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Hérodotosz nyelve, összehasonlítva az attikai nyelvvel és Homérosz nyelvével.

Halikarnasszoszi Hérodotosz, a történetírásnak atyja s a görög remek
prózának megalapítója, müvét ióniai szójárásban irta. E szójárásban irvák 
azon költemények is, melyek Homer neve a la tt hozzánk eljutottak, neve
zetesen az Iliász és az Odysszeia. De korántsem egyezik e két iró nyelve 
egymással minden pontban, sőt inkább tagadhatian rokonságuk mellett 
mindketten igen sok sajátszerűséggel bírnak. Igen gazdag az utóbbiban 
kivált a nevezett két hősköltemény egyrészt régisége következtében, m ely
ből nyelvök ószeríísége ered, másrészt annak következtében, hogy a nem
zetben oly korban támadtak, midőn öntudatosan megállapított s úgy szólván 
stereotyp nyelvtani szabályok a költő szabadságát szűk határok közé nem 
szorították, s hogy azután sok századig csak a nemzet ajkán és emléke
zetében éltek, nem lévén írásba foglalva. Ezért már a régi rhetorok meg- 
külömböztették Homer nyelvét Herodot nyelvétől, nevezvén amazt régi 
Más-nak, ezt vegyesnek vagy tarkának (SiáXsxnro? ’Iá? tcowíXy]), még pedig 
azért, minthogy ebben űj-ióniai alakok és kifejezések közé ó-ióniaiak és 
ó-attikaiak beszőve találhatók. Hogy azonban mind Herodot mind Homer 
nyelvét alaposabban megitélhessük, szükséges mindkettőt oly harmadik 
nyelvhez párhuzamba állítani, mely nyelvtani egyöntetűséggel bir, azaz 
mely határozott nyelvtani szabályokat következetesen követett; ez pedig 
az attikai próza nyelve.

Csak az attikai próza oly következetes mind a hangtan mind a szó- 
és mondattan szabályainak alkalmazásában, s egyszersmind oly fejlettség
gel is bir minden tekintetben, hogy zsinórmértékül (xavwv) szolgálhat mind 
a költők nyelvének mind a szójárások megítélésénél. Mert a költők min
dent szabadon felhasználtak, a mi czéljukat elösegithette; a szójárások 
pedig eljárásuknál még többé kevésbé ingadozók, s sokszor alig lehetne 
eldönteni, mi tekintendő náluk szabályosnak s mi kivételesnek, mert a 
kivételek nagy száma sokszor a szabálynak érvényét megingatná s kétessé 
tenné.

A kivétel ugyanis a szabály érvényének csonkítása; hol pedig két 
egymással homlokegyenest ellenkező eljárás egyaránt gyakorinak mutat
kozik, ott melyik legyen a szabályos s melyik a kivételes , eldönteni nehéz; 
pedig ilyen egymást kölcsönösen kizáró eljárást egyaránt szabályosnak 
tekinteni logikai lehetetlenség.

Minthogy tehát az attikai nyelvet legszabályosabbnak, nyelvtanilag 
legkiképzettebbnek ösmerjük, ezért alakjaihoz és szabályaihoz fogjuk hason-
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litani Herodot nyelvét. Mindaz, a miben ez amazzal egyezik, mellőztetni 
fog, s csak az fog kimutattatni, a miben ugyanattól eltér, egyszersmind 
pedig ki fog emeltetni a következetesség vagy következetlenség, mely ezen 
eltéréseinél észrevehető. Valahányszor ekkor Homer nyelvével egybevág 
vagy ettől is külömbözik, ez mindig meg fog emlittetni, de csak is ez, 
mert Homer nyelvének kimerítő tárgyalása az itt kitűzött feladat körén 
kívül fekszik. Sőt e párhuzamból ki kell rekeszteni magának Herodot mü
vének azon részleteit is, melyek tárgyilag az egésznek kiegészítő részeit 
képezik, de nyelvileg a többivel semmi szervi összefüggésben nem állanak, 
egy szóval az idézeteket. A jóslatok nyelve, melyek Herodot müvében fog- 
la lta tvák , szintoly kevéssé Herodoté, mint az Iliász 6-dik könyvéből 
(v. 289—292) és az Odysszeia 4-ik könyvéből (v. 85; és 227—230; 
351—352) idézett sorok (Her. 2*116; 4'29) vagy azon egyes szavak és 
kifejezések, melyek más szójárásokból vagy idegen nyelvekből idéztetnek.*) 

Az igy meghatározott feladat két részre oszlik. Először összehason
lítandó Herodot nyelvének alaktana az attikaihoz és Homeréhez, másod
szor amannak mondattana emezekéhez.

I.

Legszembeötlőbbek s egyszersmind legjellemzőbbek az alaktani elté
rések, nevezetesen a hangtaniak.

Herodot és Homer nyelvét a hangzatnak bizonyos lágysága s az ala
koknak bizonyos kényelmes terjedelmessége jellemzi. Tulajdonítandó ez 
kivált annak, hogy nyelvük túlgazdag halmozott magánhangzókban, neve
zetesen a közép és magas hangzásuakban (a, s, ■»], t,,) mig a mélyebb 
hangzók többnyire összevonatnak (oo, oe, so stb.). Ezen előszeretetük hal
mozott magánhangzók irányában oka annak, hogy igen sokszor nem vonnak 
össze találkozó kemény magánhangzókat, mit az attikai nyelv tenni el 
nem mulaszt, továbbá hogy sok kettőshangzót alkatrészeire felbontanak 
(diaeresis), sokszor egyszersmind meghosszitván az első kemény magán
hangzót, s hogy sokszor mesterségesen is létesítenek hanghalmazt, némely 
hosszü hangzó elébe más magánhangzót toldván (p. s-t az u elébe). Csak 
mély hangzók mellett, mint már emlitve volt, ritkábban tűrtek még más 
kemény magánhangzót, s azokat részint az attikai nyelvvel megegyezőleg, 
részint eltérőleg összevonták. Eltértek az attikai szabályoktól kivált abban, 
hogy so-t és sou-t nem cu hanem so kettőshangzóvá szoktak összevonni.

A kiejtés kényelmességéből magyarázható azon körülmény, hogy az 
ióniai szójárásban több szónak eredetileg rövid magánhangzóját meghosz- 
szitva ta lá ljuk ; ez csak az a-nál igen ritkán történt. A hangzatos hosszü S 
(kivált az a purum) sokszor a lágyabb hangzásit rr val cseréltetett fel. 
Mert mig az attikai nyelv az ívj, evj, és pj hangösszetétel iránt határozott

*) Her. 7-155: roú; yajxopou? xaXsojxávoiií ; dóriai szó =  ion. ystojjiopou;; Her. 4'27 : 
2ptjj.á =  sv, otcoű =  o’93aX[xos. szittya szavak.
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■ellenszenvvel viseltetik s azt gondosan kerüli, addig ugyanazt az ióniai 
szójárás kedveli és keresve keresi. A magánhangzók általában legtöbb 
változást tapasztaltak Herodot és Homernál, miről lent bővebben lesz szó.

. Sokkal szilárdabbak a mássalhangzók. Azon kevés változás, melyet 
ezeknél észreveszünk, ismét nagyrészt a hangzat kellemitésére vihető 
vissza. Mert kivált Herodot nem lévén kedvelője a durvább hangzású he- 
hezetes mássalhangzóknak, mindig nyomtalanul elhagyja a kemény hehe- 
zetet, valahányszor valamely kemény mássalhangzónak azzal hasonulnia 
és igy hehezetessé változnia kellene. Sajátságos Herodotnál az is, hogy 
sok szónak tu hangzóját x-val felcseréli, miben nem csak az attikai nyelv
től, hanem Homertől is eitér.

Az ejtegetések tekintetében e két iró több pontban tér el az attikai 
nyelvtől. Legjellemzőbb azon eltérésük, hogy az első és második ejtegetés 
többes számú dativusának eredeti ragját a - t  megtartották, s hogy a har
madik ejtegetéshez tartozó i' végződésű nevek i-ját nem változtatják e-ra. 
{Homer ezt csak néha teszi.)

Az igebajlitást illetőleg szinte említésre méltó, hogy ama két Írónál 
néhány régibb rag találtatik, nevezetesen a jelentő módú cselekvő alkatú 
régen múlt idő sa, sac, es, ears ragjai, — s hogy nyelvük igealakokban 
gazdagabb az attikainál, minthogy az ismétlődő múlt ragjai, cxov, axop/Yjv stb. 
az utóbbiban elő nem fordulnak.

Mindez azonban részletesebben fog tárgyaltatni. Ha a mondottat 
röviden egybefoglaljuk, azt kell állítanunk, hogy Herodot nyelve az alak
tant illetőleg Homeréval legtöbb pontban érintkezik, valahányszor ugyan
ezekben az attikaitól eltér, hogy nevezetesen az igehajlitásra nézve alakok
ban gazdagabb az attikai nyelvnél, s hogy némely alakjai egészen saját- 
szerüek. Neveli Herodot nyelvének sajátszerűségét az is, hogy igen gazdag 
oly szavakban, melyek más írónál elő nem fordulnak, s hogy benne sok 
mások által is használt szó részint más alakkal, részint más jelentéssel 
bír. Ilyen csak Herodotnál előforduló szavak, s nagyrészt egyszersmind 
-aTuajj Asycjj.sva:

oöai (Her. L20) =  att. cijUTouai, átrostálnak, 
ámxm'ov (7*34) áiusvamov (7-55), nyomosbított ávxúov.
CTuysuc: (7.35) a megbélyegző.
-uTuófpa’jc 'í (7.36,2) keskeny fénybebocsátó nyílás.
8(.yo’j (4-120) =  8íya; tpiyoo (7*36,2) =  három helyen. 
xpoSsxTOp (7'37) előremondó, — oovváoou (7.60) összetömök. 
<papsTpswv (7-61, s többször) — cpapsrpa.

sutoc (7'89) =  att. tuXexucc, font. 
őpxy]8óv (7-144) =  viritim, Hóm. ávSpaxa'c (Od. 13-14). 
cuvoíx7]p.a (7*156) =u ot ouvowvjxops?; — 8(.a8s;i.oc (7-J80) jó előjelű, 
xna-uós (9*97) =  y.-íaiQ; — aÚTOxsX*ij<; (9"5) =  aÚTOxsXsuaxo?. 
xamnapys'w (8 125) =  egészen esztelen vagyok (xará és p.apyá o-ból), 
exScopi.cop.a1. (8*73,2) egészen átváltoztatom dóriaivá.

1*
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m /iu  (8-40 s többször) =  (Her.-nál ez is előfordul 1*181,1).
TOpLTjjrsx-csM (8*109,1 s többször) =  igen fájlalok; szerkesztetik a dolog 

dativusával, a személynek pedig genitivusával.
aívv) (3-74; 8.112) =  aívop. — oxpsTrxocpópop (8* 113) =  torquatus.
v]j£ko<popoc (8* 113) =  karpereczet viselő.
lyxoxop (6-73; 8-29) =  xóxcp, att. opy<í; néhány költő ellenben mel

léknévnek használja, dühös, agyarkodó értelmében.
yYjcx.su (7-190) =  földet bírok; — apfp'.cßae«] (8*81 ; 4-14,l) =

afJxpiffßYj'xYjGip.
p.£xapc.óo) (8-65,4) =  ij.sxstjp&o.
rcpóxaxs (1*111,4; 8*65,1) =  az ióniai rupo'xa, az att. e'jjúp.
voij.at.op (2‘49; 4-104) =  att. vófup.op. 

ayspoip (7-48 s még néhányszor) =  összegyűjtés.
xp'.cpa'c.op (5-l,2 s többször) =  trifarius, Hóm. xpÍTcXap (II. 18480) utt. xpt- 

TtXáaop. — Sapa'ciop (1*18 s többször) att. öuda'ffiop (S’-Xtjcxop IIer. is, 4*68,1.)
X'.traívu (6 '28 ; 7-25) szükséget szenvedek ; és sok más.

Hangtan.
M a g á n h a n g z ó k .

A magánhangzók a nyelvnek legváltozékonyabb elemei. A változások, 
melyeket azok Herodot és Homernál szenvedtek, a következőben állanak.

H a n g h o s s z i t á s  (sxxasip).

1. á helyett vj-t találunk a következő szavakban : Taváypujv (Her. 9"15,1) 
att. Tavaypáv; 5t.TCXiqat.op (4-68,2), TcsvxaioXvjaiop, (6-13), TroXXaTcXYj'oiop (3-135);. 
att. SucXáötop, ravxairXáaiop, TOXXaitXáciop. Homernál: xvíggyj (Od. 17-270) 
ISxúXXyj (Od. 12-85) xvtlucá és 2xúXXa helyett.

Különben megjegyzendő, hogy a rövid a kivált a szó végén az ióniai 
szójárásban sem szenvedett változást; p. o. öíaixa (Her. 1 ■ 157), s'xiSva (4-9,1) 
p.oípa (1‘75) stb.

2. a meghosszittatott at-vá: áyaíop.ai (8 69; Odyss. 20"16) aya'opat. 
helyett, att. á'yapai. Homernál: roxpaí, att. Ttapá; Tcapaißa'xYjp (II. 23H 32); 
mint tulajdonnév napaißaxYjp Herodotnál is, 5-46.

3. e—vj-vá: Vjup (Her. 7-167; Od. 2-434) att. sup.
4. s—s’.-vé: siXíoau (Her. 4-34) att. és Hom.sXísaw; Sisipúo (7*24); att. 

öispúo, Hóm. vegyesen s’.púu (Od. 23*151) és spúu (Od. 5"484); sívsxa és sl'vsxev 
(7*24; 7-36,1) att. E'vsxa, svsxsv; Homernál az ióniai és az attikai alakok is 
előfordulnak (11. M 74; 1-94; Od. 17-288) - xswóp (Her. 7-131), att. xevóp; 
Homernál mindkettő (II. 3-376; Od. 22-249); peívop (120; Od. 7-32), gswooftai 
(6*21), $eivLXÓp (1-135) | sw£yj (1*19); att. ps'vop stb.

cxsivóp (8*31); GxsivóxYjp (4-85); att. oxevo'p, cxsvo'xyjp; Homer e szava
kat nem használta; de előfordul nála oxsivarop (II. 7143; cxsivóp és o^-ból 
összetéve).

eípuxsu vagy eipuxáu (Herodot 3*119,2; 3*62) att. spuxáu; Homernál 
az utóbbi: Od. 15"423; a többi helyeken az ióniai alak. — sípodat (1 *27)
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att. epojjiat.; Homernál mindkettő. Seípouei (2*39); att. Sépouei, Homernál az 
att. alak.

sTtsívucírai (4*64) attikai sipsvvusírai volna, ha használtatnék; Honi. 
srasvvuaiSai.

síváxi? yíXioi (3'95), sívaxip (Od. 14*230); att. i'táv.'.c vagy ávváxip. sívaxccict, 
{2-13); — síváXioc (Od. 4*443 ; jóslatban Herodotnál 8*77) att. sváXior.

5. c—co-vá: oűvojjia (5*16,1 ; II. 3'235) att. s Homernál is (Od. 9*366) 
ővop.a; o\jvop.aci:óp (7*98); oúvo;j.aívu (4*47); oúvcp.acTÍ (5*1,1); oúvo;j.á£c;j.a’. 
(1*35,2); fjLoüvo? (4*102 II. 10*225), jjlouvom (7*139), fj.cuvop.ayú) (5*1,2), p.ou- 
vó<píraX[JLO? (3.116); att. [j.cvcc stb.— voűccp (7.83 II. 1*10) att. vocop. Ellenben: 
vocsw Herodotnál: 3*33 — vo oápop (5*16,1 II. 3*34) att. vb őpop; b oópoc 
(1*32) att. o őpop. Homer felváltva használja az attikai és az ióniai alakokat, 
a  mint a hatosba illenek, oupíígj (4*51), oűpicjxa (2*17), c[xoypop (1*57), Ttpóccupop 
(5*49,4); att. opí£u, cpicp.a, c'iiopop, irpócopcc. b c*j5ó:p (3*14,5, Od. 7*83) att. o á5o'r.

Oú'Xujj.tüoí (1*36,1 II. 14*225), att. és II. 5*360:’'OXopjcop.
yóvu és 5ópu háromszótagu eseteinél o—ou-vá hosszabbodik meg : yonva- 

tuv (9*76) yoúvaxa (5*86,2 II. 11*579), óoúpaci (1*172, II. 21 162); de: 
Sópaei Her. 7*41,2 att. yóvaxa stb.

6. o—oi-vá: cxcí-ftci (3*52,1) att. cxcaíp; Horn. nem használja; de ha
sonló hangnyujtás nála is kimutatható: oXc.bp (H. 1*342) oXoóp helyett.

Hangrövidités.
1. y] helyett d: ;j.ecap.ßp£*r) (4*99,1) att. p.scYjp.ßpia; Horn. nem hasz

nálja. Xá îc (4*21) att. X*rj|iip, Hom.-nál nem fordul elő.
Ide nem számítandó: ajJKpipßaxsM (4*14,2; 9*74) aacpipßaciYj (8*81) 

XsXaqxa'. (II. 5*834, Od. 13*92) és Xá£c;j.ai (Her. 7*144); mert ezeknél nem 
lehet szólni hangröviditésrői, hanem azt kell mondani, hogy elmaradt nálok 
a hanghosszitás, mely a megfelelő attikai alakoknál véghez van vive. 
Ezen szavak gyökei t. i. ßd (ßaivw), Xaír és Xáy. A megfelelő att. alakok: 
«[XfpipßTjXSM, dixoicß'qxr^, XsX*»]C,uai, Xn^opiai.

De megemlítendő még p.sv (Her. 4*154; Od. 14*160), mely Herod, és 
Hom.-nál sokszor az attikai p.rjv jelentésével bír.

2. rj helyett s: secmv (8*113,2) sccóopiai (8*130), att. íj'ceov, vagy rj-rtuv, 
yccáotj.a’ vagy *f]xxáo;j.ai. Horn. az attikai középfokot használja; az ige nála 
nem fordul elő.

3. u helyett s : a) 5six gyök 5sx-ké van röviditve: áiro5ŝ a<p (5*25), att. 
ár.ohdca.  ̂ ájrcSs'/jkeí? (Her. a prooemiumban); ájrobs î? (8*101); xpoSs'x.xop 
(7*37); beibsya-ai (Od. 7*72) Ssíbsxxo (11.9*224) Seibs/axo (11.9*671); Horn. 
a többi alakokat szinte 5six gyöktölképezi, Herod, is a praes, és imperf.-ot. 
att. áítoSsiylSsíc, ditóbst£i(, Ssóstypivci sicív stb.

b) xps'ccuv (7*172), p.e'£uv (7*150), itXs'uv (6*28); att. és Horn.: xpsíccov, 
jxsí£wv, tcXsíov; Horn. tcXsov is (II. 16*651).

c) ysíp ejtéseinek nagyobb része ysp-töl képeztetik: yspop, yspí (3.78,3 ; 
Homernál csak ezen ejtés: II. 8*289), ys'pa (7*42) yspsr (7*110, jóslatban)
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yspaí (4-64,2). De az att. alakok Her. és Hom.-nál is előfordulnak:
Xstp', xEÍ?a> XslPs?» X£ÍPaí-

d) e'pyu (2-18), att. e”pyo; Homernál mindkettő, de gyakrabban espy«.
e) Néhány etop végződésű melléknév sop-félére átváltoztatik: s’iarr|8sov 

(3-52), ETUXTjSsuxaxov (3-134,3), ßcsop (2’168), Ham.-nál ßc'siop is. sxsxsop 
(6.105), att. ÉTtexetop stb.

/ )  stopra helyett su ía  (7-16,3, II. 8"408); Hom.-nál amaz is (Od. 19-394).. 
Plqpf. éuírss (1-11,1) softscav (9-57,2).

g) up végződésű melléknevek nőneme sa, eta helyett: ö s a  (2-17; 9‘57)r 
att. eiftsía, Horn. fösta. xpY]xs'-í]p (4-99,2), att. xpaysíap, Horn, xpYjxsíap. — 
eúpsa (4*3,1), att. és Horn. sűpsia; j-rjkea í2‘65,l), att. és Horn. j-rjXeta;. 
ßape'a (6-119,2); ßpaxs'a (5*49); uxsa (Od. 12-374), ßâ 6-»]v (11. 16-766).

h) síp helyett ép (Her. 7'229; Thukydidesnél is elöfordűl sokszor)- 
Homernál mindkettő.

4. st helyett í: i'xsXop (8’8,2, II. 2478), att. (és Hom.-nál is II. 13-330) 
eixeXop; p̂vjcrxtT) (248) att. írpxaxeta.

5. w helyett o: £ovj (8"105) att. és Horn. £ü-»í, b xáXoc, kötél (3-14, Od. 
5"260) att. xdXup.

Hangcsere.
1. ä helyett y|: a) p után és az úgynevezett a purum helyett a szók 

végén Herodot és Homernál vpt találunk, kivált az elsőnél mindig: aufjKpcp-rj 
(1-35,2), ßopij (2-65,2), áyopví (4-181, II. 8 2), -fĵ ep-rj (4-181, II. 8 541), x«PTf 
(9-13, Od. 16-352), űprj (8-19, Od. 5485), fysxépT] (1‘32), eöxvxfy, (1’32)^ 
éu8a'.|JL0víij (5"4), stû uu-W] (1"32), olx«) (1 "99), vaujjiaxé») (8’7), aocpívj (II. 15'412,. 
az ia-ra végződő nevek Homernál szerfölött gyérek); Supsvj (5 23,1), -ysvsr' 
(2"142, H. 6"145), att. ysvsd stb.

b) ä helyett T]-t találunk a páu és iáu igéknél, kivévén a jelen időt s 
az ahhoz tartozó alakokat (opt. conj. impf, stb.): raípvjasTai (8-100,2, Od- 
4417), rapiíoavTsp (4*115), ir.éprpz') (5"291); att. Tmpa'csxai stb.

c) xspoívvup.i szenvedő alkatú múlt idejében és aoristosában: xs'xp7)p.air 
e'xpd^Tjv; att. xsxpap.ai, sxpaíirjv vagy Exspacir^v.

d) (.au és sau-féle igéktől származott főneveknél: Ü?s7]xpov (6-21)7] iTjxpix-iq, 
(2"84) ít,tt'p (Od. 17"384); att. írs'axpov, laxpiXY], íaxrjp.

e) A folyékony igék cselekvő alkatú első aoristosában: xotX-i]vavxa 
(2"73), sűippYjVE (I!. 24-102).

f )  Sok szó gyökében, kivált p után: Trprjcou (5414, Od. 9-491), xp^ip 
(II. 24-524), 7xp-qyixot (1-32,2), 8p-r)cp.óp (8"7), xp-r]xúp (4-99,2, II. 5"308), py)x°C 
(7.142), pfjyop (Od. 17-73), vijóp (8-27,2, II. 1-39), xpijx^p (.9-80,1, Od. 7-179),. 
Tti7tpY]'cxu (1-156); oajp gén. dat. és acc.-ában: xs'pop, Tjépi, rjs'pa (4"62,3, II. 
3-381; 5-776); att. Tcpa'ccu vagy npáxxu, ás'pop stb.

g) Sok szó származék! szótagjaiban: vs-í]vÍY]p (1 37, Od. 10278), i'pTjp 
(2-65,2 II. 21-494), att. tipeg. SúpijS (3-47 11.4-133), (pXuTjps'u (7-103,3); a tt. 
veavíap, ^wpac, ^Xuapstí; ávujpóp (3‘108, Od. 2-190), att. dvtapóp.
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Szintügy néhány tulajdonnévnél: r AXtxapv-íjccóip, rAXixapvrjOCsúi; (34,1), 
napvvjaaó? (7"32, Od. 19-432), Ar^áp^xop (7"234,2), KaXXí-fjC (6* 121); att. és 
dór. 'AXtxapvaoao'c, att. Hapvaffso'?, ATjp.a'paxcr, KaXXíaj.

Azonkívül néhány számnévnél: xptYj'xcvta (1-32,2, II. 2*516), xpwjxóao'. 
(7‘202, Od. 13*390) Siî xoffioi (7-184,1 11. 8"233), att. xptaxovxa stb.

Néhány igehatározónál: Xú)v; rapvjv (8"36, II. 2-626), att. Xíav, írspav.
Összetett szavaknál: ysvsvjXoys't) (2-143), Serpxovop (némelyek szerint 

származik Sioc és xc'vtp-ból, mások szerint AIIIKO, illetőleg 5 taxo elavult 
igétől, mely rokon volna Stwxw-val), StvjxovsM (4"154), att. ysvsaXoysw, Stáxovoj.*)

2. a helyett s: a) néhány főnévnél: epffr(v (7‘61) att. appyv, vagy 
apffTjV (II. 8*7); o~suv (9*50); att. és Hóm. orcáwv; íísXoc (3-24) att. uaXop; 
Homernál nincs.

6) Tscaepsp (1 *86), xecaepáxovxa (4"15); att. és Hóm. xsacapep stb.
c) Az első ejt. többes számú genitivusában auv helyett swv találtatik 

Her.-nál s sokszor Homernál is ; tehát a tő a-ja a rag előtt s-ná változik : 
p. o. t(3v áXXsov Tcaasov xatyvtiov (1 *94,2); tdjXsmv (II. 12-340) stb. Az att. 
nyelv auv-t mindig wv-ná vonja össze: ttjXmv stb.

d ) xspap, xs'pa? és yspac Herodotnál rendhagyólag ejtegettetvén, a tő 
x-jának elvetése után az ezelőtt álló a — s-ná változtatik: xs'peog (6-111), 
xspeo? (8‘37), xspea (8*37), ys'psa (7"29,2) att. xs'pup (xs'pa(x)os-ból), yspöc stb. 
(1. III. ejt. 5.)

e) Sok ao-féle ige so-félévé változtatik: <poixsouaa (3*119,2), -íj'vxsov 
(II. 17-423) stb. (1. összev. ig.)

f )  Néha a kötmód w köthangzója (illetőleg jellemző hangzója) előtt 
a tő a-ja  s-ná változik: Suvsopisíía (4"97, óuvaoiAsíra helyett), Suvsovxat 
(7" 163 SuvaWroa helyett), att. Suva'p.s'ä'a stb.

Ez történik néha az axai és axo ragok előtt is: íaxs'axo (2‘162, Caxáaxo 
helyett) üaxs'axat (2"80 íaxa'axat helyett) óuvsaxat (2"142), sóuvs'axo (4*110), 
sxxeaxat stb. att. í'axavxo, í'axavxat stb. — E változások csak Herodotnál 
találhatók.

3. a. helyett w: írtoxo? (6-63, Od. 2-26) att. íráxo?. <x helyett o : ^cío 
(4-104, II. 19 327), att. £áu.

4. au helyett o :  xpö[j.a (6-132; dóriai szójárásban is ilyen alakkal 
bir), att. xpaü[j.a, Homernál nem fordul elő. xpc.)[j.axí“M (1"59), xpujiaxi-»]; 
(3"79) att. xpaup.axí£u, xpauptaxtap.

5. au helyett uü: íruü[j.a (9"37), üroüjj.á?o (1-155), att. és Hom.-nál 
S'aüp.a, ÍTaujxá^u. sp.eoüxoű (1 -35,2), csuüxoü, sműxoü (5*21); ez alakban tovább 
ejtegettetik Herodotnál a visszahozó névmás, p. o. suüxű (5-13), suüxóv 
(5-14), suüxoui; (5-15), scoüxüv (5-20) stb. Homernál csak felbontva található: 
s)j.0’j aűxoü (Od. 21*249), ci aüxc (II. 10-307) stb., att. sjiauxov, csauxoü, sauxoü

*) Megjegyzendő, hogy /páw és -/paoij.a’. igéknél Hérodotosz az a-t többnyire meg
tartja, ellenben az attikaiak szokásaik ellenére azt r.-ra változtatják; úgyszintén ofxóu- 
nál. Cf- verba contracta a. 4. jegyz.
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stb., vűóvo' (7'145 krasis által to' avre-ból) att. vaÜTÓ ; uúto'p (II. 5*396) 
att. auxo'p.

6. au helyett yju : vrjűp (7"87,1, II. 16*294) att. vau?.
7. s helyett a: pisya ôp (7’117) att. és Horn, [isys^op; fkspp.syo»-r]9 

(7*126), att. Ú7repp.sys»Y]p, Hom.-nál nem fordul elő; TpaTCM (7*18,2), att. és 
Horn. TpsTCO. Az utóbbinál egyszer: smTparaw (II. 10*421). Ellenben a jövő 
időt és az I. aor.-t Herodot is Tpsz  gyökből képezi: xpiibM, sTpsiba. xa'p.vM 
(7-124, II. 18 528), att. xsp-vM (Hom.-nál is Od. 3‘175).

8. s helyett i: Cctly) (4*68 ; Od. 14-159) att. saxía; skiaxiop (1 *35,2), att. és 
Hóm. icpsaxiop; to stclctlov (Od. 6'265) — vsMpiov; to stootiov (5*72) =  mind, 
a mi a tűzhelyhez tartozik, a család, Icmav (2*100), att. scmäv.Hom. nincs.

9 . su helyett i: »up (9'57, 11. 14'403), igeh. »up és mássalhangzók 
előtt öó  (5'64, II. 17-168; Her. 1207);  »uvo (M 94, Od. 5‘245) » um 
(4 -122; II. 12-443); att: stöup, sföuW — »up.ay.L-ri (Her. 4’102).

10. 7] helyett sí: p.síp (2"S2 II. 19" 117), att. p.-rjv.
11. rj helyett o: tzzmggco (9'48 II. 4 ’371), att. tcttJcctm.
12. o helyett a: â MSÓM (3' 119,1), att. op’poSsM. Hóm. nem használja.
13. o helyett s: TcsvTvjxóvTspop (1'163), Tpwjxóvrspcp (4"148), att. tovty)xov- 

ropop, TpiaxoVropop. Hom.-nál nem fordulnak elő.
14. ou helyett m : mv (3"80), att. és Hóm. oúv. yt3v Her.-nál yoüv helyett 

(ys oüv-ból), óSm'v (6'107, óSovt tőből az utolsó szótag meghosszitása által 
képezve; a t a szó végén elesik); att. és Hom.-nál áSoup (p által képezve, 
mely előtt az vt azon pótlással elesik, hogy o—ou-vá meghosszabbodik)

15. m helyett ou: rcuXoupo'p (3‘ 118,2), attikai míXMpo'p; Horn. xuXaMpóp 
(II. 12-530).

16. ou helyett su: az összevonásnál, mikor t. i. az emlitet kettő
hangzók so vagy sou-ból támadnak.

Összevonás.
Összetalálkozó kemény magánhangzók Herodot és Homernál majd 

összevonatnak majd nem.
a) Elmaradt az összevonás:
1. as hangzóknál: ásxMv (1 35,2), attikai íxxmv, Hom.-nál mindkettő 

(II. 1-301; 11. 5 -366), a»Xcp (Od. 8'160), a»XÓM (7*212), att. <»Xop.
2 . sa-nál: srcsáv (4 -172), att. és Horn. sTrrj'v. Ellenben az attikaiak 

sáv-t, és Herod, s Horn. yjv-t használnak. — srsa (3'32) att. Itt\ ; x-(Ssa 
(II. 8’149), srcsa (1-90,1, Od. 19-565), att. finj. uCsap (4*84), att. uíeip; Hom.- 
nál mindkettő; upiap (6" 11), att. úp.5p.

3. ast.-nél: ásíxsá) (II. 24'19, Herodotnál is), attikai aixía. ásípM 
(II. 12"383), s^asípu (6*126); att. aí'pM.

4 . sai-nál: ßouXsai (1'90,1, Od. 17‘404), C9aXXsai (7"52), sasai (7 -14)̂  
ßaXXsat (II. 20"196), att. ßou'Xsi, acpa'XXy] stb.

5 . ss-nál: ez gyakori, kivált az ew-féle összevont igéknél. s’So'xss (190 ,1), 
ápvs'sxai (4 -68,1), skXss (6*133,1); TtXs'sv (Od. 5*268); továbbá a régen múlt 
időben: svstcstctoxss (8 ‘38), f'5ss (II. 2-408);  az 7ip-re végződő 3-ik ejtege
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téshez tartozó him- és nőnemű melléknevek többes számú nominativusá- 
ban (nevezőjében): aoyysvs'sp (3'2), sm&sssp (7'29,2), xays'sp (II. 6 514); úgy- 
szinte az első és második személyi! névmás többes számú nevezőjében: 
xu7us'sp (5’23,2). Homer az első e-t sokszor meghosszitja: ßaffiX-rjsp, ETaujsp 
(II. 2'810). Az attikai nyelv az ss-t mindig st-vé összevonja: ßaaiXsip stb.

6. es'.-nél: aEps's'. (3'4,2) Soxs'si (II. 6 '90); att. aípsí, Scx.si.
7. eo-nál: ysvsop (8'42), s’ysvso (1 '35,2), sXtoo (II. 20'201), S'.íxso (II. 

19186), s’pio (Her. és Horn. II. 10124), oso (1424), xso (1'58), att. -ysvoup,
SO.G’J stb .

8. os-nál: S^p-ospyop (731, Od. 17' 383), ayairospy«] (3'IGO), att.
§7]pt.oupyóp stb.

9. sou-nál: aEps'ouat -(5420), áiaxsXsouoi (8'41), xoxs'ouaa (II. 23'391), 
att. ooEpouoi stb.

10. ao-nál: arcscp^vao (7'52), cpáop (II. 20'95), att. aTCstprJvo, ©wp.
11. oo-nál: vóov (6'130, Od. 2'124) att. vouv.
12. sói, őst, oo'., ow, sw, sr, vjai-nál: ouvspjat. (5'23,2) sue. (4404)

ToavxsXéwp (4'95), arcaipsirs'« (3'65), ©xvímc. (1 ‘41), opp.nj'i'sooi (1*47), tSvjaí
(II. 19444), fisvosíxsa (Ii. 19,144), att. cuvs'yj), spYjynxoa, uai stb.

b) Sokszor azonban Herodot és Homer is összevonnak találkozó ke
mény magánhangzókat. Az eltérések, melyek náluk az összevonást illetőleg 
észrevehetők, a következőkben állanak:

1. so-t su-vé vonnak össze: az összevont igéknél és az összevont
jövő időnél: dp.uvsúp.s,ira(8 'l43), apt<pißaXsüp.ai (Od. 22403), Sisvosüvxo (6433,2), 
TcasófjLTjv (II. 9'495), x.aXsűvxsp Od. 10'229), áii'xsuv (11.124 60); a közönséges 
M igék aligmult idejében, Il-ik aoristosában, stb. raßtsu (840,5), ßaXsü. 
(7*51,2), sxpáasu (840,5), síXsu (3'52), a futurum atticumnál: xofjusújteíra 
(8'62), omapisOvxsp (4472), iroXup (illetőleg Herodot szerint aoXXo'p) közép
fokánál : aXsüvsp (4405, a rövidített zXsovsp-böl, att. ToXsíovsp), 7t;Xsuvap (14,3), 
a személyes névmások egyes számú sajátitójában: p.su (3419,2), sp.su 
(4'97), csu (5-24), su (csak 3435), xsű, oxsu (8'26).

Herodotnál csak két helyen találunk so-t ou-vá összevonva: pupoűvxsp 
(2'65), s7ap.sxpoup.svou (3 91,2), Homernál többször: ávs^pfexouv (Od. 13'78) 
stb. Az attikai nyelvben so mindig ou-vá vonatik össze.

2. sou su-vé vonatott össze : tcoisuoi (5'4; 4'64,2), áTxsiXsűct. (4’94), áp.uvsűo'. 
(9’6, fut. contr.), ávírsúarjC (6427,3), vsixsügi (II. 20'254), ctpsöat (Od. 3'322). 
Herodotnál sou majd összevonatik, majd nem, Homernál többnyire nem, 
az attikai nyelvben mindig, még pedig ou-vá.

3. sa savé vonatott össze: Esíai (4'62,3), auvxi^siai (4'67), xösiot 
(II. 16 262; Od. 2425), att. [óta'., x&saoi.

4. is avé: Epóp és xo Epo'v (7‘55, 4403,1) att. tspóp, xb Espóv. Homer 
majd az att. majd az ióniai alakot használja (p. o. II. 2'420, 2'305), 
xax'.pűoai. (1464, 1), Epoaúv») (3442,3. helyesebben Epoffúvi)), íprfe (2‘65,2, 11. 
21'494), att. Es'pocp.

5. ia t-vá : az tp-re végződő 3-ik ejtegetéshez tartozó neveknek töb
bes számú tárgy esetében: xáp rcX'.p (7409); és S*p5(.p (541); Homer ősz-
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szevonatlanul hagyja: toXvxc (II. 4’308, Od, 8-560), néha Herodot i s : (xáv- 
xlac (4-69), ellenben néha Homer is összevonja: áxoíxíc (Od. 107), rfíic 
(II. 6 94). Az attikai nyelvben ezen nevek tövének végső i-ja e-ná átvál
toztatván, eac, si?-szé vonatik össze: xa? -zílac.

6. ua ű-vá: a) a jn igék jelentőmódú jelen idejének többes számú 
3-ik személyében: ésixvüöi (1 * 171), ojjlvügí. (4106), á7roXXüai (4'68,2), xaxep- 
■yvöot (4’69), p-rjyvüfft. ( l -80, 11. 17751); att. Ssixvúaoi stb. Az utóbbi Hero- 
dotnál is előfordul (2‘86).

ß) az o?-re végződő, o jegybetiivel biró nevek többes számú tárgy
esetében : ojj-c-jc (3’98,2), íxu? (7"89), ocppüc (II. 16740), vsxu?
(Od. 24-417).

Megjegyzendő, hogy az attikai nyelv lágy magánhangzót következő 
keménynyel nem szokott összevonni.

7. or) feltűnő módon összevonva találtatik oly szavaknál, melyeknél 
azt az attikai nyelv vonja össze.

a) oy&wxovxa (1 ’ 163, II. 2"568), att. oySo-Jjxovxa.
b) ßoa« jövő idejénél és I. aoristosánál: ßwüojxat. (6'85, Od. 2'143), 

ßuaarrcc (5*1, II. 12'337), agßuaas (1'8,2), sro.ßa>flovxoa (5*1,1), eßaa'Srp (8.124) 
att. ßoTj<jop.at., avaßo-rjoai stb.

c) néha ßo^ireu-näl: sroßwirsov (81), ellenben: sßonjirsov (5‘102), att. 
Iitsßo-^ouv. Homernál nem fordul elő.

d ) vosu-nál: svvsvwxaat. (3*6), Sisvsvuvto (7'206),svsvwvto (7*206); ellenben: 
£TCvoTjí?Y]v (3-122; 6115). Homer az attikai alakokat használja : svvsvo-íjxact. stb.

Diaeresis.

1. A kettőshangzók Herodot és Homérnál többnyire elemeikre fel
bontva találhatók. Ezen felbontás, vagyis a diaeresis, kétféle módon van 
véghez vive:

a) a kettőshangzók felbontatnak, a nélkül, hogy a magánhangzók 
változást szenvednének: xpwj'psi' (6'133), lm  (4‘95), xXr'ísí (5"2), ßaatXIC 
(5"2), xakxTjpsi (II. 4'469), AiopíSeí (II. 5*1), [Saí^M (II. 17*535), 8aí<ppuv 
(II. 2 '60); att. xpMjpsi, ßaciXsi stb.

b) a kettőshangzók felbontatnak, s kemény magánhangzóik egyszer
smind meghosszittatnak : Cp-ujiov (4'62,3) ßaaiXrpiv (3‘3,2) cxpaxTjftrjv (3"3,2), 
p.avx7]tov (1-91,2), yvvauojíoc (1-91,1), itpuxavirjí-») (6’ 110), áp^ÍMV (4'62,1), 
oixr'fo? (4'104), ßa<j'.X-»)ioc (3*128,2), 7uopír(JL7)iov (7"25), írepamr)fti] (7"55), Xt)ÍV) 
(4-104), npovTjíV) (8-39), Cspv'iov (II. 22159), X-ijtfc (Od. 3'106), Xr/iá? (II. 20193> 
att. íspsíov, ßaciXsiav, ;j.avxsíov, oíxsíc?, Xsta, lipom a stb.

Homernél efféle felbontás ritkább, Herodotnál igen gyakori.
Herodotnál a diaeresissel néha bangcsere is együtt j á r : írwüp.a (3‘23), 

(1. hangcsere 5. pont).
2. Az t subscriptum a bosszú hangzó mellé iratik, elláttatván a 

diaeresis jelével és szótagot képez: TtaxpuíVj (4'67), Ayiíoxt]? (1'99), itepixX-ijtei 
(7-198), -qí'axuffs (3-127,2), prjtSioc (II. 12-54), ©pifé (5'3, II. 2-595), att.
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0pá£ (Homernal ©p*fj£ II. 24*234), 0p*rp«] (5'2), att. ©páx?) (Horn. ©p^xri,
II. 11*222), ©pTjíx'.op (7*176, II. 23'230), att. ©paxiop.

Krasis.

Leggyakoribb a hangvegyités a költőknél; a prózában ritkább és 
bizonyos határok közé van szorítva.

Az attikai hangvegyités (xpáai?) szabályaival megegyeznek a követ
kezők: xaúxá (5*4), xáXXa (7*190), rsop (7’ 139), öva£ (7141) átópwra 
(1 ‘35,1) xáXXa és xoú (7*140), xotpuoí (3'81,1), xáraixa (2*85), xávxíoi; (7'141 
jóslatban); Ilomevnál: xáXXa (II. 1*465), o-̂ aóp (II. 8*360).

Azoktól eltérnek: «v<íp (7'143), űvírpurai (7*49), wXXoi (8*67), xúpxaícv 
(9*45,1), xoraßalvov (2'82), xwyaXpa (4’ 181), xúiixó (5*3, 7'104, 145, 
3119,2), o’jxspo? (3'78,2), xoűxspov (1*32,2); (juto? (II. 5 396, attikai 
aúxóp), wpWTG? (II. 11 '288, o ap'.axop-ból), xoíivtxa (II. 1*96; Od. 13' 194, 
Toil svsxa-ból).

Az eltérés egyrészt abban áll, hogy a névelő mélyebb hangzója túl
súlyt gyakorol a következő szó első magánhangzója fölött, mig az attikai 
nyelvben épen az ellenkező történik, (p. o. ávvjp, xávSpóc, ávSps; stb.); más
részt abban, hogy a következő szó hehezete nyomtalanul elvész, mig az 
attikai nyelvben a megelőző szó kemény mássalhangzója általa hehezetessé 
változik, (p. o. iaxspov, íraxspou, ‘üráxEpa, stb.

Hangelhagyás.

1. Elisio. A haugkilökés vagy elisio Herodotnál egészen szabályos 
s létre jön ává, ávxí, ára, á<x<p(, hói, xaxá, p.sxá, racpá, óra elöjáróknál, 
továbbá áXXá, 8s, te, ys, o’jSe, p.7]§s, á(aa-nál és néha mellékneveknek E-ra 
végződő szólító eseténél: «■> ysvvatoxax’ ávSpov (3'140,3), hi áprayiip (l*3)r 
7tap’ á'XXuv (1'3), áXX’«í (1*5,1) xá5’ etc s’p.sü x. x. X. (1*5,2).

Homer gyakrabban és szabadabban él elisiókkal.
2. ’A9<xíps<;ip, vagyis a szó elején álló rövid magánhangzó elhagyása: 

cpxv] (6*138,1), att. és Hóm .: sopraj; — xeívcy, xsÖx, xsfö*sv, xeíge és áxstvoc, 
e’xeKíi. stb. Herodotnál váltakozva előfordulnak; Homernál mindig xsfte, 
xsfösv, a többiek nála is váltakoznak; az attikai prózában csak a teljes 
alakok használtatnak. Homernál az aphaeresis még következő szavaknál 
található: cxspcmj (II. 11*66), CTSpoTUjysps'xa (II. 16*298); alt. äoxparoi.

3. ’Araxoxv), vagyis rövid magánhangzó elhagyása a szó végéről, mi
dőn mássalhangzó következik utána. Herodotnál az apokopét csak ám' 
elöjáróval összetett szavaknál lehet kim utatni: á[i$ooa<; (1*8,2; 7*18,1; itt 
egyszersmind v, ß-hoz, mint ajakhanghoz assimiláltatván, p.-vé változott), 
att. á'^ovj'cac: Homernál az apokope gyakori: xámusösv (II. 15*538), ußßa- 
Xstv (II. 19*80) stb., az attikai prózában apokope nem fordul elő.

4. SjyxoTnp Magánhangzónak kiküszöbölése a szó közepéből, s ennek 
következtében a szónak rövidítése egy szótaggal Herodotnál kim utatható:
a) azon összetétel nyomán keletkezett tulajdonnevek sajátitójában és tulaj
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donitó esetében, melyek xXsr^-re végződnek : ©sptsxoxXs'op (7 143), ©sptaxoxXáí 
(7'143); itt s kiiszöböltetett ki, (a nőm. ©sptpxoxXs'irjp), att. ©sptcxoxXsoup, 
0sp.wxox.XsL Homernál a középhangvesztés kimutatható néhány s-qp-re vég
ződő melléknévnél : úxepSsa (II. 17*330), 8uaxXs'a (II. 2’115), áxXs'a 
(Od. 4*728); az att. próza e szavakat nem használja; de svSséa s’v5sa-vá 
von össze.

b) Mikor sw összevont igékhez s köthangzó és aca, ao ragok járulnak, 
akkor a c-án kívül sokszor egy s is kiesik, a hangsúly pedig a hátra
maradt s-ra helyeztetik : epYjyso (3*72,1), iroiáai, piftéat (Od. 2*202), áixcatps'c 
(II. 1*275). Ezek mellett igen sokszor teljes alakok is találhatók: Ss'sat 
(7*161), Statpssat, (7*47). Ez történik néha a folyékony igéktől (verba liquida) 
képezett jövő időnél is (futurum contractum): áxoXap.TCpuvsat (1'41), sucppavsa: 
(4*9), axoíravsat (4‘163).

c) cxov rag előtt, mely valamely eseménynek multbani ismétlődését 
jelöli, so igéknél néha egy s k ies ik : rp/ycxs (4*200) és (újabb kiadásokban): 
cbiaípscxov (1*186); Homernál ez sokkal gyakoribb: mÍSsöxs (Od. 11*596), 
xaXsoxópvjV.

Ilyen svnkope az attikai prózában nem találtatik.

H a n g ío ld á s .

Herodot és kivált Homer néha magánhangzóval megtoldanak bizonyos 
szavakat. Ilyen szavak :

a) á8sXcpso'p (1*35,2 II. 2*586), att. d8sXtpo’p.
b) ats'Xoupop (2*66), att. ai'Xcupcp. Homernál nem fordul elő.
c) qsXtop (4*40, II. 4*44), att. r'Xtcp. Herodotnál, az idézett és még 

vagy két helyet kivóvén, az attikai alakot találjuk; Homernál pedig az 
attikai alak csak egy helyen található (Od. 8*271).

d) SsvSpsov (4*21 ; II. 13*437), att. SsvSpov (ez néha Herodotnál is),
e) r.oXiiÍTVj? (5*7, II. 2*806), att. 7coXtT7)p (Homer is többnyire ezt használja).
f )  Aínr)vaíi) (8.37, II. 1,200), att. ’Aír^va; ávayxat*») (1*11,3, Od. 19*73), 

att. ávoépcjj. E két alak az által megnyujtatott, hogy at toldatott az utolsó 
*7) elébe.

g) au igéknél az összevonás által támadt hosszú hangzó elébe néha 
s vagy o toldatik; erre Herodotnál csak néhány példát találhatni, Homer
nál ellenben sokat: sipwxsovxcp (5*13), opp.ewp.svop (1*36,1), ops'wct (1*99), 
xxswvxat (3*98,1), áicoTOipsupsvop (3*128,2), ypswvxat (4*97,1), s~txaxaxcip.swvTat 
(4*172), xcpc'wot (4*191), vjyopcwvxo (6*11), xcpo'wvxsp, (II. 2*542) xpspo'o 
(II. 7*83), svysTowvvo (Od. 1*172).

Hasonló történik Herodotnál néhány pt igénél is: oxsop-sv (4*115, 
Homernál is: II. 11*348), «xTucöxe'uct (3*15), ötsaxewoap (3*72)..

Homer az o és a elébe gyakran told különféle rokon magánhangzó
k a t:  opa'ap (II. 21*108) rßuoaa. (Od. 5*69).

h) Az vjp (illetőleg ac)-ra végződő első ejtegetéshez tartozó nevek 
«gyes számú sajátitója tulajdonképen ac-ra végződvén, ezen hangzók
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összevonatása által keletkezett « elébe s toldatik : Ao|íeu (1*91,2) Ttcís« 
(6-133,1), t:Pccrárew (5-23,2), 'Aíöe« (Od. 12,17), "AXxeoj (II. 21-86).

A betoldott s, a mint a hangsúly mutatja, néma, azaz szótagot 
nem képez.

i) Homernál még több szót lehet találni, melyek hozzátoldott ma
gánhangzókkal b irnak; ilyenek p . : Ugari (II. 23*598), Is'Xóop, toxsyjvoc.' 
(II. 21-253) stb.

Mássalhangzók.

A mássalhangzók a nyelvnek úgyszólván szilárd csontvázát képezik. 
Ezek el nem változnak oly könnyen a szójárásokban sem, mint a magán
hangzók. Csak a következő átalakulásokat és eltéréseket kell itt fel
jegyeznünk :

1. Hangcsere; a) íz helyett x-t találunk Herodotnál következő sza
vakban.- xóic$ (7*21,1), xóaoc, (7*27), oxoao? (7"28), xóxspo? (7'48), óxóxspof 
(7* 139), oxoőaTróí (9'16,1), xüc, xmc (5"30,2), oxíxug (1 *33), őxu? (8"52), zó  
(5"24,2), 0ÍÍX6) (7* 13), xoü (513,1), xoú (5-1,2), oxou (7’160), xjj, (5*23,1) 
cxy] (1'204), xoxs (5"3), oúSsxoxe (8'111), xóíev, óxóírsv (1 *35,1).

Homer az attikai alakokat használja: ~oloc, oiziaoc, -oxspcc stb.
b) Hehezetes mássalhangzó helyett keményet találunk következő- 

három szóban; Ssxsaítai (7*138), dizobsxea^ai (4*97,1), att. és Hóm. héyzd'tia.ip 
aunií (7,36,2, II. 2*208), att. aőíric; ou’xí (7*43,2, II. 15*137). att. ciyíT 
(Homernál ovx( a vers végén, onyi pedig a versben találtatik, II. 16*726).

2. A kemény hehezet átugrott következő 3 szó mássalhangzóinál : 
x&6)v (7*61), att. és Horn. yixdv; svítrauxa (5*1,2), sv^sűxsv (4*95) att. és- 
Hom. évxafóa, svxsiföev.

3. xx hangzók helyett, melyek iránt az újabb attikai irók előszere
tetet mutatnak, Herodot és Homernál mindig aa előfordul: att. ^páxxor 
Her. és Horn. Tcpvjffao.

4. Assimilatio: a) avxí, áicd, stüí, xaxá, p.exá és úró elöjárók mással
hangzóit Herodot soha sem hasonitja a netalán következő kemény hehe- 
zethez, azaz át nem változtatja őket hehezetesekké: xaxu'xspírs (5*3), éiz 
(óv (4*107), Ő7roxax*iÍ!J.svo£ (7*27), pexísxo (1*12), árax'vpac (4*98), arcoSo? (3*52)^ 
stb. att. és Horn. xa^ujuspirev stb. Homer csak egy szónál nyom nélkül 
elhagyja a hehezetet: xo smcxiov (Od. 6*265) =  veuffoixo?; Herodotnál 5*72 
— mind, a mi a tűzhelyhez tartozik ; e szó tulajdonképen főnévvé alakult 
melléknév: STuaxio? (1*35,1) att. sTpsWoc (Od. 7*248).

b) Nem hasonül a néma 8 a következő p. félhangzóhoz ezen két szó
n á l : í'8psv (1*94,1, II. 18*197), ő8(«j (6-119,2, Od. 5*59); att. tbjxev, ÓCJjltj.

5. AwXacji.aop.o'c. Herodot és az attikaiak csak a folyékony p-t kettőz- 
tetik m eg: t'fipnrxs (5*92), 7tpô pí£ou£ (1*32). Herodotnak nem tulajdonítandó; 
píffa-í]? (7*140), íaarj (7*141), ueXacaa? (7*141), mert e szavak jóslatokban 
fordulnak elő. — Homernál a hangkettőztetés gyakori: 9iXolap.st8*))C 
(II. 14*211) stb.
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6. v ácpeXjtucxtxov Herodotnál nem fordül elő, Homernál szinte sokszor 
hiányzik, sokszor ellenben, kivált a vers végén elő is fordul: ó<p^a\lu.ot<Jiv 
(Od. 24'217), 8óp.o(.otv (Od. 24'264) stb. E két iró szereti a hiatust, melyet 
az attikai nyelv minden módon, egyebek közt a v fyskxvavuco'v segítségével 
is kikerülni törekszik.

Szóhaj litás.
N e v e l i  h a j l i t á s a .

I. ejtegetés.
1. Az egyes számú nevező végződéséről szó volt a bangcseréről szóló 

fejezet 1-ső pontjában.
2. Az vjp (illetőleg ac)-ra végződő, himnemü nevek egyes számú sajá- 

titója Homernál néha ao-ra, és összevontan nála és Herodotnál e-ra is, 
leggyakrabban azonban nála és a nevezett írónál hozzátoldott s-nál ee-ra 
végződik, mely hangzók a hangsúly tekintetében csak egy szótag érvé
nyével b írnak : "AXvao (II. 21 85), ’Afőao TuAápvao (II. 8 376), ßops'u (5’9), 
’AptpTsu(4‘ 15 ; nőm.’ApioxsTjC ugyanott)*), s'Jjj.u.sXím (II. 4'47), Afosúo (II. 5'534),
Eppistu (II. 15’214), virgis« (7 99), TopSisw too MíSsco (1 '35,2), ’AXoocttso 

(8'35), rnjpuóvsu (4'8), Sx’JÍrso (4'10), Hp^aoraw (3'78), Kau-ßuasu (3‘80,1)? 
lJspffsu (7'6), HrjX-íjiáósw (II. 1*1), ’AÍSsu (Od. 12" 17), "AXtím (II. 2F83), att. 
voavíou stb.

3. Az ilyen (yjc:) nevek Herodotnál sokszor elhajlás (sTspoxXwía) utján 
a-ragot vesznek fel az egyes számú tárgyesetben. Ezen a előtt a tő a-ja 
s-ná változik: Bsanózex (7'88), xußspvvjTsa (8' 118), Aucayópea (6133,1), 
MtXTtá8sa (6’135,2), Ka;aß’jffsa (3'3,2), EuaXxt8sa (5'102), att. SearcÓTTjV stb. 
Homer a rendes alakkal él.

Megjegyzendő, hogy Herodot a nomina appellativa tárgyesetét, a két 
idézettet kivéve, rendesen képezi, p. xapapvaTTjv (6'117), ellenben a tulajdon
neveknél inkább az elhajló alakokat használja. Csak az sv]p-re végződő 
tulajdonneveknél nem teszi ezt soha, mert akkor három kemény magán
hangzó találkoznék egymással (ssa): ’Aptffrévjv (4'14). Egy szó néha kétféle 
alakban fordul elő: tov rújrj-j (1'8), tov róyea (1*10).

4. A kettős szám Herodotnál hiányzik. Homernál belőle csak az a-ra 
végződő ejtegetések ta'álhatók: xcpvavá (II. 13 201), A~psí8a (II. 116.)

5. Főnevek többes számú sajátitója Herodotnál és sokszor Homernál 
is sMv-ra végződik (cf. hangcsere 2, c). Homernál e mellett többször awv-ra 
és cőv-ra végződő alakokra is akadunk. Herodotnál csak egy szó mindig 
összevonva találtatik, t. i. tmv nőnemű névelő; az op, r\, ov barytou mel
léknevek, névmások és részesülők nőnemű sajátitóját is többnyire össze 
szokta vonni, bangsúlyoztatván azt a hímnem mintája szerint, mit ezen 
neveknél az attikai nyelv is te3z. styjC'.suv (6'140), áXXscov YjpspsMV (4 '183);

*) Megjegyzendő, hogy Herodot csak e-qs-re végződő neveknél nem told w elébe 
«-t, mert akkor három kemény magánhangzó halmoztatnék össze (ecu).
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att. áXXuv 'íjP-ípuv; ro’jtsMv tmv áixaOíMv souaswv SiYjxoffiswv xal ŝ axic/O-X'.scjv 
xaí 8'.cjJ.’Jf'.£(i)v (1'32,2), txüxswv (ugyanott,), ruuXáov (II. 12"340), jkupéwv (Od. 
21191.) — Homernál: áyopáwv (II. 2"275), stb. Tpo9aXsu5v (II. 12'339),'2xa'.(5v 
(II. 3'263). — Herodotnál : exspwv xaaaop.svov tcoXíuv (II. 2"137), upsxspwv 
(4'114), síiXsufxsvov (2'76); ellenben: p.axop.svswv (ugyanott).

A többésszám tulajdonitója eredetileg aim-ra végződött. Ezt Herodot 
és Homer íjta-re változtatta, Homer pedig azonkívül néha yjs-szé rövidítette. 
Az utóbbi néha, de csak ritkán az attikai ais (rövidített) végződést is hasz
nálja: exTjCÍTjC. (2'20), u.a'jx'.Xvr(,c'. (j.axprc. ( l 'l ) ,  aucrpi (ugyanott), IlspotjC'- 
(1"5), áp/poTsp-flaf. x-ijai pioípYjai (4'125), xoXX7]T̂ aiv sii;scx-tj; cavíSscjöw (Od. 
21'137), á9 pa8ÍY)ö!. (II. 10'350), yXowpopyjai, (II. 11'14), ßviaa-floi. (II. 1187); 
sv ßrjGGyc (II. 3'34), áxxaíp (II. 12"284).

7. A többi ejtések Herodot és Homernál úgy képeztetnek, mint az 
attikai nyelvben, azon különbséggel, hogy az egyes számban a hosszú a. 
mindig 7j-vá változik (1. hangcsere).

8. áx.iváx^í, perzsa nyelvből átvett szó , mint IxspóxXixov, Herodotnál 
következő alakokkal bir; gén. sing. áx:váxsoip (4'62), dat. áxiváxei (4'62), 
és áxiváxv] (8'120), acc. axiváxea (3'118) és áxwaxTjv (7"54), acc. pl. ócxiva- 
xsac; (3'128).

I I .  e jte g e té s .

1. Az egyes számú sajátitót Herodot néhány o?-vá végződő tulajdon
névnél so-ra képezi p.sxairXaqr.óc következtében (mintha- a nevező 7j;-re 
végződnék, és mintha a szó az első ejtegetéshez tartoznék) : KXsop.ßpoxs« 
(5'32), ’Ep^ávSpso (5-37), Báxxso (2’181). (I. I. ejteg. 2).

Homer ellenben sokszor az úgynevezett thessaliai sajátitóval él (oto-ra): 
xXaáírp.oío yóoió xs (Od. 24'323), ßtoxoio (II. 4’170), jtraváxo'.o (Od. 2’100) stb. 
att. jkaváxou stb.

2. A többes számú tulajdonitóban mindketten megtartották az eredeti 
végződést oiai-t: xoíat spuxai TCpvíyp.!za!,; — oü Xoyoifft, áXX’ spyoiai (5'24,1), 
sv Tjij.sxspcLc: 8ó,uoiöw (Od. 24'325). Homernál az attikai (rövidített) 015 
végzés is előfordul: xspxop.íc(.p (Od. 24'24-0).

3. Összevont alakok mind Her.-nál mind Hom.-nál ritkák : síívon (6'105, ez 
Her.-nál az újabb kiadásokban az egyedüli összevont a lak); össze nem vonva: 
suvoo? (7‘173,3), eűvooi. (8'10), vso? (II. 11 ’813), összevonva: voü? (Od. 10'240).

4. Az úgynevezett attikai ejtegetést (w<p-ra) Herodot és Homer egészen 
szabályszerűen hajlítják; csak Homer told néha az u elébe o-t: yaXó« 
(II. 22-473).

De több szót, mely az attikai nyelvben ilyen ejtegetéssel bir, átvál
toztatnak 0£ végződésűre: vv)ó<g, xáXo<p; att. vson;, xáXup; Xaywp, Herodotnál: 
Xayó<p, H om .nál: Xay«6$; Xsop, Hom.nál Xaós;; Her.nál mindkettő : Xecov (8’1362), 
Xaov (5'42).

Herodot kiváltképen tulajdonneveket hajlit az attikai ejtegetés szerint: 
xoő ”A£u (7-22), J'Aijuv (7-21,2), Ava^Xso (7-165).
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I I I .  e jte g e té s .

1. tp-re végződő nevek, melyeknek jegybetüje t, megtartják az t-át az 
egész ejtegetésen á t ; Homer az egyes és néha a többes szám tulajdonító, 
úgy szinte néha a többes szám tárgyesetében átváltoztatja azt s-re, az 
attikai nyelvvel megegyezőleg; ezenkívül pedig sok más sajátságos ala
kokkal is é l :

G e n i t ,  s i n g.
Herodot: Suvájuoc (7'50) Homer : toXio? (II. 2'819) att. iroXsw? 

áXwö'.o? (7'19) itóXvjop (Od. 1'185)
éXácio? (7'106)

i—7-vá vonatik össze : 
v?j ődil (7'18,2) 
(0VpLL-bÓl)
Herodot TJ]

-fi
XJi

£sú£t
TtÓXl

D a t i v ,  s i n g.
TtoXot.
:wóXst, (II. 17'152) 
~cXrj (II. 3'50).

(7-104)
(7'35)
(7'26,2)

TCÓXsr,

A c c. s i n g .
oUtv (7'29,1) 
rcóXtv' (7'6)

Hom er: toXw att. TtoXiv

N o m .  p 1 it r.
toXisc (7'2 3) toXie? (Od. 15 412) tíc'as’4
tyűé (7'16,3) (11. 4'51)
víats? (3'126)

G é n .  p 1 u r.
rcoXíuv (5'30) 
SapStuv (5-25)

7toXíov (11. 2'117) TCÓXsmV

D a t. p 1 u r.
TvoAxat (1’151) rcoXísööt (Od. 21'252) 

stoíX̂ sűi (11. 22'3)
■rcóXsct

A c c. p l n r .
roXia^ (7'109) rcóXiac (11. 4'308) toXsií

összevonva: toXí? (7'109) áx.cívlc (Od. 10'7)
SápStp (7'26) toXsí? (Od. 8'574)

ellenben : éraX^stp (9'7) róXiqap (Od. 17'486).
2. tp-re végződő ito£ vagy tSoc sajátitóval biró nevek néhány elhajló 

ejtéssel bírnak: áTcóXí ávSpí (8'61), aujicpop-fj áx,ápí (1'41), ’latos (2'42,1), 
’Oaíptop (ugyanott), rjj "Iái (2'59), ©évi (7191. II. 18'407), Hápio? (II. 3'325). 
Ezen ejtések tcóXis megfelelő ejtései szerint képezvék; t. i. elvesztvén 
végükön t , illetőleg 5 jegybetüt, úgy ejíegettettek, mintha jegybetüjök t 
volna. — Att. á^ápivt, "latSc?, ÖsviSt, stb.
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Ilyen nevek közül azok, melyek barytona, Herodot és Homernál néha 
ira, 18a vagy &a-pa végződnek, az attikai nyelvben pedig mindig iv-re: 
yáp'.ra (6.41, 9’107), xavvaßiSa (4-74), opvfira (4' 131), epiSa (II. 5'861), omSa 
(Od. 14-83), xópuíra (I). 6-472); ellenben: ftav (8-143, Od. 21-28) sptv 
(Od. 16-292).

3. xXsrg-re végződő összetett tulajdonnevek egyes számú sajátitójában 
és tulajdonító ejtésében egy s kilöketik, (1. hangelhagyás 4, a).

4. o-ra végződő tulajdon nevek tárgyesetét Herodot eltérőleg ouv-ra 
képezi: Ttp.o3v (6" 134), ’louv (2"4), ArjTouv (2156), att. Avjrd, ’Id, Ttjrd.

sixdv egyes számú tárgyesetét Herodot úgy képezi, mintha nevezője 
s’.xd volna: s’.xd (7-69)’, ellenben: sbtóva (2-143). Az előbbi alaknál tehát 
v kilőhetett és óa—d-vá összevonatott szabályellenes hangsúlyt kapván, 
(d helyett d ; circumflexus helyett acutust.)

5. up-re végződő nevek, melyeknek jegybetüje u, a többes szám tárgy
esetében összevonatnak, (1. összevonás b, 6, ß ); csak Aißuotp (2-55,2), nem 
vonatott össze Herodotnál. Homer az össze nem vont alakokat gyakrabban 
használja, mint az összevontakat.

6. ap-ra végződő r  jegybetüt ellökő középnemti nevek az utolsó a-t 
e-ra változtatják á t: xépsop (6‘ 111), tépec? (8'37), xépsí (9’162), répea (8'37), 
yspea (7"29,2), xepsov (4'183).

Csak yrjpaí-nál nem áll be ezen hangcsere: pípao? (344), yTÍpai (6‘24). 
E mellett Herodotnál a teljes alakok is előfordulnák: -sparos (2'82), répává 
(ugyanott).

Homer az a-t nem változtatja át e-ra: xvspaop (Od, 18-370), rspa'wv 
(II. 12-229); csak egy helyen teszi ezt: rsípea (II. 18‘485).

Az attikaiak vagy a teljes alakokat használják, vagy kiküszöbölvén 
a r-t, összevonják a m agánhangzókat: xspop, xspa, xspa, xspdv ; xéparop stb.

7. Az sup és up-re végződő nevek az egyes szám sajátitójában Herodot 
és Homernál soha sem veszik fel az úgynevezett attikai ragot, «<p-t: ßaciXsop 
(5-24,1), Hom ernál: ßaaiX^o«; (11. 2’54), att. ßapiXs«?.

8. cpu'Xa£ helyett Herodotnál <puXaxo$ (ou) találtatik; Homernál mind
kettő (az utóbbi csak az II. 24’566-bau); úgysziute ájzapría helyett Herodot- 
nál áp.apráp, — ijnreúp helyett ÍTVKÓzrji; fordul elő ; — Ss'vSpov (illetőleg ró 
SévSpop) többes számú tulajdonitója nála: roí? Ssvópea (2'138).

Nomina anomala.

1. "Aprjc gén. és dat.-a Her. és Homernál: "Apso? és ”Ap7]op (2'64, 
4'62), "Apsí és "Aprj'i (2'59, 4 ’62); att. "Apswp és ”Apso<p, "Apse; :— acc. Hero- 
dotnál: ”Apea (2'64), att. ’'Ap-rj és ’'Apvjv.

2. yóvu és Sópu (1. hanghosszitás 5.)
3. ó Secjró?: Sscp.á (6"91), óéco.ara (II. 22’468), att. 8sc;j.oúip.
4. '̂pwp: acc. róv vjpuv (1-167); att. vjpMa (Herodotnál ez is: 2' 143).
5. xpívov: nőm. pl. ra  xpívsa (2’92), att. xpíva.

2
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6. o Xúxvo?: nőm. és acc. pl. rá  Xóyva (2‘62); att. oE Xu'xvoi, xou? Xuxvou?. 
(E szó Herodotnál néha himnemü is: uávvuxo? Xuxvc? 2'130).

7. vau? igy ejtegettetik :

E g y e s  s z á m : T ö b b e s  s z á m

nőm. Her. és Horn. vvjü?, att. vau?, 
gén. vsó? (8'87).

Homernál ezenkívül vvjó? is, 
att. vso?,

vvjí, az attikai nyelvben is, 
vsa (8’87, Od. 9’283) Homernál 

vija is, 
att. vauv.

dat
acc

nora. vés? (8'87, II. 2'516).
att. vijs?(Hom.-nál is II. 2‘545), 

gén. vswv, az att. nyelvben is, Ho
mernál vy]«v is. 

dat. vtjugí (8’89),
Hom.-nál ezenkívül víjsaai és 
vssggw, 
att. vaucjí, 

acc. vsa? (8'82),
Homernál vija? i s ; 
att. vau?.

8. óvsipo?: xcTovsipov (7T6,2); de Herodot (és Homer) himnemünek is 
használja.

9. XP“ ? : Y.90'- (4T75. II. 7É207); att. xpwrf és XP9-
10. rcoXú?, tcoXXy], toXú : Herodotnál toXXó?, roXX ,̂ tcoXXóv ; Homernál iroXu? 

és zouXu'?, tuoXú és tuouXu.

E g y e s  sz á m :

gen. Her. és att. -rcoXXoö,
Horn. tcoXso?, 

acc. Herodot ~cXXov,
Hóm. és att. uoXúv.
Horn. touXu'v, 
neutr. Her. tcoXXóv, 
att. és Hóm. ttoXu,
Horn. tcouXú.
11. oúSévs? és p.7]8svs? helyett 

használ, s ezeket tovább is ejtege

T ö b b e s  s z á m :

nőm. Her. és att. toXXói,
Hóm. 7roXss?, TcoXsl?, (II. 1T708), 

gen. Her. és att. tcoXXwv,
Hóm. tcoXsuv,

dat. Her. és att. tcoXXoí?,
Horn. tcoXsgi, toXsggi, toXs'sgg!.. 

acc. Her. és att. tcoXXoú?,
.Hóm. TsoXéa?.

Herodot oü8ap.oí és p^Sao-cí alakokat

Névmások.

1. Személyes névmás :
gen. sing. Her. és Horn.: sp.su, p.su, céo, asu; sű 

Her.-nál épio is,
att. s’p.oű, p.ou, coű, oú helyett aútou,

dat. sing. Her. és Hóm. xoí (enklitikon), 
att. coí (enklitikon) (8'68, 4), 

acc. sing. Her. és Hóm. s, p.ív,
Her. Gips,
att. s helyett auxóv;
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nőm. plur. Her. vj|j.ssc, {ipis;; Her. és att. a<psíc,
att. Her. és Horn. r^usic, {i ŝíc. Homernál nincs, 

gen. plur. Her. és Hóm. YjpsMv, üp-swv, ccpstov, 
att. t)[j.(3v, 'jij.uv, soüv, 

dat. plur. Her. és Horn. <j<pí,
att. Her. és Horn. 09ccí,
S9Í Herodotnál enklitikon, =  az att. auxot;;
S 9«jí nála nem enklitikon, =  az att. a9Í01V autói;, 

acc. plur. Her. és Hóm. Tjpia;, úp.sa;, tnpsac, 
att. Y)tj.(x;, bp.a;, 091X1;. 
neutr. Herodotnál ocpia. —  att. atka.

2. A vissza vivő névmás Herodotnál: spisoüToö, ösmüxoü, suiitoő, stb. 
(Krasis által támadt sp.so atkoö, cső au~oű és so atkoő-ból); att. sp.auxoü, 
ösauxoü vagy oauxoü, sauxoű vagy aúxou. Homer e helyett vagy pusztán a 
személyes névmást, vagy ezt és auxo';-t (de elkülönítve) használja.

3. Ráviteles névmás.
" 0 ; mindkét számú saját, tulajd. és tárgyesete helyett Herodot és 

Homer a névelőnek megfelelő ejtéseit használják.
"Oaxi; és 0' t t  sajátitója és tulajdonitója Herodot és Homernál: b'xsu, 

o'xsw, b'xsov (2’102) oxsoiai (2-102); a középnem többes számú tárgyesete 
aoaa; att. ouxivo; vagy oxou, mtivi vagy o'xm, wvti.vtov vagy b'xcov, oioxtotv 
vagy Stoiciv; axiva vagy arra .

4. A kérdő és határozatlan névmás sajátító és tulajdonitó ejtése 
Herodot és Homernál, (mint részben már a megelőző összetett ráviteles 
névmás alakjaiból kitetszik): xso, xsö; x so ; xs«v ; xéoiffi; att. xívo;, xtvo';; 
xívi, xiví; xt'vov, xivwv ; xíffiv, xiaív.

Igehajlitás.

Az eltérések, melyek az igehajlitásnál egyrészt Herodot és Homer, 
másrészt az attikai nyelv közt észrevehetők, illetik l .a z  igető jegybetüjét, 
2. az augmentumot, 3. a reduplicatiot, 4. a személyragokat és köthangzó- 
kat, 5. bizonyos sajátságos ragokat, 6. az összevont igéket, 7. a px igéket, 
8. a rendhagyó igéket.

Az igető jegybetiije.

a) Legszilárdabbak az igetőben is a mássalhangzók, s kivált Hero
dotnál semmi szabályellenes változást nem szenvednek. Csak <xpraí£o tövé
nek különböző időkben különböző jegybetiije van: t. i. ápTraS tőtől képez- 
tetik nála, és az att. nyelvben a jövő idő : ápTtáoopai (8'28; 9 '59); ellen
ben ápTiay-tól (Herodotnál) a szenvedő alkatú gyenge aoristos: áprax'/írijva!. 
(2'90, 8'115). Homernál ápTuay-tól képeztetett a jövő idő: áprac^o (II. 
22‘310), és a jelentő módú gyenge aoristos: Tj'prax̂ a (Od. 15'174); ellen
ben ápzaS-tól a gyenge aoristos kötmódja: ápmx'ay) (II. 17'62). Att. íj'pTOxca stb.

ő) Yáltozékoyabbak a magánhangzók. Megemlítendő kiváltképen az, 
hogy az aw igék tövének a-ja  Herodot és Homernál sokszor s-ra változ-

2*
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tátik át, p. o. opa— ope-re; slpwxa — slpwxs-re stb. Hasonló történik Hero - 
dotnál az oo és nékány \xi igével is. (1. hangcsere 2, e, / ,  és az összevont 
igéket).

Za'w és uXsw gyöke £a és ids, Herodot és Homernál £w és ida-ra  
változtatott, (1. ossz. ig.).

A u g u m en tu m .
a) A szótagi augmentum Herodotnál nem szokott elmaradni, Homer- 

nál ellenben sokszor hiányzik, kivált a metrum kedvéért.
Herodot ezen augmentumot elhagyta: a) többször §t,atxáw igénél : 

SiaiTiíírvj (2*112), att. sSi^x-jin) vagy ; továbbá a következőknél:
úiroöexsaxo (4* 167), att. úxs5syovxo; xaxéaxo (9*90), att. exo&íjvxo vagy xaAiyrc.

ß) wírs« és wvso(xai-nál, melyek az attikai nyelvben kivételképen szó- 
tagi augmentumot kapnak: öcs (7*167, II. 1*120), att. süss; uvssxo (3*139,2), 
att. swvsíxo.

y) ávoíyw és ópaw-nál, melyek az attikai nyelvben kettős augmentu
mot felvesznek: avoi^a (1*68,2) att. ávsw£a, Honi. w£a (II. 24*457); wpsojasv 
(2*131), opsopsv (2*148), att. sopopsv; Hóm. opa (II. 16*646), ellenben: 
sw'psov (5*91), avs'wysp (1*187, II. 24,228: ávswysv).

8) A régen múlt időben Herodot és Homernál, valamint az attikai 
nyelvben is (kivált sok szótagú alakoknál) vagy elmaradt az augmentum, 
vagy használtatott: svxsxaXxo (5*2) stb.

b) Sokkal gyakrabban maradt el Herodotnál az idői augmentum. 
Hiányzik ez nevezetesen: a) a keítőshangzóval kezdődő igéknél: oi'ysTo 
(7*164), afvss (8*69,2), ofxeov (7*89), xapaixssxo (3*119,3). Csak az au ket- 
kettőskangzóval kezdődők bírnak Herodotnál néha augmentummal: njû ov 
(8*30), tjú'^sto (3*69); ellenben au^sxo (3*39).

ß) Hiányzik ezen augmentum sok oly igénél, melyek az attikai pró
zában elő nem fordulnak vagy ott más alakkal b írnak, ilyenek: áywsw, 
ásirXso, áXuxxá£w, áppo8s'w, sXivúw, opxa'£w stb. p. o. áyíveov (7*25) stb.

Hiányzik az sok más igénél, p. o. saw, s’pyá?op.a(. stb.
Homer, mint már emlittetett, a metrum és rhythmus szükségleteihez 

mérve szabadon rendelkezik a kétféle augmentum tekintetében, majd hasz
nálván, majd elhagyván azt.

R e d u p lic a t io .
a) Attikai reduplicatiót Herodotnál néhány oly ige vesz fel, mely az 

attikai nyelvben másképen alakittatik. Ilyen ig ék : aípsw .* perf. ápaíp*»pca, 
ápaípTp.at, s£apatpv)p.sva (2*168), plqpf. ápatprjxss (3*39), ápaípijxo (7*83), 
att. yípvjxa, flprjj.ai stb.

ápów; part. perf. pass.: ápYjpopsvop (4*97,2, II. 18*548)", att. ^pwpsvoí. 
opáw : 3 pers. sing. plqpf., act. oxw'icss (7*208,2), Horn. áraoxst, (Od. 21*123), 
part. perf. ac t.: oxwiroxap (2*64,1); att. swpaxo'xap.

Homernál még több ige kap ilyen reduplikatiót, p. o. áXaXúxxv)p.ai. (II. 10*94)
Megjegyzendő, hogy Homernál nem csak a perf. és plusq. pf., hanem 

más idők is sokszor megkettőzéssel ellátott tőtől képeztetuek, kivévén a
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jelen, aligmult és az úgynevezett összevont jövő id ő t; p. o. TOxfiroixo (II. 
10 204, opt. aor. II. med.) att. lußroito; á'papov (11. 12’105, aor. II. act.) 
xsyap7jas|xsv II. 15'98, a-ás fut. inf. a) stb.

b) Magánhangzóval kiváltképen pedig kettőshaugzóval kezdődő igék
nél ezen hangzók meghosszittatása, mely az attikai nyelvben a redupli- 
catiót helyettesíti, vagy is inkább annak egy faját képezi, Herodotnál 
sokszor elmarad: áycmSaxa'. (9'26), att. r(yMt.aij.svoi s’.c í; spspyaöp.svov (5'29), 
att. £^6ipyaűiJ.svov; sXxuapivop (9'98), att. eíXx’jap.svop; cÍxy,[j.svmv ( l -27,2) stb.

Homernál ez csak következő 3 igénél tö rtén ik : avwya, á/.ayij.í'voc, 
aX'.fíjp.svo; (Od. 4-807); ezek a jelen idő jelentésével b írnak; az utolsó 
egyszersmind a jelen időnek megfelelőleg bangsűlyoztatva van.

c) Sajátszerü Herodotnál: sTraXiXXóyr̂ o (1*118, 7caX(.XXoysM-tól). Hogy 
ez régenmult idő, az a szövegből kitűnik. Reduplicati ója nincs.

d) p.£ Í̂7)[u múlt idejének szenvedő alkatú részesülője rendhagyó 
reduplicatióval bir Herodotnál: p.s[j.sx!.;j.évop (6*1; 7 '229,1; mintha e szó 
nem volna u.sxá előjáróból, és wjfu igéből összetéve); att, p.s’ä'sipivop.

e) Homernál más sajátszerü eltérést is lehet észrevenni a megkettő
zést illetőleg; nevezetesen két igéhez 5st szótag járul megkettőzésképen .- 
SsíSsyp.ai (8s£xuv;j.!.-től) és Ssfóoixa vagy 8sí§ia; att. SsSEiyp.oo., SsStxxa vagy 
Ss'Sia; Ss/op.ai. igénél pedig hiányzik néha a reduplicatio : Ssyp-at., Ssyaxai, 
Ss'/asvop.

Személyragok és köthangzók.

a) A személyragok és köthangzóknál az összevonás sokszor elmarad. 
(1. összevonás).

b) Az inf. aor. II. act. Herodot és Homernál sokszor ££tv-re végződik : 
Siaxapiew (2-139,1), togseiv (2-141,2), sp.ßaXss'.v (Od. 4-298); att. S'.axa[j.sívstb.

c) A cselekvő alkatú régenmult idő ragjai Herodot és Hom ernál: £<x, 
sáp, es, és (Herodotnál) £axs. Ilyen a többi személyeknek megfelelő ragok 
hiányzanak. P. swj-esc ; fjSsa (2-150,1), -fjÖEs (2400), sxexsóxes (344), gocoXm- 
Xex£e (3-74), gotoXmXes (3420), ótojtcss (7'208,2), auv-f)Ssax£ (9 58), exŝ ' too, 
(Od. 6-166); 7tsxo&£a (Od. 4 ‘434), y)8es (II. 2-408). Homer a harmadik 
személy számára (az utolsó példát kivéve) vagy az attikai ragot E'.-t vagy 
£iv ragot használja: íczry.zv) (II. 23'691), ßsßX̂ XEW (Od. 22'275).

d) A szenvedő s középalkatú idők többes számú harmadik személye 
Herodot és Homernál igen gyakran axa'., a-o, ritkábban Eaxai, savó ragot 
kap. Csak a jövő idő, a kötmód és a középalkatú jelentő módú gyenge 
aoristos ezen íróknál is mindig a rendes ragot kapják. — Péld. Tcszovsaxat. 
(2-634), syEvsairo (P214), sx&saxo (1419), sx5t.8óaxai (2'47), XExXsaxat, (2-164), 
áiraSESs'/axai (2-65,l), EaxsuáSaxai. (2"138,1), zpsasxsxáyaxo (2-175,2), sp.£p,vsaxo 
(2404,1), sEXiyaxo (7'90), EOxáXaxo (7'90), Siscpßrapaxo (8*90,1), áxíxaxo (7453), 
vsjxoíaxo (4'99,3), ßsßXTjaxai. (Od. 11494), púaxo (Od. 17-201), ßiwaxo (II. 
1P467) stb. Ezen ragok ritkábban használtatnak a jelentő módú múlt és 
régenmult időben. Az utóbbi két időben az attikai prózában is bir néhány 
ige e ragokkal: scpírapaxai, XExáyaxai, sxsxayaxo.
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Sajátszerü ragok.

Sajátságosak Herodot és Homernál az ismétlődést kifejező igealakok, 
melyek augmentum né kill az aligmult (vagyis a jelen idő) és az aoristos 
tövéből axov, cxsr, cxe stb. és axópTjv, cxsxo stb. ragok bozzáfüggesztése 
által képeztetnek. E ragok az o és eu igéknél a jelen idő és a második 
aoristos tövéhez s köthangzó által, az I. aor. tövéhez a kötbangzó által 
kapcsoltatnak. Az sw igéknél ekkor (Homernál gyakran, Herodotnál r i t 
kábban) egy s kiesik, (1. bangelhagyás 4. c.). Az ao és pt igéknél e ragok 
közvetlenül a tőhez járulnak. Az ilyen alakok által az fejeztetik ki, mi
szerint valamely cselekvés vagy esemény a múltban ismétlődött. Herodot 
és Homernál csak az oo összevont igék nem fordulnak elő ilyen alakban; 
az attikai próza ellenben e ragokat végképen nélkülözi, s e nélkülözés 
reá nézve bizony vesztesség. Péld. xXsTtxscrxs (2*174), ayscxov, ánx9suysaxs 
(ugyanott), xXaíecxs xai óóups'axsxo (3*119,2), Xaßsaxov (4*78), itsprcsaxe (7'106), 
e’pTjxuöaöxov, "axacxs (Od. 19*574), axáaxsv (II. 3*217), stb.

Verba contracta.

Az úgynevezett összevont igék Herodot és Homernál sokszor össze 
nem vonatnak, sokszor pedig az attikai szabályoktól eltérőleg összevonat
nak (1. összevonás). Továbbá azt vesszük észre náluk, hogy sok igető 
megmásittatik jegybetüjónek fölcseréltetése által (1. hangcsere).

a) au igék. Sok au ige su-félére átváltoztatik. Ilyenek Herodotnál : 
slpuxéu (1*158), att. spu ta« ; óps'u (1*99), <poixso (4*172), xopsoua:. (4*180), 
xaxapapyéuv (8*125), s’vSiaixs'sc’íra!. (8*41), yps'saítai (1*99), yps'ouöa (7*111), 
Hom ernál: tJvxsov (II. 7.423), psvoívsov (11. 12*59) stb.

Az igy átváltozott igék so hangzói Herodotnál sokszor su-vé össze
vonatnak: ávxisupsvot, (7*139), svavxi.sup.svou (7*49), stpuxsuv (1*158), ísűvxai 
(7*236), att. tuvtat. Homernál ez nem történik.

1. Jegyzet. £áu ige sajátságos átváltoztatásról említés tétetett a hang- 
cseréről szóló szakasz harmadik pontjában; arról pedig, hogy az összevo
nás által támadt o elébe néha s vagy o toldatik, szó volt a hangtoldásról 
szóló szakaszban, litt. g.

2. Jegyzet, ávxiáw ige Herodotnál többször avxióu-ra átváltoztatva s 
egyszersmind összevonva találtatik: vpxioöxo (7*139), avxioua^ai (7*168), 
ávxitócovxai (7*102,2). Homernál ávxuxo alakjai összevonatnak, s egyszersmind 
az M elébe o toldatik: avxwwai (II. 21*151); jövő idő: ávuóo (II. 13,252), 
(!. hangtoldás).

3. Jegyzet, as Herodotnál egyszer, Homernál többször szabályellenesen 
*»]*vá vonatott össze: lirupwjxat. (4*74), Ttpocauóijxvjv (II. 11*136), öuvavxvjxTjv 
(Od. 16*333), <poixrJxY]v (II. 12*266).

4. Jegyzet. ypáu (jóslatot adok) és ypáopai (valamivel élek) igék 
illető alakjainál az attikai nyelv as hangzókat kivételesen vj-vá vonja 
össze, Herodot ellenben többnyire szabályosan a-vá.
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Herodotnál: xp?C (4*155), att. nyelvben: xpjjí,
X pa (1-55), X.PTÍ>
X päv (4-155), 19V
Xpäxat. (4"172), X P^xat,

és xps'sxai (1*58,4-50) hang X p x a ^ o ,

csere következtében, (1. X p íj tö a i ,

hangcsere 2, és fent). ez Her.-nál is (U47, 3-36),
Xpáaírw (2'123), fypvjTO,
Xpäa^at. (P172), Herodotnál is (3'129).
expaTO (2-173), 

és aTCsxpssTO (8-14),
Sisxps'sxo (8 '118),

Hasonló módon összevonatik: clarat. (9 '110), att. op/ijxai..
b) oo igék. Herodot néhány oo ige o jegybetüjét s-ra változtatván át, 

azt a következő o-nál vagy ou-val su-vé olvasztja össze: álisupisvo? (7*16,1), 
0jjiot.sup.svot. (7*99), sxSsSopisüvxai (8*73,2), 7iapi.osup.svot, (8-140,2), sSixaíso 
(3*52,1), Sucaisöoi. Att. áaoúpsvoc, SixaioOoi stb.

Homer o jegybetüt o-vá hosszitja: ESpoovxa (II. 18*372), ESpoouaa 
(II. 11 ‘119), ÚTCvuovxap (II. 24'344, Od. 5’48), att. E5poűvxa, Eöpoűaa stb.

Ugyanez o jegybetüt a-ra idomítván át, s egyszersmind ao és aou-t 
o vá összevonván, az igy keletkezett o elébe néha o-t to ld : txpo'ooiv (Od. 
9" 108), 8-rjio'ovxo (II. 13-675), att. ápoíoiv, sSvpűvxo.

c) so igék. Az so igéknél Herodot és Homer so és sou hangzókat 
vagy változatlanul megtartanak, vagy su-vé összevonnak. Péld. xaXs'ovxat, 
aEpáopat, (3"119), aEps'ouoi (3'99), xaXsúpsvot, (7"40), Ttoisvat, (3-99), rcotsuoa 
(3"119,2) rc.suvTsp (7*23,2), Ttotsupsvov (7-23,l), sTü'.xsXsupivov (7-16), sXaoxpsu- 
(Jisvac (7 "24) stb.

Homernál: xoipavsouoiv (Od. P247), sTootpaxsouctv (Od. 1-245), ápu ŝo'p-rjv 
(Od. 2-172), vswcsűot. (II. 20-254), oixvsuat. (Od. 3*322), Saxsuvxo (Od. M 12), 
tué^suv (Od. 12"174) stb. Att. ttoioügi, tcoioövxs? stb.

1. Jegyzet. toXs'o ige Herodot és Homernál hangcsere következtében 
többször 7rXoo alakkal b i r : stcXos (8*23), txvaTcXoooot, (6"28), irapaTCskXoxs 
(4-99,3), tcXoov (II. 2U302, Od. 5‘240; Homernál ezen átváltoztatott alak
nak jelentése: úszni).

2. Jegyzet. Mikor ilyen igék ssai vagy seo-ra végződnének, néha egy 
s kiesik, (1. hangelhagyás 4, b.)

fu igék.
a) Ezen igék Herodot és Homernál néha az au, so vagy oo igék 

összevont ragjaival bírnak.
Iierodotnál: Eoxa (4-103,) att. nyelvben: kjxyjöi,

aligmult: ioxa (2-106), í'ox-»]
jelen idő : ém iüsl (7-35), émxfönjGt.

TuapxÄsi (Od. U192), 7capax&v)öt.
(II. 13-732),
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aligmult: sx&si, Her. és Hóm. att. nyelvben : sxfir-f], 
(II. 18-541),

össze nem vonva: sxftss ( l -206),
jelen idő: xaxt'st (5-16,2), x a j ’ÍTjct,

gsxt'st (6"37.2), JJtŜ tVjGt,
jxsírísi (11. 16-762),
fjisüristc (II. 6-523), !->■-* tTj?,
StSoíp (8-137, 11. 9-164), StSwp,
8t8ot (9-109, 11. 13-732), StSofft,
ávaStSoőct (7 "26,2), ávaStSo'aGt

aligm ult: s8t'8oo (5-94), s’8í8cu.
6) á7tóXXu[n. többes számít harmadik személye Herodotnál egy helyen: 

az « igék ragját felveszi: ocTCoXXúouGt (6-138); att. áiroXXu'aot.
c) A többes számú harmadik személynél sa gyakran st-vé és ua—u-vá 

vonatik össze, (1. összevonás 3. b, és 6.)
d ) 'íaxy\[u jelentőmódú, cselekvő alkatú jelen idejének többes számú 

harmadik személye Herodotnál egy helyen: Ecxéaat (5*71, ezen alaknál 
hangcsere folytán taxa tő tcxs-vé változott); att. Effxőtöt.

e) -ÍÍTiij.'. aligmult idejének egyes számú első személye Herodotnál: 
sxfösa (3-155), att. áxfífir)v. Hasonló módon készült slpt aligmultja: sa (2*19, 
(II. 4-321), att. trp vagy -q • Homernál -rja is (II. 5‘808).

Második személy: sas (1‘187), att. -rja^a; több. sz. 2. szem.: sate 
(4-119), att. 7]xs vagy -̂ cxs.

/ )  acn és co ragoknak c-ja  néha kiesik : sxícxao (7-209), lp.a'pvao (Od 
22-228),r s£sraGxsat (7" 104; itt egyszersmind hangcsere útján a —s-vá vál
tozott), hí'C’qoa. (Od. 11 "100); att. l^sTctGxaaai, íkíozolgo Xenophonnál sxwjxm is.

Verba anomala.

1. áyvuju: part. perf. xaxstqyo'xa (7"224), att. xaxsctyóxa.
2. aíps'o: perf. ápaíprjxa, (1. reduplicatio a.).
3. ’AYAAZOMÁI =  auSáu: aor. I aúSapacírat (2"55,1), 7|68ác;axo (5"51,2).
4. áoáccM (att. nyelvben és Homernál nem fordul e lő): aor. I . 

•fjcpaca (3'69).
5. ßatvo: inf. perf. sujjißsßavat (3* 146); att. <jup.ßsßir]xs'vat; ßsßaaatv (II. 

2" 134), att. ßsß-rjxactv.
6. Saxs'op.at: perf. pass. SsSacxat (2.84, II. 1-125). Az aor. I. med. 

sSacáfxvjv Thukydides és Xenophonnál is előfordúl.
7. AAQ: 8s8á7|xa (2-165, Od. 2 ‘51).
8. stpi: praes. 2. p. sing. síp, att. st (Herodotnál ez is, 3-140), 1. p. 

pl. stp.áv, att. scpxv; conj. 1. p. sing. sco (4-98, Od. 9-18), att. « ; 3. p. pl. 
sóst; att. wcji(v). (Herodotnál ez is, 2*89); opt. 3. p. sing, sot (7-6), att. 
si'-»); (az aligmult időt 1. fit igéknél e betti alatt.)

9. sipít: impf. 1. p. sing. -Ijia; att. f)a vagy f(stv; 3. p. sing, ifié, att. 
fst vagy fjstv; 3. p. pl. fjioav, att. f'soav..
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10. scScpai, látszom (6*69, II. 1 '228), att. ecv/a.
11. soixa: Her. olxa (1*27,2 otxo'xa); az att. idom Herodotnál is elő

fordul: eoixs (1.39).
12. sipo, sorozok: part. perf. pass. spps'vo? (4*190), s’sppévop (Od. 18*269).
13. el ex: part, elaap (3*61), ecap (Od. 10’3G1); sujajxsvo? (1 "66). Att. 

prózában nem használt hiányos ige.
14. sióira: Her. sóira (7*16,3. II. 8*408); plqpf. soirsa.
15. s'pSo (attikai prózában nem használta ik ): iterat. spSscxov (7*33), 

spSeaxcv (II. 9*540), perf. eopya (3*127. II. 3*57); plqpf. éópyss (1*127), so'pysi 
(Od. 14*289); praes, pass. sp5op.a'. (4*60).

16. scirvjpsvo? (6*112), hiányos part. perf. — Attikai prózában s Homer- 
nál nem fordul elő.

17. ávs'xopai: aor. II. nqvsaysto (8*26), att. ávs'cr/sxo. Az attikai idom 
Herodotnál is ta lá lta ik : ávs'xycvxo (7*139).

18. iraxxo : inf. aor. I. pass, iracpiríjvat. (2*81); att. aor. II. pass, xacpíjvai, 
(az utóbbit használja Herodot 3*55); 3. p. pl. perf. pass. Ts'ürópaxat. (6*103), 
att. xsxa^axat.

10. xŝ TjTcot (2*156, Od. 23*105). Hiányos a jelen idő jelentésével s a 
múlt alakjával biró ige, mely a classikus att. Íróknál elő nem fordul.

20. xspóaívo: fut. xspóiíaopa!, (3*72) és fut. contr. xspSavscpsv (8*60), 
att. xspSavoupsv.

21. xXsío: Her. és Hóm. xXirpM ; aor. pass. sxX*r(uÄ7jv (1*165), att. sxXsíair*r]v; 
aor. I. act. xX îcsv (Od. 19*30), att. exXsicsv; part. perf. pass. 7cspi.xsxX*»)i'[xs'vov 
és aixoxsxXTjl'pe'vo’j (3*117); xsxXvpcpa!, (7*129); att. xéxXsiCfxai. és xsxXequat. stb.

22. xops'vvupi: perf. pass. xsxdpvjpa!. (3*80, Od. 23*350), att. xsxópscpay
23. Xayya'vo: fut. Xá^oij.ai (7*144), att. Xr^opai.; perf. XsO.cyya (7*53, 

Od. 11*304), att. siXTj/a.
24. Xapßa'vo: fut. Xáp4»opai. (7*39,2: kapcsai), att. Xn^opaL; perf. 

XeXaßrjxa (3*65, xaxaXsXaßv]Xs), att. síXvjoa; iterat. Xaßsaxov (4*130); aor. 
pass. sXáp<pir*r]v (9*119), att. sXTjoor(v ; adj. verb. xaxaXajx-xsop (3*127), att. 
xataXijJCTs'cc.

25. pa'xopat,: fut. paxsaop.a!. (9*48), att. paxovpat, Hóm. ixxyr'cctxai..
26. p.qxv»jűXM: conj. perf. med. pspvso'peira betoldott s-nal (7*47), Hóm. 

(xsp.vMp.sira (Od. 14*168), att. p.sp.vir]pivoi öpsv; imperat, p.savso (a gyök pva 
a-ja s-ná változott, s a ragnak a-ja kiesett, 5*105), att. p.s'av7jao.

27. vsm, halmozok: Her. és Hom.-nál vqs'o (1*50, II. 9*137); Herodot 
vs'o-t is használ.

28. oÍ8a: 2. p. oiSap (3*72), att. oiaira; 1. p. pl. o”5apsv (7*214) és 
l'Spsv (1*94), az utóbbit Homer is használja; att. í'upsv; 3. p. pl. oí'Saat. 
(2*43); att. és Horn. íaac'.; conj. dhéu (3*140; Od. 16*236), att. sl8<3 
(Herodotnál ez is, 2*114); fut. síSujaM (7*234, Od. 6*257); plqpf. fj'8sa (1. 
személyragok és köthangzók), att. yjSsw.

29. olycpai: part. perf. oixwxuía? (8*108); 3. p. sing. perf. ind. act. 
TCaptjx'qxsv (II. 10*252); plqpf. 7tapo!.x«>«s (8*72). Az att. nyelvben ezen ige 
jelen ideje a múlt jelentésével bir, aligmultja pedig a régenmultéval.

*
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30. ranrsojxai. (ióniai szó): aor. I. eiraca[x*»]v (1 *73, II. 19*160), mint 
8axáop.oa.-ból sóaaájjLYjv.

31. cxpétpu: aor. I. pass, saxpocfp̂ iqv (1 *30), Hóm. scxpstp^v; att. aor. 
II. eaxpGipvjv.

32. <ps'pu: aor. I. '̂vsixa, •qvsixáji.Tjv (7*152, II. 18*334), evs'.xa, svsixájnijv 
(7*152), att. Tj'vsyxa és aor. II. rjvsyxov; inf. aor. I. avüaat. (1*157), att. 
ávsvsyxsív; aor. I. pass. *qvsí)$**]V, svsé/jSvjv (3*10), att. tqvs'x̂ v; peri- £W)'vsty[iat. 
(8*37), att. svrjvsyp.a'..

n .

Hogy Herodot az alaktant illetőleg Hómérral sokban megegyezik, az az 
előadottakból kitűnt. Ellenben a mondattanra nézve még nagyobb mérv
ben megegyezik az attikai nyelvvel, minek bebizonyításába azonban e 
helyen nem bocsátkozom. Csak azt akarom némileg kimutatni, hogy a 
mondattan tekintetében is némely tekintetben eltér az attikai prózától. 
Homernek egészen eredeti szó és mondatfüzéséböl Herodot csak keveset 
átvett vagy utánzóit, mert Hómér költői nyelvének mondattani technikája 
a próza igényeinek s szükségleteinek sokban nem felelhetett meg. Herodot- 
nak nem csak a már meglévőt felhasználnia s átidomitania kellett, hanem 
újat is kellett teremtenie t. i. valóságos és szép kötetlen irályt, prózát. 
Nála már a körmondatoknak is bizonyos nemét találjuk, ámbár több
nyire ő is még csak egymás mellé rendelte mondatait eípopiv»]), ügy 
hogy előadása az élő szóvali elbeszélés kifejezési modorára emlékeztet 
bennünket. De minden tekintetben messzire túlhaladta elődeit, az úgyne
vezett íogographokat, s müve a próza további fejlődésének valóságos 
kiinduló pontját képezi.

Az attikai próza mondattanától eltér a következőkben.
I. Esettan. 1. Aecusativussal szerkeszti a) xikxsffirat. igét; 2*42: 

3: xÓTCxovxai oí izspl xo [póv aravxe? xov xpwv (magokat verdesve gyászolják a 
kost mindnyájan stb.). Más indulatot jelentő igék (p. a[8sop.at.) az attikai 
nyelvben és Homernál is tárgyesettel szerkesztetnek.

b) émxsc-Tat, (att. stpoxÓGÍrai) kettős tárgyesettel szerkesztetik n á la ; 
7*35: xov rEXXv]cJTcovxov sxsXeuss (Hsp r̂jp) xpiYjxoaía? smxsajm [xáaxiyi. xX^yáí. 
Itt smxstöm-TCaiGat. igének jelentését megközelíti; r EXXrjcxovxov egyenes 
tárgy, xpttjxoaúxc TtXvpfáp pedig a tartalom tárgyesete.

így szerkeszti ájj-sípscírca igét i s ; 2*174: xaűxa piv xobip oiXcvp áp.só|j<xxo.
Hasonló kettős tárgyesetet vonzanak az attikai prózában és Hómér- 

nál is más igék, de nem ezek.
2. Genitivus, a) í'va, helyhatározó sajátitóval összefüzetik Herodotnál 

és Sophoclesnél; de nem az attikai prózában; 1*98: "va aóxbp scppaas x^? 
^táprjp; 1*213: ep.aj's, íva rjv xaxoű. Soph. Oed. tyr. 1*442: ÍV scjxap.sv yps[ac.

b) £yid~ca xivoc; att. árayscftaí x'.vop; 6*85,2 o[ Abyivíjxai sV/gvxc xvjp 
áyMVTj:; 7'2.37 : xaxoXoyÍTjs xrjí ic, ATjuáp^xov s^sa^aí xiva xsXsúco. Soph. Óid. 
tyr. 891: xwv o&íxxuv s?sxai; íl. 2*98: ei' xox’ aiix^p cyoiaxo.
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Az elválasztás sajátitójával összefűzi Herodot oupi'Sstv igét is (att. 
opííjsiv); 2‘ 16: NsíXo; cúpí̂ st. xv|v ’Agítjv -rij? Soph. Philoct. 636: *i)fj.ä<;
7coXi> iréXayo? ópí£si x*rjp ’0 hvaoétíp. vs<óc. Att. prózában : opfésiv xxvá ára xtvop.

c) racxsütö*aí Two?: 173,3 : oí xapsóvxsp Soaxop-óvep xmv xpswv xouxswv 
s7ráaavxo. Od. 1*124: Ssúrvou Tcaaaáp.svop. Ezen élvezést kifejező ige att. 
prózában nem fordul elő.

d) xopsvvúvat xiva xivop; 1 '212,2: y) [rév cs s’yw xaí a'rcXiqffxóv áo'vxa 
aijjLaxop xopsco). Od. 18*372: ßosx xexopvjóxs raí**)?. Att. prózában igy nem 
szerkesztetik.

e) Részelő sajátitót vonz Herodotnál xakXwxsúsiv ige; 7'180: xüv 
^mßaxsuv xov xaXX'.cxsvcvxa.

f )  ávxía xivo’p; 7*209: ávxía cső; Od. 15*377 : ávxía hzCKoirqc. Att. 
prózában nem találtatik.

Ebből kitetszik, hogy Herodot az esettanra nézve csak annyiban tér 
el az att. prózától, hogy némely szót használ, mely ott elő nem fordul; 
de ez valóságos eltérésnek nem is mondható, minthogy ezen szavakkal 
azon szabályok szerint él, melyeket az attikai nyelv más rokon jelentésű 
szavaknál követ.

II. Névelő, a) A névelő néha magánosán néha más szócskák által 
támogatva mutató természettel bir Herodot, Hómér és más költőknél, de 
nem az attikai prózában; 1*51.1 : xai xáSs á'XXa áp.a xoíci — att. <x\s.a 
xoúxotf; 2*173,2: 3 ys Homerismus el is maradhatott volna, mert nélküle 
is világos vonatkozással birnának a szavak: Xaßroi áv *rjxo(, p.avsip vj 3 ys ára- 
tcXv]xxoc ysvóp.svop; II. 10*503 — 505: aóxáp o p.spp.rjpi?s pivuv őxi xu'vxaxov 
sp5oi, *í] 3 ys 5t'9pov sXüv pup.oő s ŝpuo'. x. x. X.

b) b 8s az utómondatban visszautal az előmondat valamely fogalmára 
1*13: rjv jj.lv 8r( xo xpTiö'C7í?t0V ávsXy) ij.iv ßact,Xsa sívai AuSwv, xbv 8s ßaciAsösiv 
x. x. X. Att. kifejezés volna: xoöxov ßaciXsusiv. — II. 11*408—410: 05 Ss 
x’ápiaxsúyjai. uá'/yj svi, xov 8s p.áXa ypsw scxau.svoa xpaxspu?.

c) Herodot néha elhagyta a névelőt oly főnév e lő l, melyhez ovxoc 
vagy 38s névmást csatolt; 4 '8 : éc, yijv xauxT]v, attikai s’? xyjv yvjv xaoxvjv, — 
vagy: sp xaux*»)v xi(v yíjv. Ezt azonban ritkán te tte ; 4*9,2: x,opv)í xijpSs, és 
ugyanott helyesen: xvjpSs vrjp y/jp^í-

III. Névmások, a) piv (acc. sing. pron. pers. 3. per.) Herodot és 
Hómérnál nemcsak személyes de személytelen fogalmakat is helyettesit; 
az att. nyelv e helyett aúxov vagy aüxó-t használ; 1*36,2; 1*70,2; 
2*37,3 stb.

ccpsa (acc. pl. neutr.) dolgoknak neveit helyettesíti Herodotnál; att. 
=  aúxá; 8*36, 7*50: stb.

c<pí, enklitikon aúxcí? helyett áll Herodot 5*3: s Homernál.
a epici Herodotnál vagy visszahozó névmás (pr,m. reflexivum; mint az 

attikai nyelvben (p. o. 5*1,2: 09(01 auxoíci, att. cepíoiv avxoip), vagy viszonos 
névmás (pron. reciprocum) p. 0. 1*57,2: cepici ojJio'yXuccot.; att. áXXríXap.

09SÍÍ 4*43,3: ö9sX)v 5*1,2: és G9sa; helyett az attikai nyelv aűxoí, 
aúxűv, és a'jxoúp-t használ.

• v\í\* ' > 'VV1.! *.<*,,
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b) aikóv p.'.v 1-24,2, Od. 4-244: és aikw fj.oí 3* 142,3 r visszahozó 
névmásokként fordulnak elő az idézett Íróknál; att. sauxo'v, sfj-auxo.

IV. Igék alkatja. exSiSóvai 7 '26 ,2: beömleni, és áva8t.5cvat, 7 '26,2: 
kifakadni, attikai Íróknál és Homernál nem találtatnak.

V. Határozatlan m ód: a) Infinitivus absolutus Herodotnál is található; 
ilyen a következő kifejezése : rá; Xóyw sutsiv 2'15 : att. rác s7co; siraív. Homer 
ilyen vagy hasonló kifejezésekkel nem él. 2* 10,1 : őp ys sívat. afuxpá 
xauxa fj.syáXoc<jt. cupißaXsstv (a mennyire lehet ezen kisszerűt nagyszerűvel 
összehasoulitani) ; Thukyd. 4'36,3 : rá; fjuxpöv fj.syáXo sixácat..

b) A határozatlan mód függő beszédben (oratio obliqua) Herodotnál 
oly kötszavak után is előfordul, melyek után azt az attikai nyelvben nem 
lehet találn i; ilyenek: stcíts (1'94,3 ; attikai nyelvben elő sem fordul), swp 
4 42,1: i '  o 1’202,2: ears 7’171 : si 1129,2: Homernál hasonló szöfüzés 
végképen nem található.

Részesülő, a) Mint az attikai nyelvben Tnyyavstv (Herodotnál is 5’14), 
gyakran részesülővel összefíizetik, úgy Herodotnál, s csakis nála, cufmTtTsiv 
ige is az előbbivel rokonjelentésben és hasonló módon is szerkeztetik 
(1*82; 9101). Költőknél igy szerkeztetik xopsiv, s Herodotnál auyxupéstv
(8-87,2) is.

Továbbá az attikai cpavspo'p sifu módjára részesülővel összefűzi Herodot 
e phrasist : sxaicxop yívopm; 2 '119 : smxie-rop sysvsxo -coito s’pyacpivop: hal
latszott, hogy ezt te tte ; 6 ’74: KXeojj.s'vsa sTcaia-cov ysvo'fj.evov xaxctsxv>íoavra 
sp A7j;j.apv]xov Ssqua s'Xaßs 2zapTi-r)Téuv : Kleomenest, a kiről elhiresedett, 
hogy Demaratos ellen ármáuykodott, félelem szállotta meg a Spártaiak előtt.

b) sXwúsiv (attikai ccauWirat, X-rjysiv) részesülővel szerkesztetik Herodot
nál ; 8 - 71 : sXívuov oúSsva ypcvcv oi ßovpr'Gavxsp lpya£ófJ.svoi. oűts vuxtop oűts 
•flfjipvfp: a védelemre összegyülekezettek nem szűntek meg dolgozni soha, 
sem éjjel, sem nappal.

VII. Előjárók. a) Következő előjárók ejtés nélkül hely vagy időha- 
tározókkéut fordulnak elő Herodotnál, de nem az attikai prózában: éld hé 
(765, stcí 81 aíS-rfpop ip : rajtuk pedig vas volt); fj.stá hé (1 * 128 =  azután; 
Homernál is, II. T 48); s’v hé (7‘83 =  bent pedig; 7'176,1 =  rajta pedig; 
1 74,1 =  egyebek közt pedig); útcó hé (7-61,1 =  az alatt pedig).

b) Homer és néha Herodot is két névelőt egybekapcsolnak 3*116. 
őtcsx t(5v ypuitwv áprajsiv: a grifek alól elragadni; II. 6-854. Att. prózában 
ez nem történik.

c) Sajátszerü ellipsis Herodotnál: s’v 7jfj.stspou (7‘8,6), mely úgy van 
képezve mint év Kpoíoou (1-36,1), t. i. 8ófj.u; vagy elv JAÍ'5ao (II. 22"389).

d) dtfjupí tulajdonitóval összefűzve a tiszta attikai prózában nem fordul 
elő; Herodotnál igen, 7* 143 : ctjxcp’ anxyj; Homernál II. 12175: áp.91 zúXyjsi.

VIII. Kötszavak. fiáv az attikai jx-qv jelentésével bir sokszor Herodot 
és Homernél; 7"234,2: 0? ye piv (att. ys pjv) aXXot. Aaxs5aa.p.óvt.oi. -coy-cow. 
tj.lv ovx otj.oío1. áya^ol hé.

IX. Igekötök, vúv Herodotnál néhányszor az attikai ouv jelentésével 
bir, tehát erősíti a m ondottat; 5 '3 0 : Iíáp'.o'. ij.sv vuv oűru MiXtjOÍsu;  xa-ntjp-ccsav.

Rosenauer Károly.
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a gymnasium állapotáról az 1876 7-iki tanévben.

I. Mielőtt a most lefolyt tanévről szó volna, meg kell emlékeznünk egy 
örvendetes eseményről, mely a beszterczebányai á. li. ev. gymnasiumot az 
előbbi, t. i. az 1875/6-iki tanév végén érte. Ugyanis e tanév zárünnepélyének 
napján, 1876. Junius 24-én, megtisztelő magas látogatásával intézetünket a 
bányai egyházkerület főpásztora, Főtisztelendő Dr. Szeberényi Gusztáv supe
rintendens úr, s tanúja volt a tanév ünnepélyes befejezésének. E váratlan s 
emlékezetes megtiszteltetés nagy horderővel bir intézetünkre nézve, mert 
egyrészt serkentőleg s bátorítólag hatott a tanári karra, meggyőzvén ezt azon 
élénk érdeklődésről s hathatós támogatásról, melyet az önzetlen törekvés s 
buzgó tevékenység Ő Főtisztelendőségétől mindenkor várhat; — másrészt 
pedig, mert Ő Főtisztelendősége közvetlen szemlélet nyomán tudomás nyervén 
intézetünk állapotáról, irányáról s munkálkodásáról, a körünkben töltött órák 
emlékét azzal örökíté meg, hogy nagybecsű pártfogásával intézetünk néhány 
szegény sorsú és iparkodó növendékének javára az egyházkerület segélyezését 
kieszközlé. A múlt évi október 11-én tartott kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 
46-ik pontja ugyanis e sorokat tartalmazza: „ k  beszterczebányai egyház 
. . . kérelmének hely adatván, ösztöndíjakra számára ez évben 100 frt. utal
vány oztatik.“ Ezen összeg (3 Főtisztelendősége által a tanári kar ajánlása 
szerint több részletre szétosztatott, s ezek a jutalmazandóknak Nagytiszteletű 
Raab Károly, zólyommegvei főesperes úr, mint a superintendens úr helyettese 
által, az ez évi zárünnepély alkalmával kézbesíttettek.

Áttérvén a múlt tanévnek egyéb eseményeire, melyek intézetünkre nézve 
nagyobb jelentőséggel bir lak, föl kell említenünk, hogy az iskolai igazgató 
tanács a helybeli ev. egyházközség, mint gynrnasiumunk egyedüli föntartója 
által, választás útján újjá alakíttatott, s hogy a tanári kar két tagja, Kmety 
János és Hlavatsek András, időközben megszerzett tanári okmányaik alapján 
az egyházi gyűlés által rendes tanárokká megválasztattak, még pedig az előbb 
megnevezett 1876. Árig. 15-én, az utóbbi Decz. 8-án.

Az első félév közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt, Febr. 10-én végezte
tett be; a második félév Febr. 18-án vette kezdetét s Junius 26-án rekesz- 
tetett be ünnepélyesen. Az évi szigorlatok Junius 17—23-áig mentek végbe.

A tanári értekezleteknek egyik főtárgyát a tanulók osztályozásának 
időről időre eszközölt osztályozása képezte. Ezen időközönkint ismétlődő 
osztályozás a tanulóknak kihirdettetett, s azonkívül minden egyes tanulónak 
az illető osztálytanár által egy lap kiállíttatott, melyen az osztályozás általa-
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nos eredménye föltüntetve vala következő rovatok szerint: 1. Erkölcsi maga
viselet; 2. szorgalom; 3. figyelem; 4. haladás. — A tanulók kötelesek voltak 
e lapokat szüleiktől, illetőleg gyámjaiktól aláírva az osztálytanárnak bizonyos 
idő múlva megtekintés végett előmutatni.

Az osztályozás a kerületi gyűlés által úgy szabályoztatok, hogy összesen 
csak 4 fokozat állapíttatott meg, melyek a következők: 1. jeles; 2. jó ; 3. elég
séges; 4. elégtelen; — az erkölcsi magaviseletét illetőleg pedig: 1. jó; 2. 
szabályszerű; 3. rósz. — Azon tanulók, kik egy vagy két tantárgyból elég
telen osztályt kaptak, a tanári kar engedőimével pótvizsgához bocsáthatók; 
ha pedig erre méltóknak nem ítéltetnének, valamint azok, kik 3 vagy több 
tantárgyból meg nem feleltek, az osztály ismétlésére utasíttatnak.

Az év elején beirt növendékek száma volt 110. még pedig 109 rendes 
és... 1 magánnövendék. Ezek közül helybeli születésű volt 40, vidéki 70; val
lásra nézve pedig 102 ev., 1 r. kath. és 7 izraelita. Kitüntetésben részesíttettek, 
t. i. jutalomkönyvet vagy pedig ösztöndíjat kaptak 25-en; egész tandíj fize
tésétől fölmentettek 16-an, a tandíj felétől 3-an, mely elengedés összesen 120 
ftnyi összeget képvisel. A tanulók segélyezésére vagy pedig jutalmazására for
dított összeg: 439 fit GO kr.

II. I g a z g a tó  ta n á c s .
Elnöke: br. Rudvánszky Antal ő Méltósága, főispán stb. stb.; alelnöke: 

Dillnberger Károly, illetőleg Dr. Dillnberger Emil; tagjai: t. Penzl Antal és 
Moczkovcsák János T., lelkész urak, Burkovszky Kálmán, Bothár Samu, Drexler 
Frigyes, Gálly Samu, Greisinger József, Hulley Dániel, Dr. Mályusz Károly, 
Szumrák Pál, Thurzó Lajos, Turcsányi Ödön, Vagner Károly, Grossmann La
jos, Heinlein Adolf, Lindtner Dániel, Orphanidesz Károly, Polevkovics János 
és Rosenauer Károly e. é. gymn. igazgató.

III. T a n á r i  s z e m é ly z e t.
1. Grossmann Lajos, r. t., tanítá a latin nyelvet a IV. és V., a tótot 

az I—V. osztályban.
2. Heinlein Adolf, r. t., tanítá a vallástant, latin-, magyar-, német nyel

vet a II., a magyar nyelvet és mennyiségtant a III. osztályban.
3. IllavatseJc András, r. t., tanítá a vallástant, a latin- és magyar nyel

vet, a terményrajzot az L, a vallástant, történelmet és magyar nyelvet az V.
osztályban.

4. Kmety János, r. t., tanítá a mennyiségtant az L. II., IV. és V., a 
természettaut a III. és IV. osztályban.

5. PolevJcovics János, r. t., tanítá a vallástant a III. és IV., a történel
met a II. III. és IV., a német nyelvet a IV. és V., a földleírást az I. osz
tályban.
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6. liosenaer Károly, r. t. s ez évi igazgató, tanító a latin- és német 
nyelvet a III., a hellént ny. és terményrajzot az V., a német nyelvet az I., 
a terményrajzot a II. osztályban.

IV . T a n  te rv .
I. osztály. Főnöke: Hlavatsek András.

1. Vallástcm, h. 2 ó. Ó szövetségi történetek Palaestina földrajzával; 
Luther Kátéjából a tíz parancsolat. T. k. Noszág és Calvi kiadása.

2. Latin nyelv, h. 8. ó. Alaktan, nevezetesen a főnév, melléknév, szám
nevek, névmások, a segéd- és rendes igék megfelelő fordítási és elemzési 
gyakorlatokkal. Szók emlékelése és házi dolgozatok. T. K. Schultz — Kiss ny. r.

3. Magyar nyelv, h. 3. ó. Betűtan; a név- és névmás osztályú szók 
alaktana; rövid áttekintés az igéken. — Az egyszerű, bővített, összevont és 
összetett mondat ismertetése. — Válogatott darabok olvasása, elemzése és 
emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Dr. Lutter N. és Dlhányi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Alaktan az igékig; mondatok szerkesztése, ol
vasmányok, elemzések és fordítások; könnyebb darabok emlékelése. T. k. 
Georgs deutsche Grammatik; o. k. Lüben und Nacke 111. r.

5. Tót nyelv *), h. 2 ó. Az elemi iskolából hozott nyelvtani előismeretek 
ismétlése után a főnevek, melléknevek, névmások és számnevek ragozása; 
olvasmányok, némely darabok emlékelése, házi dolgozatok. T. k. Mráz F. ny. 
t. ésTLoos J. o. k.

6. Földrajz, h. 3 ó. Előismeretek, a földnek általános s Europa államai
nak részletesebb ismertetése. T. k. Bellinger — Fényes.

7. Mennyiségtan, h. 4 ó. Tizedes rendszer, tizedes törtek, a 4. alapmű
velet egész számokkal és tizedes törtekkel, a számok oszthatósága, legkisebb 
közös többes, közönséges törtek. — Pont, vonalok, a meter rendszer ismer
tetése, szögek, háromszögek. — Ezzel összekötve mértani rajz körzővel és 
vonaszszal. T. k. Dr. Mocnik-Szabóky.

8. Terményrajz, h. 2. ó. Állattan: emlősök, madarak, rovarok. T. k. Po- 
korny-Dékány.

II. osztály. Főnöke: Heinlein Adolf.

1. Vallástan, h. 2 ó. Jézus élete. T. k. az Uj szövetség.
2. Latin nyelv, h. 7 ó. Az alaktan befejezése; fordítási gyakorlatok és 

elemzések; szók emlékelése és házi dolgozatok. T. k. Kühner — Szepesi.
3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Szóragozás, az egyszerű és bővített m ondat; 

fordítási és írásbeli dolgozatok. Olvasmányok, az olvasottak elemzése és emlé
kelése. T. k. Dr. Lutter N. és Dlhányi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Az alaktan befejezése, olvasmányok, írásbeli 
dolgozatok. T. k. mint az I. osztályban.

*) E tantárgy tanulásától több tanuló föl volt mentve.
3 *
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5. Tót nyelv, h. 2 ó. Az I. o. pensumanak ismétlése után az ige, köt- 
szók és igekatározók. Olvasmányok, elemzések, házi dolgozatok. T. k. mint 
az I, osztályban.

6. Történelem és földrajz, h. 3 ó. Ázsia, Afrika, Amerika és Australia 
földrajza részletesen. Az ókori történelem főbb eseményei. T. k. Bellinger - 
Fényes és Zsilinszky.

7. Mennyiségtan, h. 4 ó. Az I. osztályban átvett tananyag ismétlése 
után a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok, egyszerű hármas sza
bály, egyszerű kamatszámítás, olasz gyakorlat. A négy- és sokszögek alakítása 
s meghatározása, Pythagoras tantétele, egyenes vonalú idomok átalakítása, 
mértani viszonyok, arányok, a három- és sokszögek hasonlósága megfelelő 
mértani rajzzal. T. k. Mocnik.

8. Terményrajz, h. 2 ó. Ásványtan elemei; t. k. Dorner J. — Növény
tan kirándulásokkal; t. k. Pokorny — Dékány.

III. osztály. Főnöke: Rosenauer Károly.

1. Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén egyháztörténet s a magyarhoni prot. 
egyház története. T. k. Pálfy J. (magyar) és Baltik F. (tót).

2. Latin nyelv, h. 6. ó. Az alaktan folytonos ismétlése mellett tárgyal
tatott az esettan ide vágó fordítási gyakorlatokkal. Corn. Neposbol olvastattak: 
Chabrias, Cato és Hannibal életrajza. Az olvasott darabok elemzése és emlé
kelése; házi dolgozatok. T. k. Kühner — Szepesi; Yass Corn. Nép.

3. Magyar nyelv, h. 2 ó. Mondattan az összetett mondatokig; ügyirály. 
Olvasmányok; válogatott darabok elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. 
T. k. Torkos ny. t. és Dlbányi Zsigmond o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Mondattan; olvasmányok, válogatott darabok 
emlékelése; irálygyakorlatok. T. k. Georg ny. t. Lüben und Nacke o. k. IV. r.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Az alaktan ismétlése után a mondattan; válogatott 
darabok olvasása és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. mint az előbbi osz
tályokban.

6. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Középkor és újkor megfelelő földrajz
zal. T. k. Zsilinszky M. II. r.

7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Az algebra elemei, műveletek egész és tört 
algebrai számokkal, hatványozás, gyökvonás. — A kör, kerülők, mentelek, 
hajtalék megfelelő rajzzal. T. k. Mocnik.

8. Természettan, h. 2 ó. A testek általános tulajdonságai, a részecserők 
hatása, hőtan; a vegytan elemei. T. k. Greguss Gy. és Fehér Ipoly.

IV. osztály. Főnöke: Grossmann Lajos.

1. Vallástan, li. 2 ó. Keresztény hit- és erkölcstan. T. k. Székács J. 
(magyar), Palmer (német), Kuzraányi (tót.)

2. Latin nyelv, h. 6 ó. A mondattan befejezése, fordítási gyakorlatok és 
házi dolgozatok. Prosodia. Corn. Neposbol olvastattak: Miltiades, Cimon, Ari-
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stides, Themistocles és Alcibiades; Ovidiusból: Az emberi nemnek négy kor
szaka, Icarus, Baucis és Philemon. A szükséges szók és olvasott darabok 
emlékelése. T. k. Kühner; Vass Corn. Nép. és Veres Ovid.

3. Magyar nyelv, h. 2 ó. Á mondattan befejezése; válogatott darabok 
olvasása, elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Torkos ny. t. és 
Dlhányi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. A mondattan ismétlése és befejezése; olvasmá
nyok; irálygyakorlatok. T. k. mint a III. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Egyesülten a III. osztálylyal.
6. Földrajz és történelem, h. 4 ó. Az osztrák tartományok általános, Ma

gyarország részletes földrajza. — Magyarország története. T. k. Batizfalvy és 
Szász K.

7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Összetett viszonyok és arányok, összetett hár
mas szabály, határidő, arányos osztás, elegyítés és lánczszabály, kamatok ka
matjai, elsőrendű határozott egyenletek feloldása, egyenletbetétei 1—3 isme
retlennel. Tömörmértan megfelelő rajzzal. T. k. Mocnik.

8. Természettan, h. 3 ó. Nyug- és moztan, delejesség, villanyosság, hang-, 
fény- és hőtan; a csillagászati és természettani földrajz elemei. Greguss Gy. 
tankönyve és füzetek nyomán.

V. osztály. Főnöke: Kmety János.

1. Vallástan, h. 2 ó. Bevezetés az ószövetségi könyvekbe. T. k. Zsarnay 
L. Válogatott ószövetségi szakaszok olvasása.

2. Latin nyelv, h. 6 ó. A mondattan ismétlése mellett olvastattak: J. 
Caesar de hello gallico 1. k .; Ovidiusból: Deucalion és Pyrrha, Phaethon, 
Orpheus megöletése a thráciai nők által és Midas király. Trist. III. k. 4 el. 
Egyes darabok emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Kühner, Jul. Caesar k. 
Bartal Antal, Ovidius k. Veres, Svábi fordítási gyakorlatok.

3. Hellen ny., h. 4 ó. Az alaktan a mi- igékig megfelelő fordításokkal; 
házi munkák. '1'. k. Curtius — Kiss ny. t, Schenkl — Kiss gy. k.

4. Magyar nyelv, h. 2 ó. Irály- és ékesszólástan; egyes költői műfajok 
ismertetése; liavonkint két Írásbeli dolgozat. T. k. Laky D. és Szvorényi; o. 
k. Szvorényi szemelvényei.

5. Német nyelv, h. 2 ó. Versmértan Heyse szerint; költemények olvasása 
és magyarázata; irálygyakorlatok.

6. Tót nyelv, h. 2 ó. A mondattan ismétlése; prosodia; válogatott prózai 
és költői darabok olvasása s magyarázata; irálygyakorlatok. T. k. mint az 
előbbi osztályokban és SuSil F. prosodiája,

7. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Ókor az actiumi ütközetig. T. k. Szi
lágyi S.

8. Mennyiségtan, h. 4 ó. Algebrai általános fogalmak, a számok fajai 
és alaptulajdonságai, alapműveletek algebrai számokkal, a hányados különféle 
alakjai, nevezetesen a közönséges-, tizedes- és láncztörtek, a viszonyok s
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ezek alapján az arányiatok. Sikmértan, az egyenes vonalú idomok, kör, ke
rülök, mentelek, hajtalék. T. k. Moönik — Arenstein — Szabóky.

9. Természettudományok, h. 2 ó. Vegytan; t. k. Dékány R. — Ásvány
tan ; t. k. Dorner J. felsőbb osztályok számára.

V. M e llé k  in té z e te k .
1. Baj »iskola. Az alsó 4 osztály növendékei kötelezve voltak szabad 

kézrajzot hetenkint 2 órában tanulni, — még pedig előképzettségük szerint 
vagy a kezdők, vagy a haladók osztályában. Ezen oktatásért két ftnyi külön 
díj fizettetett; a fizetni képteleneknek e díj elengedtetett. A tanítást Mar- 
cziusig Lipták Lajos, rajzmester, vezette. Marcziustól a kezdők Hlavatsek 
András, a haladók pedig Rosenauer Károly, gymn. tanárok vezetésük alatt 
állottak.

2. Az énekiskola szintén két tanfolyamra oszlott hetenkinti két-két tan
órával. A kezdők tanulták az elemeket, a haladottak énekeltek négy hangban, 
— többnyire egyházi énekeket. 'Az ének a helybeli ev. egyház határozatánál 
fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Mind a két tanfolyam Polev- 
kovics János, r. t. vezetése alatt állott.

3. Testgyakorló intézet. A gymnasiumi épület tőszomszédságában a hely
beli ev. egyház költségén felállított testgyakorló intézetben gyakoroltattak a 
növendékek Májustól az év végéig. E gyakorlások szintén két csoporttal ta r
tattak meg -— hetenkint két-két órában — s állottak Drobba András, hely
beli ev. elemi tanító vezetése alatt.

4. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfatenyésztésben oktatta azon tanulókat, 
a kik erre önként vállalkoztak, tiszt. Penzl Antal, helybeli ev. lelkész úr.

V I. T a n e s z k ö z ö k .
1. Könyvtárak. Könyvtárnok: Grossman Lajos r. t.
a) A  gymnasiumi könyvtár áll 3269 kötetből. Ez év folytán részint 

ajándék, részint vétel utján szaporodott 226 kötettel. Megvétettek egyebek 
közt a következő becsesebb müvek: Cosmische Physik sammt Atlas v. Dr. J. 
Müller, Lehrbuch der Experimental Physik v. Di*. Ad. Wüllner, Fauna Au
striaca v. L. Rädtenbacher. Ajándékba adattak: a „Franklin társulat“ által 
12 db. tankönyv; — Aegypten, Reisebilder aus dem Orient nach der Natur 
gezeichnet u. herausgegeben v. Ludwig Libay; e becses mű szerző ajándéka.

T. Dillnberger E. kereskedő úr egy díszes albummal kedveskedett könyv
tárunknak, mely a Gymnasium tanárainak arczképeit foglalja magában 1824-ik 
évtől kezdve a legújabb időig.

Az ifjúsági könyvtár áll 814 kötetből. Ez évi gyarapodás: 29 kötet.
A t. ez. adományozóknak őszinte köszönet mondatik.
2. Szertárak és gyűjtemények.
a) Az érem gyűjtemény, mely még csak 1861 óta áll fenn, tartalmaz 367 

érmet. Ez évben szaporodott 42 darabbal, melyek közül 37 db. t. ez. Laza- 
rovics J. szolgabiró úr ajándéka. Az adakozók fogadják hálás köszönetünket.
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Kezelője: Grossmann Lajos r. t.
b) A  földabroszok gyűjteménye áll 15 térképből, 4 kötet atlaszból, 2 

föld s 1 égtekéből. Felügyelője: Polevkovics János r. t.
c) Az állatgyüjtemény foglal magában 10 emlőst, 107 madarat, 178 

kagylót, 364 rovarfajt és 180 tojást.
Felügyelője-. Hlavatsek András.
d) A  növénygyűjtemény áll 506 növény- s 132 magfajból.
Szertárnoka: Rosenauer Károly.
e) Az ásvány gyűjtemény tartalmaz 848 ásványt és 110 jegeczmintát, s 

áll Rosenauer Károly r. t. felügyelete alatt.
E gyűjteményt gyarapította t. ez. Krompecher György, helybeli keres

kedő úr egy szép, 13 cm. magas, hegyijegecz példánynyal, miért ezúttal is 
fogadja hálás köszünetünket.

f) Mennyiségtani szertár. Ez foglal magában 104 tömörmértani testet s 
7 eszközt. Az e tanévben megszerzettek közül említést érdemel egy, a leiró 
mértanhoz tartozó készülék, mely 14 forintba került; több tömörmértani test
tel magok a növendékek gyarapították szertárunkat. — Kezelője: Kmety 
János r. t.

g) A  természet- és vegytani szertár. Ez az idén is több szerrel gyara
podott, nevezetesen megszereztettek: egy dasymeter, készülék a Chladniféle 
hangábrákhoz, emelő csiga s több kisebb szer, a mi összesen 51 fit 30 krba 
került. Az egész szertár, ide értve a mellékeszközöket is, 267 szerből áll.

Szertárnoka : Kmety János.
h) A zeneszertár egy karmoniumot, számos szertárnoka által irt egyházi 

és világi énekdarabot és 80 kőnyomatú, egyházi énekeket magában foglaló, 
füzetet tartalmaz.

Áll Polevkovics János r. t. felügyelete alatt.

V II. S e g é ly z ő  in té z e te k .

1. A  táp-intézet, mely 43 tanulót ebéddel, részben pedig vacsorával is 
ellátott.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 frt évi díj fizetendő, — csak ebédért 
20 frt; ez utóbbi 5-nek egészen, 2-nek felerészben elengedtetett. A vacsoráért 
járó díj el nem engedhető.

Tápintézetünk alaptőkéje, beleértve a boldogult Heinrich Jakab-féle ala
pítványt is, 6000 frtot tészen.

Supplicatio utján begyült a múlt tanév végéig 237 frt 54 kr. A nemes
keblű adakozók fogadják ezennel legőszintébb hálaköszönetünket,

A tápintézet jelenlegi ephorusa Bothár Samu úr, egyházunk nagyérdemű 
gondnoka.

2. Gyógyszeralap. Rendeltetése szegény tanulók megbetegedése esetében 
a gyógyszertári kiadások íödözése. Jelenlegi állása: 100 frt. Kezelője az 
igazgató.
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E helyen hálás köszönetét kell mondanunk Dr. Dillnberger Emil, orvos 
úrnak azon nagylelkű orvosi segélyért, melyet beteg tanulóinknak ingyen 
nyújtani sziveskedett.

3. Ösztöndíjai-, a)  A'Deákféle ösztöndíj, mely dicsőült nagy hazánkfia, Deák 
Ferencz, emlékére nemeslelkű emberbarátok kegyadományiból a tavalyi tan
évben alapíttatott s tőkéjének öregbítése még most is folyamatban van, 
eddigelé 488 forintot tesz. Kamatai, melyek ez idő szerint szintén a tőke 
gyarapítására fordítvák, csak a jövő tanévben fognak az erre érdemes tanulók 
közt kiosztatni.

Gyarapították e tanévben: Vágner J. 5 ft; Ilodzsa J. radváni ev. lelkész 
úr ivén begyült: Radvánszky K. úrtól 5 ft, a radváni ev. egyháztól 5 ft, 
Hodzsa J. leik. úrtól 1 ft; ide csatoltaték a növendékeink májusi mulatsága 
alkalmával megtakarított 8 ft. Összesen: 24 ft.

A t. ez. adakozóknak ezennel az intézet nevében őszinte köszönetét 
mondunk s egyszersmind a tanügy minden barátját tisztelettel felhívjuk, hogy 
e nemes czélt jövőre is pártfogására méltatni szíveskedjék. A netalán befo
lyandó kegyes adományok jegyzékét el nem mulasztjuk a jövő évi értesítvény- 
hen közölni.

b) A kerületi ösztöndíj Ft. Dr. Szeberényi Gusztáv sup. úr által a kö
vetkező tanulók között s következő részletekben osztatott ki: Braxatorisz 
Márton és Hlavatsek Imre egyenkint 20 ft; Pissko Gusztáv, Csaplovics György 
és Moravcsik Gyula egyenkint 10 ft; Klimo Károly, Belóczy Sándor, Veszel 
János, Koleszár Pál és Drobba Dániel egyenkint 6 fttaí jutalmaztattak meg.

c) T. Burkovszky Kálmán, megyei ügyész s helybeli egyházi jegyző úr 
10 ftnyi ajándéka oly tót születésű növendék számára, ki tanuló társai között 
a magyar nyelvben legnagyobb előmenetelt tanúsított^ Zachar Samu I. o. 
tanulónak, mint arra legérdemesebbnek, adatott.

Fent tisztelt adományozó úr fogadja hálás köszönet linket. Adjon isten 
sok ily nemeskeblű pártfogót szegény sorsú tanulóinknak!

d) A feloszlott zólommegyei tanító egylet hagyatékából alapított 6 ftnyi 
szorgalomdíj Klobusiczky Gusztáv IV. o. tanulónak jutott; ezen ösztöndíj csak 
az esperességbeli tanítófiak által élvezhető.

e) A gymn. pénztárból segélyeztettek. Geiger Ignácz 6 fttal és Stein 
Miksa 5 forinttal.

f )  Múlt évi értesítőnkben közölve volt, hogy a tavaly feloszlott zólyom- 
megyei olvasó- és társalgási egylet fennmaradt s a helybeli városi tanács 
kezelésére bízott készpénzének évenkinti kamatjai az egyleti alapszabályok 19 
§. értelmében felerészben minden év végén intézetünknek szolgáltatandók ki 
oly czélból, hogy azok egy, a magyar nyelvben társai között legnagyobb elő
menetelt tanúsított növendéknek, adassanak.

A t. városi tanács e tekintetben való intézkedését a következő sorokban 
sziveskedett tudomásunkra hozni:

A feloszlott zólyommegyei magyar olvasó és társalgási egylet végrehajtó 
bizottságának elnöke tek. Zachar Emil úr f. hó 5-én bemutatott jelentésével 
beterjeszte a tanácsnak a feloszlott egylet értékesített vagyonából 231 ft 31
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ftnyi összeget, mely a helybeli takarékpénztárnál gyttmölcsözőleg elhelyez
tetvén, az ez iránti 12764 számmal jelzett takarékpénztári könyvecske a 
városi pénztárba megőrzés végett letéteményeztetett.

Mindőn erről a Tekintetes Igazgatóságot kapcsolatban múlt évi April 
hó 11-én 937 sz. a. átiratunkkal értesíteni szerencséltetünk, tudatjuk egy
szersmind, hogy ezen alapítványból az egy tanulónak éventei szabályszerű 
jutalmazása, — mai napon hozott határozatunk szerint, — csak a kamatok
nak teljes évi összegre megnövése után és így 1877/8 iskolai év végével 
veendi kezdetét; felkérjük tehát ekkor a hármas ajánlatot s azután minden 
iskolai év végével hozzánk beterjeszteni.

Kelt Beszterczebányán, 1877. évi Márczius hó 20-án.
Ráner Sándor,

polgármester.

V il i .  A ta n u ló k  n é v s o r a * )

I. o sz tá ly .

1. Algoever Lajos, Podluzsány — Nógrád.
2. Augusztinovics Miksa, Pásztó — Heves.
3. Blaskovics Dusán, Drienó — Hont.
4. Bodiczky Dezső, Közép Palojta — Hont.
5. Chriastely Gyula, Libethbánya — Zólyom.
6. Eördög Gusztáv, Garamszegh — Zólyom.
7. Furgyik István, Beszterczebánya — Zólyom, j. k.
8. Greisinger Ede, Radvány — Zólyom.
9. Grossmann Ervin, Beszterczebánya — Zólyom.

10. Harmann Róbert, Beszterczebánya — Zólyom.
11. Hjadlovszky András, Beszterczebánya — Zólyom.
12. Hlavatsek Imre, Léva — Bars ö. d.
13. Horeniczky Dániel, Radvány — Zólyom.
14. Hrivnák Samu, Körmöcske — Zólyom.
15. Hurtha Dániel, Radvány — Zólyom, j. k.
16. Jeszenszky Antal, Felső-Kalnik — Túrócz.
17. Kaszner Armin, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Klimo János, Beszterczebánya — Zólyom.
19. Klimo Samu, Királyfalva — Zólyom.
20. Knepo Dániel, Radvány — Zólyom.
21. Kollár János, Beszterczebánya — Zólyom.
22. Krizsan Milos, Szúlyó — Trencsén.
23. Krompecher György, Lucsivna — Szepes.
24. Kurjatko János, Beszterczebánya — Zólyom.
25. Meczky János, Podlavicz —- Zólyom.
26. Perezián Béla, Yácz — Pest.

*) Ö. d. ~  ösztöndíjas; j. k. — jutalom-könyves.
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27. Perczián Samu,'; Beszterczebánya — Zólyom.
28. Philadelphi János, Libethbánya — Zólyom.
29. Pissko Gusztáv,*Radvány — Zólyom, ö. d.
30. Rell Ferencz, Abelova — Nógrád, kilépett.
31. Riesz János, Szászova — Zólyom, j. k.
32. Rosenauer Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, j. k.
33. Rosenbaum Sándor, Sz. Márton — Túrócz.
34. Schächter Zsigmond, Sz. Miklós — Liptó, kilépett.
35. Scheer Pál, Beszterczebánya — Zólyom.
36. Schemschel András,^Beszterczebánya — Zólyom.
37. Tichy Lajos, Radvány — Zólyom, j. k.
38. Tvrdon Gusztáv, Radvány — Zólyom.
39. Ujkereszty Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
40. Vladár Jenő, Beszterczebánya — Zólyom.
41. Zachar Samu, Breznóbánya — Zólyom, ö. d.

I I .  o sz tá ly .

1. Bienik János, Turopolye — Nógrád.
2. Bodiczky Béla, Resicza — Krassó.
3. Bodiczky Dániel, Szebedin — Zólyom.
4. Czambel János, Tót-Lipcse — Zólyom.
5. Csaplovics György, Beszterczebánya — Zólyom, ö. d.
6. Drobba Dániel, Beszterczebánya — Zólyom, ö. d.
7. Filipcsa János, Pojnik — Zólyom.
8. Gazdik János, Sz. Márton — Túrócz.
9. Greichmann Gyula, Miskolcz — Borsod, j. k.

10. Heinlein Emil, Beszterczebánya — Zólyom, j. k.
11. Horn Tivadar, Beszterczebánya— Zólyom.
12. Jávor János, Ocsova — Zólyom.
13. Klimo János, Királyfalva — Zólyom.
14. Klobusiczky Samu, Felső-Micsinye — Zólyom.
15. Kohn Arnold, Sz.-Miklós — Liptó, kilépett.
16. Ivoleszár Pál, Breznóbánya — Zólyom, ö. d.
17. Kubisch István, Badin — Zólyom, kilépett.
18. Moravcsik Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö. d.
19. Párnicsan János, Zolna — Zólyom.
20. Paulinyi János, Beszterczebánya — Zólyom.
21. Schvartz Jakab, Detva — Zólyom, mag. tanuló.
22. Stollinann Gyula, Úrvölgy — Zólyom.
23. Thomka Ferencz, Folkusbáza — Túrócz.
24. Thomka László, Bisztricska — Túrócz.
25. Thurzó Samu, Radvány — Zólyom.
26. Urszinyi György, Szkubin — Zólyom.
27. Veszel János, Királyfalva — Zólyom, ö. d.
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III. osztály.

1. Barna Géza, Beszterczebányá— Zólyom.
2. Braxatórisz Márton, Radvány — Zólyom, ö. d.
3. Dobók Gyula, Beszterczebányá — Zólyom, j. k.
4. Fuchs Samu, Tót-Lipcse — Zólyom.
5. Goldperger Győző, Nagy-Libercs — Nógrád.
6. Hodzsa Mihály, Korpona — Zólyom.
7. Jeszenszky Ferencz, Jaszenó — Túrócz.
8. Kardoss Sándor, Beszterczebányá — Zólyom.
9. Knepo György, Pojnik — Zólyom.

10. Klobusiczky János, Beszterczebányá — Zólyom.
11. Licsko Adolf, Tót-Lipcse — Zólyom.
12. Matúska Károly, Beszterczebányá — Zólyom.
13. Molitorisz Cyril, Turopolye — Nógrád.
14. Palkó vies Kálmán, Beszterczebányá — Zólyom.
15. Scheer Lajos, Besztei-czebánya — Zólyom.
16. Stein Miksa, Sz.-Miklós -— Liptó, ö. d.
17. Strausz Mózes, Szlanicza — Árva.
18. Thomka Simon, Beszterczebányá — Zólyom.

IV. osztály.
1. Belóczy Sándor, Beszterczebányá — Zólyom, ö. d.
2. Geigner Ignácz, Sz.-Miklós — Liptó, ö. d.
3. Hausmann Artui', Trencsén — Trencsén, j. k.
4. Klimo Gyula, Beszterczebányá — Zólyom.
5. Klobusiczky Gusztáv, Felső-Micsinye — Zóly., ö. d.
6. Krcsméry Cyrill, Besztei’czebánya — Zólyom, j. k.
7. Krizsan Erneszt, Szúlyó — Trencsén.
8. Krizsan Károly, Zái-iecs — ITencsén.
9. Maróthy Lajos, Nagy-Libercs — Nógrád, j. k.

10. Maszny Samu, Beszterczebányá — Zólyom.
11. Philadelphi Mór, Bagonya — Hont.
12. Pőstényi Béla, Kis-Zellő — Nógrád.
13. Szlancsik Pál, Polichno — Nógrád.
14. Urbányi Sándor, Beszterczebányá — Zólyom.

V. osztály.
1. Algoever István, Podluzsány — Nógrád.
2. Klimo Károly, Beszterczebányá — Zólyom, ö. d.
3. Krizsan Károly, Szúlyó — Trencsén, kilépett.
4. Kubisch Emil, Badin — Zólyom.
5. Lindtner Géza, Beszterczebányá — Zólyom.



G. Matúska Ede. Beszterczebánya — Zólyom.
7. Pálesch Árpád, Beszterczebánya — Zólyom.
8. Stefanovics Mojmir, Korpona — Zólyom.
9. Vágner Pál, Beszterczebánya — Zólyom, kilépett.

10. Zsarnovíczky Gábor, Szúlyó— Trencsén.

Összes szám: 119.

IX. T u d ó s í tá s .

1. Az 1877/8-ki tanév Szept. 1-én veszi kezdetét, 3-áig tartanak a be
iratások, 4-én bekövetkezik a tanév ünnepélyes megnyitása, s kezdődik a 
rendes tanítás.

2. A későbben jövők csak azon esetben fognak felvétetni, ha elkésésöket 
alapos okokkal indokolták.

3. Tanpénz s más illetékek fejében fizetnek a jövevények 12 ft 88 kit, 
volt tanulóink 10 ft 83 krt. Ehhez járul még rajzért 2 ft. Mindezen illetékek 
íélévenkint is, de mindig előre, fizethetők.

4. A tápintézetesek kötelesek a tápdíj felét szintén előre lefizetni az 
ephorusnál. Ebédért 20 ft, ebédért és vacsoráért 40 ft fizetendő egész évre. 
A növendékek tápintézetünkben hetenkint kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igazgatóság. Sze
gényebb sorsú szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, hogy az igazgatóság kö
telességének fogja ismerni, mennyire lehet, a legolcsóbb szállásokat megszerezni.

6. Szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók helybeli ev. 
egyházunk t. ez. presbyteri urnához folyamodhatnak a tápdíj és a tanpénz e l
engedéséért. A jövevény tanulók kérvényei azonban csak a tanév 2-ik felében 
vétethetnek figyelembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuknak és példás 
magaviseletüknek tanúbizonyságát intézetünkön már megadták.

A vacsoráért járó díj el nem engedhető.

40

N á v e s t i e .

1. Budúci skolsky rok poéné sa 1-ho Sept. b. r., do 3-tieho trvá zápis 
u riaditela, 4-bo otvorí sa Skolsky rok slávnostne a poéné sa riadná vyna- 
uéovanie.

2. OpozdivSí sa len v tóm pádé budú rnőcf byf prijatí, ked' opozdenie 
svoje základne odóvodnili.

3. Vsetky skolské poplatky, mimo kreslenia, obnásajú do hromady u 
novo príchodzích ziakoch 12 zl. 88 k r.; byvalí chovanci násho ústavu plaíia 
len 10 zl. 83 kr. Za kreslenia platí sa 2 zl. celoroéne. — Poplatky tyto 
mozno i polroéne, vzdy ale vopred, platif.

4. Alumnisti májú za stravu tiez polovicu vopred u Ephora zaplatif. 
Za holy obed platif sa má 20 zl., za obed spolu i s veéerou 40 zl. celoroéne. 
Aíumneum nase dáva dvaráz tyhodne múéné jedlo.
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5. 0  ubytovanie cuclzích ziakov slará sa riaditeístvo. — Chudobnejsích 
rodicov dovolujeme si upozornif, ze si riaditeístvo za povinnost pokladá o 
byty i za sebe levnejsiu cenu staraf sa.

6. Chudobní, pri tora ale pilní a mravní ziaci mözu sa k slávnému 
presbyteriumu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o odpuStenie poplatkov jak 
od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzícb nemőzu sa do 
povahy vziat len v druhom polletí, ked1 totízto prosebníci pilnosf a mravnost 
svoju uz na na Sora űstave skutkora dokázali boli.

Od poplatku za veöeru nemöze sa nikto oslobodíf.

1. Das Schuljahr 1877/8 beginnt am 1. Sept. 1. J., bis zum 3-ten dauert 
die Inscription, am 4-ten wird das Schuljahr feierlich eröffnet werden, und 
der regelmässige Unterricht nimmt seinen Anfang.

2. Die später Angekommenen werden nur in jenem Falle aufgenom
men, wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Verspätung beige
bracht haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt bei Ankömmlingen 
12 fl. 88 kr., bei gewesenen Schülern unserer Anstalt 10 fl. 83 kr. — Fürs 
Zeichnen wird eine besondere Jahrestaxe von 2 fl. entrichtet. — Diese Ge
bühren können auch halbjährig, jedoch stets in vorhinein, gezahlt werden.

4. Die Alumnisten haben ebenfalls zu Anfang eines jeden Semesters 
die Hälfte der Alumnealtaxe beim Ephorus zu entrichten. Die ganzjährige 
Alumnealgebühr beträgt für das Mittagsmahl 20 fl., für das Mittagsmahl sammt 
dem Abendessen 40 fl. Zweimal wöchentlich wird den Zöglingen Mehlspeise 
verabreicht.

5. Für die Unterkunft der fremden Schüler sorgt auch die Direction. 
Ärmere Eltern wollen hiemit aufmerksam gemacht sein, dass die Direction es 
für ihre Pflicht erachtet, möglichst billige Quartiere zu besorgen.

6. Arme, jedoch fleissige und wohlgesittete Schüler können um Erlass 
des Didactrums, der Alumneal- und sonstiger Gebühren das löbl. Presbyterium 
der neusohler ev. Gemeinde bittlicli angehen. Die diessbezüglichen Gesuche 
der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-ten Semester berücksichtigt wer
den, wenn die Bittsteller bereits thatsächliclie Beweise ihres Fleisses und 
wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt geliefert haben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemandem erlassen 
werden.

Z ii r  N a c h r ic h  1.




