magyar nyelv és irodalom értékeit.

Kont Ignác halála után tanítványa, Louis Eisenmann folytatja munkáját, amit 
azonban a világháború kitörése félbeszakít. Franciaországban a Kont Ignác által 
elindított magyaroktatás majd néhány évtizeddel később Aurélien Sauvageot mun-
kájában teljesedik ki. Ekkor a franciaországi magyaroktatás történetében új fejezet 
kezdődik új szereplővel.
Végezetül álljanak itt ismét Kiss Sándor ma is érvényes szavai: 

“Kont Ignác nevét ma már (…) csak szakemberek ismerik. Törekvéseit, a magyar-fran-
cia kapcsolatok elmélyítését a világháború kitörése megzavarta, de eredményei életmű-
vének biztos folytatását ígérik. Olyan munkát végzett, hogy megérdemli mindnyájunk 
nagyrabecsülését és őszinte tiszteletét.”7
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