
A PESTI ÁGOST. HITVALL GYMNASIUM

ÉRTESÍTŐJE
186*12.

PEST,
NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV MAGYAR AKADÉMIAI NYOMDÁSZNÁL

1862.





Pcstmcgye viránya
összehasonlítva Alsó-Ausztria virányával.

Heuffel, ki hazánk érdekes növényzete, nevezetesen a dúsgazdag bánáti virány tanulmá
nyozásának egy a terhes orvosi pályán is sok érdemekkel koszoruzott életet szentelt, 1827-ben lé
pett legelőször nyilvánosságra egy felavatási értekezéssel (Dissertatio inauguralis medico-botanica 
de distributione plantarum geographica per comitatum Pestiensem), melyben a Pestmegyében elő
forduló növények geograpbiai viszonyait fejtegeté. Igazolásul Baumgarten, az erdélyi flóra szerző
jének jeles mondatát irá a munka homlokára: „res patriae, cum possis, non illustrare, n e f a s melyet 
tanulmányozásainál mindig szeme előtt tartott.

Ezen néhány buzdító szavakból álló útlevéllel ment a szerény kis munka a világba. Sadler 
Horn Comitatus Pestiensis czimü munkája, n ely Heuffel értekezésének alapul szolgált, csak egy 
évvel azelőtt (1826-ban) jelent meg. Az értekezéssel hazánkban egy uj eszme lön megpenditve, mely 
külföldön is, hol a scientia amabilis sok imádóknak örvendezett s hatalma-s pártfogásban részesült 
— csak kevés évvel az előtt fogantatott meg. Nem lehet érintetlenül hagynom azon érdekes körül
ményt, miszerint a növényi geographia eszméje Némethonban is egy dissertatio inauguralissal lön 
a tudományba bévezetve Stromayer által ily cim a la tt: Commentatio inauguralis, sistcns históriáé 
vegetabilium geographica,e specimen. Göttingae 1800.

A növényzet ezen érdekes viszonya azonban csak az uj század második tizedében fejlődött 
külön tanitmánnyá, mely különösen Humboldt által lett megalapítva s egy részletes értekezéssel meg
indítva ily cim alatt: De distributione geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudi- 
ncm montium prolegomena. Lutetiae Parisiornm 1817.

A meglendített ügyet hevesen felkarolták Wahlenberg, Schouw, De Candolle, Meyen, és 
nálunk ? — adacta tétetett. Heuffel értekezése egyedül maradt s elfelejtetett. Mi szorgalmatosán bo- 
tanizáltunk, a tényeket egyre halmoztuk, de azokkal soha számot nem vetettünk.

Hogy azonban méltatlanok ne legyünk saját férfiaink irányában, meg kell említenünk, 
miszerint Sadler, kinek a magyar flóra körül szerzett érdemei külföldön ismeretesebbek lettek mint 
nálunk — a fentebb érintett munkájánál meg nem állapodott. Ugyanis 1840-ben egy második kia
dást bocsátott közre s azonkívül növényzetünk geograpbiai viszonyait is mindig éber figyelemmel 
kisérte. Jegyzetei azonban soha napfényre nem jutottak.

Heuffel és Sadler első fellépése óta sok megváltozott. A tudomány is más lett, methodusa 
is egészen más. A tartományok viránya sem többé az, a mi volt ezelőtt 35 évvel. A haladó cultura 
nagy változást idézett elő, sok fajták eltűntek, helyükbe mások léptek. A föld művelődése nálunk 
is nagy mértékben haladott. Tömérdek föld fölszántatott; hol ezelőtt 20 évvel a természet szabadon 
gazdálkodott, ott most az eke uralkodik és a kapa. Az élelmet a trágya nyújtja, mely tömérdek 
gyomot növeszt. Azonban mi sem változtatta meg oly nagyon a tartományok egész természetét, 
mint az erdőirtás, melynek gondatlan folytatása mellett a föld elvadul.
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A különféle növénynemek és fajok előfordulása s elosztása általában az éghajlat minősé
gének tulajdonittatik, mely középmérsékek után Ítéltetik meg. A tényt fölületesen véve tagadni nem 
lehet. A pálma a tropikus vidékeket jellemzi valamint a fehérlő nyír az észak fagyos éghajlatát. 
Hogy azonban az éghajlatok jelleme nem fekszik bizonyos középmérsékekben s a növények ezeket 
nem követik, azt számtalan tapasztalások bizonyitják.

Egyenlő középmérsékek mellett az időjárás egészen más lehet. Sok növényekről azt tud
juk, miszerint azok a legellenkezőbb éghajlatok alatt is egyenlőn tenyésznek. Mocsaraink legisme- 
retesb növényei, névszerint Typha latifolia, Alisma Plantago, Glyceria fluitans s az előhavasi völgye
ket lakó Juncus filiformis Uj-Seeland vizenyős helyeit csak úgy borítja mint nálunk. Jáva sziget 
mélyföldén az egyenlítő forró napsugara alatt a Nasturtium palustre és officinale oly busásan te
nyészik mint nálunk Európában, hol a két faj egész Finnlandig terjed. Lepidium perfoliatum, mely 
nálunk utón útfélen terem, különösen székes földön, nyűgöt felé csak Bécsig terjed, Déleuropában 
Uj-Castiliában leljük. Az innen keletfelé eső tartományokat mind elkerülvén, a Krimiában tűnik fel 
ismét, honnan aztán a Tisza székes partjain bujálkodó Lepidium crassifolium társaságában a sibiriai 
altai hegységig terjed! Hasonló példát még sokat lehetne felhozni.

Ebből csak azt látjuk, mikép a növény, dacára annak hogy a talajhoz van kötve, ép oly 
önálló Organismus, mint akár az állat, mely szintén nem emancipálhatja magát egészen az őt környe
ző természet befolyása alul. A növény lénye e tekintetben eddig igen korlátolt értelemben fogatott 
fel. A legsűrűbb ligeteket lakó bengáli tigris néha Sibiriáig barangol, a két országot elválasztó óri
ási hegyláncokon keresztül s csak a minap értesültünk egy igen érdekes uj tényről, hogy t. i. az 
Afrika erdeiben legelő elefánt néha a legnagyobb hegyekre felmászik 5 egész 6000 1. magasságra.

Hogy a növények tenyészése nem függ bizonyos középmérsékektől, azt legvilágosabban 
mutatják cultural növényeink. Vegyük a szőlőtőkét.

A szőlőről azt mondják, miszerint annak sikeres tenyésztése legalá! b is 15.5 R. foknyi 
közép nyári meleget kíván. Ezen középmérséket Európában sok helyütt találni s mégis csak két 
kitűnő bortermelő országa van : Francia- és Magyarország. A budai sashegyi szőlők, melyek — 
mellékesen legyen mondva — a város krónikája szerint a budai határban az elsők valának, a bor- 
deauxi borral vetélkedő termesztményt adnak s mégis mily nagy különbség mutatkozik a bordeaux-i 
és a budai mérsék menetében. A következő schema, mely néhány nevezetesb hely évszaki középmér- 
sékét adja, a dolgot szemlélhetővé fogja tenni.

Bordeaux. Buda. Bécs.
Majn.

Frankfurt.
tél 5°.00 R. — 1 °.54 — 0°.16 0°.32
tavasz 10.72 7.64 8.11 7.76
nyár 17.28 15.81 16.03 14.80
ősz 11.28 8.10 8.32 7.84

Itt elég nagy a különbség Bordeaux és Buda közt, különösen a tavaszi és az őszi mérsék- 
ben, mint a szőlő virágzási és érési idejében, hogy méltán feltünhessék a bordeaux-i és budai borok 
közt tapasztalt hasonlatosság. Bécs mérséke még kedvezőbbnek látszik a budainál. Azt mondjuk 
hogy látszik, mivel úgy vélekedünk, miszerint a különbség az (szleleti és számítási módnak leszen 
tulajdonkép felrovandó. Mahlmann már több ízben figyelmeztetett arra, hogy Bécs mérséke eddig a 
valódinál mindig magasabbnak vétetett *), de ha egyenlőnek is vesszük a budaival, mégis igen fel
tűnő marad a nagy különbség, mely az alsó-ausztriai és a közel fekvő soproni és fertői, névszerint 
a hires rusti borok közt létezik.

Mindezekből csak annyit fogunk levonhatni, miszerint az éghajlatok természetét s annak 
befolyását a növények tenyészésére s elterjedésére közép mérsékek után megítélni nem lehet. Sok
kal helyesebb képet nyújtanak a mérsék extremumai. A nappali és éji mérsékek közt fenforgó kü
lönbségek mély hatást gyakorolnak a növények fejlődésére.

Részletes meteorologiai naplók hiányában itt csak közép havi extremumofcat adhatunk, a 
mint azok a budai egyetemi csillagdán 20 évi időszakban (1783-tól 88-ig, 1826-tól 1840-ig) jegyez
tettek, hozzá adjuk Bécs extremumait Fritsch, a bécsi központi meteorologiai intézet segédjének 
közlése szerint.

*) Monatsberichte d. Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin III. p. 110.
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Budán. Becsben.
Max. Min. Differ. Max. Min. Differ.

Jan. 5°32 R. — 11 °23 16 °55 7 °43 — 11 °65 19 °08
Febr. 6.53 — 8.27 14.80 9.84 — 9.65 19.49
Márt. 12.77 — 3.77 16.54 13.56 — 5.71 19.27
April. 16.40 0.71 15.69 18.78 — 1.82 20.60
Május 21.78 5.36 16.42 22.41 2.91 19.50
Junius 23.26 9.28 13.98 25.73 6.80 18.93
Julius 25.01 10.57 14.44 26.58 8.13 18.45
August. 23.80 10.15 13.65 25.33 7.65 17.68
Septb. 20.46 7.09 13.37 21.96 3.77 18.19
Octob. 15.15 1.23 14.32 17.24 — 0.45 17.69
Novb 10.58 — 4.21 14.79 11.64 — 4.70 16.34
Dec. 9.87 — 9.08 18.95 8.36 — 9.36 17.72

A tábla nagy különbséget mutat Buda és Bécs közt, mi azonban nagyobb részt onnan 
ered, hogy a bécsi meteorológiai intézetnél az extremumok pontosan jegyeztetnek különös készület
tel, mig Budán csak a reggel 7 órakor, délben és este 9 órakor észrevett maximumok és minimumok 
vétettek jegyzékbe. A bécsi ada'ok e szerint a valódi extremumokat adják, a budaiak ellenben csak 
a reggeli, déli és az esti legmagasabb és legmélyebb mérsék közt bizonyos órákban észrevett 
különbséget.

De azért a tábla eléggé érdekes tényeket mutat. A két első téli hónapban (Dec. Jan.) Bu
dán a különbség legnagyobb. Különösen feltűnő a decemberi különbség, mely az 1788-iki Decem
berben uralkodott rendkivüli hideg által idéztetett elő. A higany Dec. 30-ikán — 18-ra szállott le. 
Feltűnő továbbá a mártiusi és májusi különbség, mely a tavaszi fagyos éjszakák nagy hatását tün
teti ki. Bécsben e részben az április tűnik fel. Legállandóbbnak mutatkozik nálunk az idő Augustus- 
ban és Septemberben, azon hónapokban, mikben t. i. a legnemesebb gyümölcsfajták s a szőlő érik.

Az évszakokra nézve a tábla a következő értékeket adja. Az extremumok közti különbség

télen, tavasz. nyáron. őszkor.
Budán 16 °76 15°55 Í4°02 14°16 R.
Bécsien 18.76 19.79 18.cö 17.40 „

Ezen értékek híven jellemzik teleinknek nagy állhatatlanságát s a tavaszi fagyos éjsza
kák befolyását, melyek különösen Bécsben súlyosan esnek a mérlegbe. Tagadhatatlan, miszerint 
épen ezen körülmény legmélyeb befolyással van a növények fejlődésére. Bécsben a hideg éjszakák 
befolyása a nyári időszakban is nagyon észrevehető.

A második főtényező a növények tenyészésében a nedvesség, melyre nézve a budai ada
tok nagyon hiányosak. A régibb meteorológiai naplók a várostrom alkalmával elvesztek , az ujabbi 
feljegyzések pedig csak néhány évekre vonatkoznak. Birtokomban vannak a mannheimi társulat és 
Mayer Lambert nyugalmazott budai csillagdász által vezetett naplók főeredményei, az elsők 1783 
88-ig az utóbbiak 1842—45-ig.

A következő tábla a Mayer által jegy zett, eső mennyiséget adja párisi vonalban összeállítva 
a bécsi észleletekkel. A téli hó mint eső van beszámítva.

télen. táv. nyár. öszk. évi összeg.
Budán 38.'"29 52.'"41 60>58 64.'"08 215."'36
Bécsben 34. 11 39. 54 65. 15 39. 84 178. 64

A tábla lényeges különbséget mutat Buda és Bécs között. Bécs Németország , s általában 
Ceutrál-Europa continentális esőviszonyait követi, melyek szerint a nyári esők túlnyomók. Ezen vi
szony, Dove kimutatása szerint, Ázsiáig terjed. Budán ellenben dél és nyugat Europa őszi esői ural
kodnak. Föltűnő továbbá, hogy nálunk az eső évi mennyisége is nagyobb mint Bécsben. Ezen nagy 
eltérés oka részleg a budai észleletek rövid időszakában leszen keresendő. Az egyes évek semmiben 
sem mutatnak oly nagy szabálytalanságot mint az esőzésben. Az ebből származó anomáliák csak 
hoszszas évi észleletek által egyenlittetnek ki.
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Hasonló eltérés mutatkozik, ha az esönapok számát vesszük tekintetbe, mely a fentebb érin
tett észleletek nyomán a következő:

tél. táv. nyár. ősz. évi összeg.
Budán 18.5 26.0 25.0 25.6 95.1 nap
Bécsben 16.5 28.5 37.3 28.3 110.6 „

Itt is feltűnik a nyári esők túlnyomósága Bécsben, mig Budán az esőnapok száma a ta
vaszi, nyári és őszi időszakban csak csekély különbséget mutat.

A növények tenyészésénél a mérséken kívül a napfény besugárzása (insolatio) s a talaj
alakzata (configuratio) viseli a főszerepet. A talaj közvetlen befolyása alárendeltebb, inkább csak 
közvetítőnek lehet mondani, a mennyiben t. i. az egyik földnem könnyebben elmállik, mint a másik 
s a mennyiben továbbá a nedvességet jobban tartja vagy könnyebben kiadja, közvetlen befolyással 
csak a mészföld látszik lenni, mely, mint tudva van, egy sajátságos növényzet által van jellemezve, 
valamint a székes föld is.

Az előre bocsátott viszonyok fejtegeiése után áttérünk feladatunk főtárgyára, úgymint 
Pestmegye virányának geographiai viszonyaira. Osszehasonlitásul ez alkalommal Alsó-Ausztria 
virányát veendjük, mely legújabban Neilreich „Flora von Nieder-Oesterreich“ cimti jeles munkája 
által lön kiderítve.

Pest megye területe Fényes szerint 191. 4 □ mértföldi e tétetik. Alsó-Ausztria jóval na
gyobb, biztos mérések után 359. 9 □ mértföldre terjed. Megyénk nagyobb része a Duna medrének 
környékéhez tartozik, csak keleten érinti a Tisza medrét, mel} nek sajátságos talajviszonya mélyen 
behat a rónaság virányára. Alsó-Ausztria flórájára két különös körülmény van túlnyomó befolyás
sal, egyik részén a havasok közel szomszédsága, a másikon Magyarország sajátszerü növényzetének 
benyomulása.

A milyen sajátságos honunk alakzata, mely déli Oroszország s a határos ázsiai tartomá
nyok alakzatára emlékeztet, ép oly sajátszerü viránya is. Különös magyar fajok mellett sok keleti 
növényekben bővelkedik, melyek a tauro-rumeliai flórához tartoznak, s melyek Magyarhonban lelik 
nyugati határokat. Ezen sajátságos virány délnyugatról az adriai flóra különös fajtáival bővíttetik. 
A legellenkezőbb természetű vidékek növénynemeinek ezen találkozásából a legtarkább s legerede
tibb virány alakult.

Honunk alakzatában a hegység és a lapályos föld között nagy mértékben kifejtett ellen
tét a jellemző. A nagy rónaság, hol a Duna és a Tisza mentiben az ősi elefánt csontjai vannak elte
metve, mint az Ural keleti lejtőjén egész a Lena torkolatáig — a kelet pusztáit ábrázolja. Ezen 
képet Pest megye híven adja kicsinyben. Egyik oldalon a hegység, a Vértes és a Cserhát messze el
ágazó csoportjai, másikon a keleti nagy rónaság folytatása. A megye viránya ehezképest két ellenkező 
typust mutat, melynek egyike a hegyi vidéket, a másik a rónaságot jellemzi.

A hegycsoport törzse a pilisi járásban fekszik. Legmagasabb csúcsa a Szántó és Pilis Szt. 
Kereszt közt meredeken felemelkedő Pilishegy, melynek tengermagassága mintegy 2200 pár. 1. A hegy 
mészből áll, mely a budai hegyekben túlnyomó. Visegrád és Szt. Endre közt a trachyt uralkodik. 
Itt ott hatalmas homokkő tömegek emelkednek, p. Vác és Sóskút körül. A Naszád és a váci szőlő
hegyek homokkőből állanak, gyakran vastag agyag rétegekkel födve. A Dunafelé a hegyek alacso
nyabbak lesznek. Legnevezetesebb csúcsok Buda körül a kecskehegy 1600 pár. lábnyi magassággal, 
a Jánnsliegy közel 1500 p. 1. A Gellérthegy magassága pontosabb mérések szerint 704 p. 1. Fiume 
tengerszine fölött.

A hegység nagyobb része kopár, erdei rég elpusztultak s pusztáinak folyvást. A fenmaradt 
erdőség általában tölgyből áll. Legelterjedettebb a Quercus Robur két válfaja, vagy ha akarjuk a két 
fajta Q. sessiliflóra és Q. pedunculata, Quercus Cerris csak elszórva fordul elő, ritkábban összefüggő 
erdőt képezvén. A faj különben a mélyebb helyeket kedveli. A bükk napról napra ritkább lesz. A 
hol erdőket képez, mint p. Pilis Szt. Kereszt körül, ott a hegy éjszaki oldalát boritja. Igen gyakori a 
gyertyánfa (Carpinus Betulus), mely a tölgyesekben elszórva némely helyütt nagyobb csopor
tokat képez.

A tölgyesek egyhangúsága a legkülönbözőbb fanemek és cserjék vegyiilete által enyhitte- 
tik. Szép példányokban diszlenek a jávor, szil, hars, kőris, vadkörte, cseresnye, meggy. A csinos Acer ta- 
taricum a szertelen erdőirtás következtében majdnem egészen eltűnt. Sadler idejében még a Sváb
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hegyen díszlett, most már semmi nyoma, helyét a burgonya ültetvények foglalják el, melyek vígan 
zöídelnek a sok kies nyári paloták körül.

A cserjefa (Unterholz) közt legközönségesebb a mogyoró, közte sárgulnak kora tavaszon a 
Cornas más csinos gömbernyői. Igen gyakoriak a Cornus sangvinea, Ligustrum vulgare, Crataegus 
oxyacantha és monogyna. Vitis vinifera tökéletesen elvadulván, az erdőszéleken magasra mászik. A 
másik kunkorodó növény, a Clematis Vitaiba, nagyban díszíti gazdag álernyőivel a bokros erdőket. 
Emelkedettebb erdőkben a gyalogfenyö (Iimiperus communis) nagyon elterjedt. Mint legkellemetle
nebb vendég a Sambucus Ebulus emlitendő, mely mint az elvadulás előpostája helyt foglal az irtások
ban, honnan az erdőbe nyomul. Hedera Helix, a borostyán, csak sürííebb erdőkben virágzik, mikhez a 
balta még nem közelített.

Az erdei virány sokat vesztett eredeti kincseiből, mióta az irtások szaporodnak s a haladó 
cultura minden parányi földet az eke alá vesz. Az erdei rétek ékessége, a Doronicum plantagineum, 
Echium rubrum, sokkal gyérebb lett. Townson idejében a Cypnpedium Calceolus a szép juhászné kö
rül nagy mennyiségben virított, most ott alig leled; az idén hasztalan kerestük. Limodorum aborti- 
vum, különben is a ritka növények közé tartozván, évek óta nem mutatkozott. Arenaria graminifolia 
Schrad., mely keleten az uráli Sibiriától egész az Altaiig és Dauriáig terjed — Szt. László fölött 
terem ritka tölgyesben. Az egész pilisi utón csak azon az egy helyen leltük. Bizonyos fajta növé
nyek ellenben kiirtliatatlanok. Hellebores purpurascens p. mai nap is bőségesen terem a Pilisen s a 
körül fekvő magaslatokon. Pest megye virányába uj gyarapodásul bejegyzendő egy alhavasi növény, 
a Valeriana tripteris L., melyet Müller gyógyszerész úrral leltünk f. é. Május elején a Pilishegy 
északi lejtőjén sziklaromokkal telt árnyékos völgytorokban.

A kopár hegyek sziklás helyei sajátságos viránynyal bírnak. Jellemző fajtái az Allium fla- 
vum, A. setaceum, Draba aizoon Wahlnb., Seseli leucospermum, Hutchinsia petraea és Paronychia ca
pitata, melyT utóbbi az adriai flórához tartozván Ausztriában és Némethonban nem fordul elő, keletre 
pedig a taurusi és kaukasusi tartományokig terjed.

Ezen napsütötte kopár helyek legérdekesebb növénye a Peganum Harmata L., mely Ma
gyarhonban csak egy helyen terem, Budán t. i. a Gellérthegy déli lejtőjén egy elvadult fügefa oltal
mában. Európában még csak Arragoniában fordul elő hasonló helyeken. Annál elterjedettebb a nö
vényke keleten, hol mint nyavalyatörés elleni orvosság s kisértetek elűzésére szolgáló szer nagy 
becsben áll. A növényt az arabok terjesztették, kik Syriában ismerkedtek meg vele. Spanyol honban 
is az arabok uralmát jeleli, ugyr mint Bagdadban, a khalifok székhelyén, hol az érdekes növény a 
datolyapálma társaságában virit. Budára a törökök hozták Konstantinápolyból, hol bűvös hatásúnak 
vett magva és levele a bazárokon árultatik. Harmel (Alharmel) neve arab szó. Bőven értekeznek 
róla az arabok legelső természettudósai, névszerint Averrhois, Avicenna és Albufari. Ezen irók értel
mezői a harmalát tévedésből büröknek vették.

A rónaság, földének különböző alkata s természete szerint, háromféle virányvidéket (Flo
rengebiete) mutat, névszerint a homok , a székesföld és a mocsárok virányát, mely utóbbihoz a nedves 
rétek viránya csatlakozik.

A homok és a székesföld növényzete a legsajátságosabb, tökéletesen ábrázolván a keleti 
tartományok pusztai virányát. A homokföld jellemző növényfajtái a Secale fragile , Elymus erinitus, 
Poa Eragrostis, Lappa go racemosa , Stipa pennata , Triticum villosum, Corispermum nitidum , C. ca- 
nescens, Tribulus terrestris, Polygonum arenarium, Gypsophila fastigiata, és paniculate, Iris arena
ria, Peucedanum arenarium, Astragalus virgatus, Colchicum arenarium, Alyssum tortuosum, Onosma 
arenaria, Salsola arenaria, melyek mind a terméketlen, ide oda hullámzó futó homokban tenyésznek.

Ép oly sajátszerü a székesföld viránya, melynek a tiszai vidék a főtanyája, hol homokos 
helyek széksóval telt mocsárok és nedves rétekkel váltakoznak. Ezen sós pusztai virány főképvise
lői a Salsola, scoparia, prostrata, Salicornia herbacea, Plantago tennif ora, Astragalus contortuplicatus, 
Trifolium angulatum, strictum, parviflorum, Statice Limonium, Bupleurum tenuissimum s nevezetesen 
a Camphorosma ovata, mely alegkopárabb helyeken terem, hol más növény nem bírna megélni. Itt 
csak ezen egynéhány fajtát érintettük, a programúi szőkén kimért helye bővebb közlést és fejte
getést nem engedvén.

Virányunk sajátszerűsége legvilágosabban fog élőnkbe tűnni, ha azon növények jegyzé
két adandjuk, melyek Alsó-Ausztriában hiányoznak, s a melyek nyugat felé legfölebb Bécsig 
terjednek.



Pestmegyei virány azon fa jtá i melyek Alsó-Ausztriában hiányoznak.

Secale fragile M. B.
Elymus arenarius L.

„ crinitus Schreb.
Beckmannia erucaeformis Host. 
Triticum cristatum Schreb.

„ villosum M. B.
Aegylops caudata ß cylindrica Host. 
Melica altissima L.
Carex ericetorum Poll.
Colchicum arenarium WK. 
Ornithogalum refractum Kit.
Allium setaceum L.
Tamus communis L.
Crocus variegatus Hoppe.
Gladiolus communis L.
Iris arenaria WK.
Sternbergia colchiciflora W. K. 
Salsola Soda L.

„ Sedoides Pali.
Amaranthus prostratus Balb. 
C'orispermum canescens Kit. 
Camphorosma ovata W. K. 
Polygonum Bellardi All.

„ arenarium W. K. 
Plantago maxima Jacq.

„ sericea W. K.
„ tenuiflora W. K.

Statice Limonium L.
Valerianella pumila Vahl.

„ coronata Vahl.
„ lasiocephala Betke.

Lactuca perennis L.
C'repis rigida W. K.
Achillea crithmifolia W. K.

„ pectinata Willd.
Doronicum plantagineum L.
Senecio Sadleri Láng.
Xeranthemum cylindricum Sm.
Aster punctatus W. K.
Pyrethrum uliginosum Kit.
Carduus collinus W. K.

„ hamidosus Ehrh.
Cirsium serratidoides Bess.
Serratida blanda M. B.

„ radiata M. B.
Tragopogon fioccosus W. K. 
Linosyris villosa D. C.
Phyteuma canescens W. K. 
Campamda midtiflora W. K.
Galium erectum Huds 

„ parisiense L.
„ saccharatum All.
„ rubioides L.

Salvia nutans W. K.
Galiopsis ochruleuca Lám. 
Scutellaria Colamnae Ait.

„ peregrina L. 
Teucrium Laxmanni L.
Verbena supina L.
Linaria italica Trev.
Veronica foliosa W. K. 
Scrophidaria vernalis L. 
Bupleurum perfoliatum L. 
Oenanthe pimpinelloides L. 
Seseli leucospermum W. K. 
Pecedanum arenarium W. K. 
Ferula sibirica L.
Rcmuncidus nodiflorus L.

„ pedatus W. K.
„ polyphyllus W. K. 

Helleborus purpurascens W. K. 
Papaver hybridum L.
Famaria parvifiora Lám. 
Draba aizoon Whlnb.

„ nemoralis Ehrh.
Brassica elongata W. K. 
Sinapis nigra L.
Erysimum crepidifolium Rchb.

„ anqustifolium Ehrh. 
Alyssum tortuosum W. K. 
Bunias orientalis L.
Crarnbe Tataria Jacq.
Calepina Corvint Desv. 
Sisymbrium junceurn M. B. 
Reseda meditterranea L. 
Nuphar sericeum Láng. 
Nyrnphaea thermalis D. C.
Viola campestris M. B. 
Paronychia capitata Lam.
Alsine glomerata M. B.

„ graminifolia Sadl. 
Sagina apetala L.
Gypsophila fastigiata L. 
Dianthus diutinus kit.

„ collinus W. K.
Silene longifora Ehrh.

„ viridifiora L.
Sida abutilon L.
Acer tataricum X.
Paliurus acideatus Lám. 
Tribidus terrestris X.
Peganum Harmala L. 
Geranium divaricatum W. K. 
Erodium Ciconium L,. 
Crataegus nigra W. K. 
Waldsteinia géoides Willd.



Genista ovata W. K.
Vicia purpurascens D. C. 
Medicago orbicidaris L. 
Glycirrhiza echinata L.

„ glandulifera W. K.
Trifolium angulatim W. K.

„ diffusum Ehrh.
„ expansum W. K.
„ pannonicum Jacq.

Trifolium strictum L.
„ parviflorum Ehrh.
„ vesiculosum Santi.

Astragalus contortuplicatus L.
„ virgatus Pall. 

Lathyrus grandiflorus Láng. 
Orobus ochruleucus W. K.

„ pallescens M. B.

Pestmegye virányának azon növényei, melyek Alsó-Ausztriáig haladván nyugatra tovább
nem terjednek.

Pollinia Gryllus Spr.
Tragus racemosus Desf.
Crypsis alopecuroides Schrad.

„ schoenoides Schrad.
„ acideata Ait.

Eragrostis pilosa P. de B.
„ poaeoides Trin.

Bromus squatrosus L.
Triticum cristatum Schreb.
Hordeum maritimum With.
Stipa pennata L.

„ capillata L.
Molinia serotina M. et K.
Carex Michelii Host.

„ nutans Host
Cladium Mariscus P. Br.
Scirpus Michelianus L.
Cyperus pannonicus Jacq.
Omithogálum pyrenaicum L.

„ narbonense L.
„ comosum L.

Gagea pusilla Schidt.
Allium flavum L.

„ suaveolens Jacq.
Iris pumila. L.

„ variegata L.
Chenopodmm Botrys L.

„ ficifoliiom Sm.
Sueda maritima Dum.
Kochia scoparia Schrad.

„ prostrata Schrad.
Salicornia herbacea L.
Corispernmm nitidum kit.
Atriplex laciniata L  

„ rosea L.
Thesmm ramosum Hayne.
Plantago maritima L.

„ arenaria W. K.
„ altissima L.

Dipsacus pilosus L.
Cephalaria transylvanica Schrad.

Aster canus W. K.
„ Tripolium L.
„ salignus Willd.

Inula ensifolia L.
„ Ocidus Christi L.

Achillea setacea W. K.
Anthemis austriaca Jacq.
Micropus erectus L.
Artemtsia austriaca Jacq.

„ scoparia W. K.
„ maritima L.
„ monogyna W. K.

Senecio Doria L.
Echinops Büro L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea solstitialis L.

„ austriaca Willd.
Cirsium pannonicum Gaud. 
Serratida radiata M. B.
Taraxum serotinum Sadl.

„ lividum W. K.
Lactuca quercina a sagittata W. K.

„ „ ß stricta W. K.
Crepis setosa Hall.
Scorzonera austriaca Willd.

„ parviflora Jacq. 
Podospermum Jacquinianum Koch. 
Xanthium spinosum L.
Galium pedemontanum All.
Vinca, herbacea W. K.
Erythraea linarifolia Pers. 
Villarsia austriaca Jacq.

„ Aethiopis L.
Nepeta nuda L.
Glechoma hirsuta W. K. 
Marrubium peregrinum L.
Anchusa italica Betz.
Onosma echioides L.

„ arenarium W. K.
Echium italicum L.

„ rubrum Jacq.



8

Convolvulus Cantabrica L. 
Verbascwn speciosum ScVrad. 
Digitalis lanata Ehrh. 
Veronica orchidea Crantz. 
Melatnpyrum barbatum W. K. 
Pimpinella Kitaibelii Sadi. 
Bupleurum junceum L.

„ tenuissimam L.
„ affine Sadi.
„ Gerardi Jacq. 

Clematis integrifolia L. 
Ranunculus illyricus L. 
Hesperis runcinnata W. K.

„ tristis L.
Malcolmia africana R. Br. 
Sisymbrium Iris L.

„ pannonicum Jacq. 
Erysimum canescens Roth.

„ austriacum D. C. 
Alyssum minimum Willd. 
Euclidium syriacum R. Br. 
Lepidium crassifolium W. K.

„ perfoliatum L. 
Myagrum perfoliatum L. 
Reseda Phyteuma L.
Herniaria incana Lam. 
Spergularia marina Bess. 
Cerastium anomalum W. K.

Silene dichotoma Ehrh.
„ viscosa Pers.
„ multiflora Pers.

Althaea cannabina L.
„ pallida W. K.
„ hirsuta L.

Hibiscus Trionum L.
Polygala major Jacq.
Euphorbia nicaeensis All.

„ virgata W. K.
„ salicifolia Host.
„ lucida W. K.
„ segetalis L.

Linum hirsutum L.
Trapa natans L.
Amygdalus nana L.
Genista procumhens W. K.
Ononis hircina Jacq.
Medicago prostrata Jacq.
Trigonella monspeliaca L.
Astragalus vesicarius L.

„ sidcatus L.
„ asper Jacq.
„ exscapus L.

Vicia pannonica Crantz.
„ grandiflora Scop.
„ serratifolia Jacq.

Melilotus coerulea Lam.

Az utóbbi jegyzékben felsorolt fajták, egynéhányat kivéve, melyek a déli virányhoz tartoznak 
— Magyarországból Ausztriába bényomult növények, melyek közül sokan csak mint szökevények 
fordulnak elő állandóan helyt nem foglalván, némely évben itt ott megjelennek, néha nagyobb 
számban s aztán ismét több évekre eltűnnek. Ilyenek p. az Anchusa italica, Echium italicum és ru
brum, az Alyssum minimum, Cerastium anomalum, Ononis hircina s az Astragalus fajtái. Sok fajták 
vető magvakkal vagy takarmánnyal csempésztettek be Magyarországból, mint a Viciák s a Trifo- 
liumok, a Cephalaria transsylvanica, Centaur ea solstitialis, Crepis setosa, Melampyrum barbatum, Myag
rum perfoliatum, a csinos Hibiscus Trionum , a Trigonella monspeliaca stb. Bizonyos fajták rég el
tűntek s csak emlékül érintetnek az ausztriai flórában, mint hajdani polgárai. Ide számitjuk a kö
vetkező fajtákat: Kochia prostrata, Serratula radiata, Althaea cannabina. A tulajdonképi halophyták 
mint Cyperus pannonicus, Lepidium crassifolium, Spergularia marina csak a Fertőig mennek. Trapa 
natans, a magyar alföld ezen jellemző mocsárnövénye, mely a Tiszától közép és déli Oroszországon 
keresztül, végig a kozákok földjén elterjed az altai és bailcáli Sibiriáig — Ausztriában nem bir meg
honosodni, sanyarosan éldegél a Morva mocsáraiban, hol érezhető fogyatkozásban van. A bécsi flo- 
risták szerint hajdanában több helyütt fordult elő s elterjedettebb volt.

Nagyon érdekes növény a Xanthium spinosum . melyet már Linné ismertetett meg közelebb
ről „planta advena et migrans“ cim alatt (Amoenitat. academic.) A növény közép és déli Oroszor
szágban, Podolia, Ukrainia és a kozákok pusztáin honos, honnan is Europa déli és nyugati tarto
mányaiba költözött, horgos tövisű gyümölcsével az apróbb állatok, juhok és sertések szőrébe ka
paszkodván. A jövevény azonban csak lassan haladt előre, Kitaibel idejében Magyarhonban alig is
merték. Sadler flórájának első kiadásában mégnem sorolja fel Pest megye növényei közt s a máso
dik kiadásban csak egy leihelyet nevez, „tantum circa Neugebäude. “Most már Pozsonyig a legalkal
matlanabb gyom, mely mérföldeket birt elborítani. A békési nép forradalmi fűnek nevezi, mert csak 
1848 óta tűnik fel nagyobb mennyiségben. A magyar gyapjúval évek óta Ausztriába s különösen 
Morvába vándox-ol, hol azonban, egyelőre legalább, nem bir lábra kapni. Reichenberg posztógyárai kö
rül a szeméttel elhányt gyümölcs kikel, de nem sokára ismét kivész, úgy hogy nem bir terjedni. Hason
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lóan éldegél a bécsi Glacin egyes példányokban. Úgy látszik, mintha hosszabb idő kellene 
neki, hogy magát acclimatizálja és kis ősi gondatlanság a gazdák részéről, kik nálunk ké
nyelmesen hagyják szaporodni. Legfölebb őszkor vágják le tüzelésre, midőn magját nagy részt már 
elhullasztotta.

Befejezésül összevetjük a Pest megyében eddig megkülönböztetett s leirt fajták számát az 
alsó-ausztriai flórába bejegyzett fajták számával. Van t. i.

Pest Alsó
megyében Ausztriában 

egyszikű fajta 321 398
kétszikű „ 1181 1402
Összesen 1502 1800

Álsó-Ausztria viránya ennélfogva sokkal gazdagabb a pestmegyeinél. Ha azonban Ausz
tria havasi virányát vesszük számba, akkor a pestmegyei virány szegénysége csak látszólagos. A 
legnagyobb veszteség a fii félék, cyperaceák, juncaceák, kosborok, tobozfélék, füzek, kosár virágúnk 
(compositae), scropliiílariák és rózsafélék családjában mutatkozik, tehát oly nemekben, miknek fajtái 
leginkább a havasok és előhavasokon teremnek. Sajátszerü növényekben Pest megye mindenesetre 
sokkal gazdagabb mint Ausztria. Érdekes kincseivel Ausztria virányát is nem csekély mértékben 
gazdagítja, míg a magyar flóra onnan eddig mit sem nyert.

Dorner József.

2



Az aool digainma tekintve a mai népnyelv fényénél.

A grammatikusok részint elődeik homályos kifejezéseiben, részint Homérosz és a Homeri- 
dák költeményeiben saját szemlélődésük után bizonyos jelenségeken megütközve nem telieték és 
nem tehetik, hogy a nyelvtanokban több-kevesebb homályossággal hozzá ne szóljanak a rejtélyes 
digammatanlioz, *) megegyezvén sok feszegetés után végre abban, hogy a digamma nem egyéb 
egy lihenetes ajakbetiínél, mely a latin i>-nek felel meg. Tanítják továbbá, mint általán tudva van 
hogy annak jegye egy kettős gamma f , melyet az aeolok őrzének meg legtovább, a többi néptör
zseknél pedig csakhamar nyom nélkül eltünék s az általa jelelt hang majd a lágy ajakhang ß-ra 
ment át, mint: ßicc (ebből -lg, később lg~) v is; majd u-ná lágyult s az előtte álló hangzókkal kettős
hangzókká olvadt össze t. i. a v , tv ,  r\v, o v , aiu-vá mint: vavg vápg navis; ßoiig ßopg bövs bös Gr. 
bövis ; majd valami gyöngéd lihenetre változott, mely a szó elején a nvtvpa yuXóv, a szó közepén pe
dig és a () betű előtt épen semmi által sem jeleltetett, mint f í g  vis lg, t iXim volvo; ő f  tg ovis óig; 
p g ó ő o v  (>6dov; majd végre némely szó elején a nvtvpa ó'aov-be ment által, mint: é n n é  yog ves- 
perus; t v v v p t  vestio stb.

Tanítják továbbá, hogy a homéroszi költeményekben már nem fordul ugyan elő a digam- 
ma jegye, de hogy Homérosz korában még sok szó, milyenek: ayvvpt, ávdávw, eap (ver), E l A tő 
származékai (video), torta, tipa (vestimentum), tvvvpi (vestio), dn  tip, tryXog, kóg és ög (suus), ov 
(sui), tantnog (vesperus), oixog (vicus), olvog (vinus) stb. digammával kezdődött, többféle jelenségből 
világos, péld. a digammás szók nem okoznak hangürt (yaapmdia, hiatus), mint t. i. ngo t'9-tv (—ngo 
ft& tv); Xíntv őt t (öt f t)  e helyett d' t ; dalé oi (dali pót) e. h őaitvoi; tnt'iov t&tv tori ytQtíwv (—ov 
ftd-tv) e. h. ovxifrtv; diatinéptv (dtaftinipsv) e. h. dttmiptv, áayrjg (ápayyq helyett); hosszú hangzók 
digammás szók előtt nem rövidülnek, mint: viáXXti r t oriXßwv y. a ) tíaani (—tat ftígaai).

Nem akarok azon hosszú viták tárgyalásába ereszkedni, a melyek a régi grammatikusok 
úgyis homályos helyeinek meg nem értése és félremagyarázásából eredtek. Ki nem ismeri mit nem 
tettek a digammafejtegetők, nevezetesen Davves, Blomfield, Dindorf Vilmos, sőt maga Porson és 
Buttmann is (Lexil. 2 p. 162; Ausf. Gr. Gramm. 2. p. 120) az Aeschylos Prom.4S8-ik és Aristopha
nes Ran. 730-ili sorában nQonrjXaxíliw, iißgi^w értelemben előforduló n (> o g tX i w szóval, hogy a ngog 
szótag hosszú időmennyiségét megmagyarázhassák ? — S megmagyarázták-e az említett jelenséget 
a digamma által? bizony azt maguk sem állították s mi sem ismerhetjük el. — Mit is lehetne azon 
digamma által megmagyarázni, a melyről a legrégibb grammatikai töredékek is csak annyit mond
hatnak, hogy e töredékek irói sem voltak már vele tisztában, hogy tulajdonképen mi az a digamma, 
magánhangzó vagy mássalhangzó-e, lihenet-é vagy nem, valami lihenetes-é, vagy mi?

íme idézem azon legrégibb töredéket, a melyre a digamma fejtegetők támaszkodnak, má
sok hiányában, s a ki eddig be nem látta, hogy miért mondanak oly ellenkező dolgokat az úgyne
vezett aeol digammáról s miért szólanak róla oly óvatosan és rejtélyesen az újabb grammatikusok, 
azonnal el fog lebbenni a ködfátyol szeme elől. Becker Anecd. p. 777, 15 ez taníttatik: ro tvQiriKÓpt- 
vov nagá roig AloXtvat díyappa ovy.tort ygáppa —— tyttöi rímov róvdt y — ö ngogTi&éaotv oí AíoXtíg

*) Lásd az illető helyeket Malthiae, Buttmann, Kühner, Krügernél és „Beiträge zur Geschichte der Gram
matik" von Dr. K. E. A. Schmidt, Halle 1859, a 67-ik lapon.
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ixáorri ké^ei [ttj] nuo rjuiv daavvopévrj, avroí ynkovvreg rcáoctv kétjiv, avpßokov ovv nag' avroiq tarív, 
exportjáéig tywv rrjg oi xai ov ditpS-óyyov. —  Továbbá u. o. p, 7 78, l(i t o  őé f  ovőénore cTaavvercu 
állá  póvov tyikovrai. Hasonlót gyakran találunk, nevezetesen Prisciánusnál, ki a digammáról sokat 
beszél s többek között l.§ . 22 ezt mondja: Sciendum tarnen quodhoc ip sum (t. i. a digamma) Aedes 
quidem ubique loco aspirationis ponebant effuejientes spiritus asperitatem.

Ezzel csak azt akarám megmutatni, hogy mily zavaros még azon tudás, melyet a digam
máról az azt vizsgálók a régi grammatikusok nyomán s tudósításain indulva magoknak szerzének 8 
szerezhetének. Minden megmagyarázhatlan a digamma által magyaráztatott s részint még most is 
magyaráztatik, holott épen a digamma az a mi leginkább szorul magyarázatra. A mit a grammatiku
sok hagyományából e mindenre alkalmazott szörnyről tudhatni, az, úgy hiszem, már alkalmasint mind 
tudatik, kivévén a félre értett s roszszul magyarázott helyeket, a melyeket alig fogunk előbb jól meg
érthetni, mig a digammáról, az eddigi vizsgálat teréről lelépve, más valamin okulva nem fogunk 
többet mondhatni.

Maradt még a grammatikusok és scholiásták hagyományán kívül más valami, azoknál 
sokkal becsesebb valami, s ez a még élő ujgörögök lcöznyelve. Kifogyván a tudós apparátusokból me
nthető adatokból, tárva áll ez előttünk minden dialectusaival egyetemben arra hivatva, hogy sok 
eddig rosszul megfejtett általa kiigazittassék, kiegészíttessék s tökéletesen érthetővé tétessék.

Lássuk már mit mond ezen ujgörög népnyelv, mint az aeol-dór tájnyelv maradványa, a 
digammáról, a grammatikusok ezen mindeneséről. *)

Mivel az ujgörög népnyelvben épen úgy mint Homérosz költeményeiben az ti-os kettős
hangzókból gyakran kimarad az v , mint ár ág avróg h., (tép a gevpa h. (ujg.), ár ág és avrág 
(Horn.), ebből az következik, hogy ezen kiejtésnek igen réginek kell lennie. Ezen állítás igazolásául 
hasonló alakokat mutatnak a feliratok p. x a r a d o v k e á r w  xazadovkevárw h. (Ulrichs Titul. Tithor. 
IV. 18.), ’E a p e g í g  evapegíg h. (Ross. Inser. Gr. Ined. I. nro. 746. 2. 7. 8. p. 33) é m a x e á q e i v  éni- 
oxevá^eiv h. (Corp. Inser. n. 1838. a. 6), a y. eo H tjy. a g oxevoOrjxag h. (ibid. 12), x a r e a x é a o e v  (nr. 
2344, 3), s több számtalan **).

Ezen jelenség pontosb megalapítására Dionysius Hal. Ant. Rom. /. 20. helyéből indul ki 
Mullach s ez által egyszersmind figyelemmel van a gyakran félreismert viszonyára a gammának a 
digammához.

Dionysius t. i. részleg a romai F  betűre vonatkozva, melyet ő a görög digammának meg- 
telelőnek tarthatott, mivel foixog a latinban vicus, olvog vinum-n.sk hangzik, a következőket mondja: 
ovvtjd'eg tjv rolg ágyaíoig 'Ekkqaiv wq rá Ttokká ngoridévai ráír dvopázwv, ónóawv cd ágyat ártó (pmvrjév- 
rwv éyivovro, ri)v ov avkkaßqv éti aroiyeíot ygatpopévrjv. Tovro d ijv dián tg yáppa öirraiq érti píav og- 
Ri]v ém'Qevyvvptvov raíg nkayíaig, wq fékért) xat fával; y.ai foiy.oq xai favtjg xat Ttokká roiavra. Az ő 
előadásából tehát nem következik, hogy a digamma foixog-ban maga egy külön szótagot képezne s 
igy az említett, szó háromtagú volna, sőt ő is a közönséges nézethez csatlakozik t. i. a digammának 
megfelelő latin F betűt görögül fejezvén ki. A göi’ögök azonban a latin F t ,  akár magán- akár más
salhangzó volt az, szabály szerint o u-val fejezték ki, úgy hogy Varróból Ovágqwv, Rutuli-ból cPov- 
rovkoi lett. Mivel azonban az első esetben választott áttétel nem volt pontos, azért a magyar F-nek megfe
lelő /J-val is íratott, m int: Búg g wv,Bigyíkkiog. A digamma vagy f-hangnak az ov által való nem eléggé 
pontos jelelése tehát, kiváltképen később, a latin V kettős értéke által okoztatott. E szerint az o v- 
nak tulajdonképen semmi köze a digaminával; alább azonban még lesz róla szó. — Némelyek az 
idéztem dionysiusi helyből, mivel a római F  gyakran ov által jeleltetik a görögben, azt következ
tették, hogy a digammát az angol W  módjára kell ejteni, ez azonban épen semmi által sincsen 
megalapítva. Sőt inkább a római F-nek ß és az a v ev kettőshangzókban v álltai való jeleléséből, 
m in t: Aventinus ’Aßevrivog (Plutarch. Rom. 9) vagy Avevrivog (Dion. Hal. Antiq. X. c. 4.) vagy 
Severus iEeßtjgoq Herodiánnál és Xzevrpqoq Dionnál, azt látjuk, hogy a római F á z  ő digammai más
salhangzói természete szerint egyértékii a magyar r-vel s továbbá azt, hogy a ß és v-t a nevezett 
kettőshangzókban egyenlően kell kiejteni. Egyébiránt a /3-nak v és az c/.v ev kettőshangzóknak uv 
ev (af, ef) hangzása, nem tekintve a latinnal való összehasonlítást, kiviláglik a nyelv legrégibb ál
lapota és a tulajdonnevek megfigyeléséből is, a melyek közül*Aßdr)ga gyakran Avdgga-nak is iratik. ***)

*) Grammat. der Gr. Vnlgarspr. von Mullach, Berlin 1856. pag. 132.
**) Nauck. Aristoph. Byzant. fragm. p. 202 seq.
***) Hasonl. össze Diog. Laert. IX, 30; Strabo lib. XIV cap. 1 pag. 644 ed. Cas.—• Suidas s. v. Cantacuzen. 

hist. lib. Ill, 37. vol. II pag. 226 edid. Schopen.
2 *
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Mihelyt a jelentése s a betűk sorozata szerint a héber Vav-nak megfelelő digamma mint 
külön álló jegy megszűnt létezni, a nélkül azonban hogy ezen bettíhang is elveszett volna, a görögök 
azt az említett esetekben minden nehézség nélkül pótolhatták ß vagy u-nal. Innen azon glossák Hesy- 
chiusnál, a melyekben részint a szó elején, részint közepén a digamma a /3-nak alakjában jelentkezik, 
nem pedig, mint Ahrens hamisan állítja, azzá változott (Lásd libr. I I  pag. 44 seqq.). Ugyanez (libr.
I. pag. 39) szinte egészen elveszti szemei elől a látpontot midőn Boeckh-nek Pind. P. II, 28-hoz az 
ott előforduló á v á % a , á v rj p , ccvcoc *) szóknak lihentése és ékezéséből vonta azon következtetését, 
hogy a digamma nem változott v-ná, hanem változatlan kiejtés mellett v Íratott a f  jegy helyett. — 
Egyáltalában a f  jegy alatt ismert vagy az ccv ev kettöshangzókban a ß vagy v alakjában jelentkező di
gamma semmi más betűre el nem változott, mint y-ra, s épen ezért a y-nak a szóképzésben nagy szerep 
jutott, melyről alább lesz röviden szó.

A mi már azon változásokat illeti, a melyeknek a digammás szavak alá vannak vetve:
1. A digamma kieshetik, mint a közönséges alakban tgyov j-égyov vagy ßtgyor helyett (Ah

rens lib. II p. 46) vagy xareaxéaae xaTeoxevaoe h. (mint már föntebb láttuk) és az ujgör. (jéga 
Qtvga h. euoyyog evgoQcpog h. — Megjegyzendő, hogy a legtöbb digamma-kiesést mutató szavak 
az ujg. népnyelvben (mint drog avtog h.) a régi népnyelv maradványainak látszanak lenni különös 
egyezésük miatt a feliratok szövegében található számtalan ilyennel. (Lásd különösen Keil. Inscript. 
Boeoticar pag. 144 seqq.)

2. A digamma egy következő n-val xy-vé egyesülhet. Ez csak az ujg. népnyelvben szemlélhető 
péld. y.avaig helyett '/.ágig.

3. A digamma y-vá változhatik. A legközönségesb változás a z , hogy a y hangváltozás által 
a digammának pusztán helyettesitője. Ide számíthatók a Coiq>. Inscrip. 1574 v. 4 és 6 előford. rava- 
glcDvog Vádwvog, a mely szavaknak megfelelő digammás alakjuk eléggé ismeretes (Giese 190 1. és 
Ahrens lib. II p. 45). Boeckhnek nem kellett volna a kövön levő e két olvasatot favatgíiovog és fáőax- 
vog-szá változtatnia, a y-át Giese szükségesnek tartá az id. helyen, az utóbbi változtatás pedig Ah- 
rensben talált helyeslőre (libr. I. pag. 169 seqq.)

Hesychiusnál sok y-val kezdődő szó, a melyekről részint valószínű, részint bebizonyítható, 
hogy eredetileg digammások voltak, nagy vitára adott alkalmat a tudósoknak, a kik közül végre 
Buttmann (Lexil. II. 161 1.) és Giese (293 sk. 1.) e jelenetet valamely dialectusnak tulajdoniták, 
Ahrens és mások azt mondák, hogy ez Hesychius és elődjeinek tévedése, mivel a j~ jegy többé nem 
létezése miatt zavarba jővén azt y-val pótolák. Giese nem veté ugyan egészen el e nézetet a 294-ik 
lapon mégis azt mondá, hogy e y-ás szavaknál valami tájszólási változásának kell lennie a digammá
nak. Ez általában véve helyes; vannak azonban esetek, a hol a y szóhoz járul, a nélkül, hogy ott 
eredetileg digamma lett volna péld. a Suidás által említett yáXXil; áXXi^ h. Ezt mondja t. i. állm a  
xXagvd'axazá OeooaXovg. KaXXíguxog (fr. 149) állm a XQvasígam éeQyogévrjv évérgmv (olv. évexrjoiv). O í 
id  n o t  a i y á X X i x á ipaci i%avzi]v.  — Épen oly kevéssé volt ovXov (Íny) digammás és az 
ujg. népnyelvben mégis yovXov vagy yoűL-nak hangzik. Ebből az következik, hogy a yágga mozgó 
betű, a mely eredetileg digammátlan szavakhoz is járulhat s ebből egyszersmind kiderül, hogy azon 
szavak elejéről is leválhatott, a melyekben az eredetileg a tőhöz tartozott, a minek legismertebb 
példánya a yaía-ból rövidült homéroszi aia.

Egyébiránt a yáaga-mik a szók elejére való tétele, pótoljon az egy eredeti digammát vagy 
sem, oly valami közönséges dolog a későbbi görögségben s az ujg. népnyelvben, hogy fölösleges 
volna itt sok példát fölhozni. Az ásidagog szóból, melyaCod. Barocc. 159-ben helyesen származtatik 
áiio %ov áel d'airxead'ca, később yaeldaQog lett. Ezért áll az Etym. Gud.-ban yaeíd'agog nayá %o áel őaí- 
QEOxhai Xéyevai yaeídaQog xal áeídagog. A mostani nép a ydidagog vagy yáőaQog-1 (szarnál’) mondja, 
az iaxgóg szónak van egy mellékidoma yiazgóg, a mely nem csak a mai népnyelvé, hanem már 
előbb volt használatban. Csodálatos a mai köznyelvi yvióg is vlóg h . , a mely szóban a gamma a di
gammát pótolja az vióg szó fvoi vagy (pvu)-h6\ származván. A régiek ßöa% vagy ß(öl; nevű hala az uj- 
görögben majd ßovna majd yovrca. Már Oppián lib. I Hal. v. 110 régi magyarázója ßoöxeg-t ßovneg- 
szel magyarázza és Simeon Magister de Quadrup. Ducange-nál ßumeg-röl ezt mondja: oí naga %iat 
Xeyógevoi ßovneg xa'i yovnsg. Ezen példák elégségesek annak bebizonyítására, hogy nem Hesychius 
hibázott, midőn a digammás szókat a gammások közé sorozá, hanem azok, kik neki e hibát tulajdoni-

*) Sehol. Pyth. II, p. 315 Boeckh. «’s ávátav) dg árt]y xat ßhißrjv. Alohxtög de 10 aváiav nfioriyuytv. ixslvog 
iáv yá(> raffi Svo ycorrjerzce /teza^v, ivzi&éacn zd v, óig in \ zov átjo ävrjg, xal cívtag. őze de crvficpcoróv lázi fitzn^v, ovxézi.
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tották. Mert a minden századon keresztül vonuló következetessége a nyelvnek azt mutatja, hogy a 
gamma azon hesychiusi szókban épen úgy igazi helyén áll, mint a Corp, Inscr. n. 1574. 5 és 6-ban. 
Hogy azonban melyik dialectushoz tartoztak ama gammás szók, arra már nem lehet felelni, mert 
a különös megjegyzések, mint Hesychiusnál azt más helyeken találjuk pél. ßaXrxiwxijg, avvecpgßog' 
Kgrjxeg vagy feíxaxi, eix.oai- Aáxioveg a leirók hanyagsága vagy egy őskódeksz megcsonkúlása kö
vetkeztében fájdalom elvesztek. Annyi mégis bizonyos, hogy azok nem egy h atározott dialectus tu
lajdona voltak;', hanem többhöz tartozának, a mi részint a /3-val jelelt digammás szók analó
giájából tűnik ki, részint pedig az ujgörög szójárások egymáshoz való viszonyából világos. Az uj- 
görögben t. i. gyakran megesik, hogy egy szó valamely tájszólásban digammás, egy másikban gam
más, egy harmadikban pedig oly alakban jelentkezik, hogy a gammát és digammát egyesíti, a mely 
alakok mellett még egy negyedik is létezhetik, a melyben t. i. sem gamma sem digamma nincs. Ve
gyük elő a hol a gamma digamma által erősíttetik. Megjegyzendő, hogy a gamma után a digamma 
csak a lágyabb magánhangzói ov alakjában jelentkezhetett. így  lett a régi tydg (mozsár) szóból 
a mai népnyelvben yovdí (iyovdiov h.) stb. A gammának ily ov-vh liangzósitott digamma által való 
erősitését az ó-görögben is fölleljük, Becker Anecd. pag. 1168 ezt olvassuk a náíXrj zwv Xé̂ eiov cimü 
könyv kivonatában : IlyogxíS'exai de xai tó r  nay AloXevai xal "luxn xal Jaiyievm xal Aáxwai xal 
Boiwxoíg, oíov árai; yováva£, éXeva yovéXeva (leg. ‘EXéva FoveXéva), anal; de nay AXy.auo to grjl-eig yoí- 
yi'l^eig (leg. yovyr^eig) eígrjrai, — Dionysius scholiastája (Becker. An. p. 778)azon véleménynyel áll 
elő, hogy a digamma sem mássalhangzó, sem magánhangzó: % a oxoiyeia rj cpcjvvjevxá énxiv rj ovpupiova 
xalxá piév ovpupwva evQÍoxovzai gexá éréyoxi avpupuívov rj év nvXXvjgiei rj év diaaráoei oluv xXvrjnxoj, éXxio. El 
ága ovv to f  ov avveoxi avvxeXwg avpupuívoig, aXXá ipiovijeoiv áeí, olov fovXeva (ser. feXéva), drjXovoxi ovx taxi 
avpupwvov. A XV óvót cpwvrjev dvvaxai elvai. Kai yáo xolg ipwvrjeoi naqénezai xo danvveoihai xalxpiXovoAai' 
xo de f  ovdénoxe dairvvexai. aXXá fxóvov tpiXovtai, ovx ága éozí (pcDvrjev. "AXXeog de xal xa ngoxaxxixá 
(pwvrjevxa ovy vnozáaaovxai ipiúvjeaiv, olov xd a xal e xal xa aXXá ngoxaxxixá ovxa ovy evgíoxovzai éxé- 
goig vnotaxxófiBva <pmvtjeoiv. El ága ovv xo f  eínwpiev ipoivrjev, evgeíhijaexai év xm fával; xai feXévr] xo a 
xal e nqoxaxxixa vnoxaxxógeva (piovijeaiv, óneg éoxlv áxonov. Ezen nem kell csodálkoznunk; a római 
kétkedhetett vájjon mással- vagy magánhangzónak tartsa-é V  betűjét, épen igy gondolkozhatott a 
görög grammatikus digammája felől a hagyomány nyomán. — A digamma tehát épen úgy mint a 
héber vav, a mely a v mássalhangzót és azo u magánhangzókat pótolja, majd mássalhangzói (ß) majd 
magánhangzói (ov), ez utóbbi rendesen gammás kiejtéssel.

íme az olvasó láthatja, hogy mennyi homályt van hivatva oszlatni a mai népnyelv.

V. Horváth Zsigmond.

x



Jelentés az 1861— 62-diki tanévről.

Gymnasiumunkban a jelen tanév kezdetén négy helyett öt osztály nyílt meg a tanuld 
ifjúságnak. Az osztályok szaporodása a tanerők öregbítését igényelvén, segédtanárul meghivatott 
Hanthó Lajos, a szentlőrinci gymnasiumnak volt tanára. Azonkivül a vallás tanítására a íelső két 
osztályban Győri Vilmos superint. segédlelkész vállalkozott; e kisegítésre azonban a jövő évben 
már azon oknál fogva sem lesz szükség, mert a IV-ik osztályban a görög nyelv el fog maradni.

Intézetünk mindekkoráig csonka, kétségkívül, de csonkasága nem a roskadozó, mindinkább 
hanyatló, hanem a szilárd alapokra vetett s emelkedő félben levő épületé — s ez a vigasztaló. Az 
iskola kiegészitését annál biztosabban remélhetjük, mert az első kísérlet, az 5-ik osztály megnyi
tása, kedvező eredménynyel járt, s mert napról napra érezhetőbb lesz annak szüksége, élénkebben 
nyilatkozik azon óhajtás, hogy Pesten az ágostai hitvallásuak teljes gymnasiummal bírjanak. Meg
nyitható-e jövő évre m á ra  Vl-ik osztály is, az még eddigelé kérdéses; az uj iskolaház fölépítése 
körül itt közelebbről meg nem határozható körülményeknél fogva még ekkorig sem indulván meg 
a munkálatok, már maga a helyszűke is az osztályok szaporításának tetemes akadályául szolgál.

A könyvtár és természettani szertár ez idén is gyarapodott ugyan, de szűkre szabott ha
tárok között. E határok ezentúl messzibbre terjeszthetők azon üdvös határozat folytán, hogy a jövő 
tanévtől kezdve minden belépő tanúló a rendes dijakon felül 1 frt lefizetésére köteleztessék, mely 
összeg iskolai gyűjteményeink gazdagítására lesz fordítandó.

A jelen tanévtől kezdve már ösztöndijt osztani is van módja iskolánknak. Folyóvá lelt 
ugyanis a Glosius-féle alapítvány, melyből húsz-húsz forint van szánva e gymnásiumnak — a syn- 
taxistól fölfelé bármely osztálybeli — két szegény, szorgalmas és jó erkölcsű tanulója részére. Ez 
ideig csak a Döbrentey-féle 1-aranyos dij volt rendelkezésünkre, melyben a legfelső osztálybeli azon 
tanúló részesül, a ki az erre kitűzött versenyzés alkalmával társai között a legjobb magyar dolgo
zatot adja be. A múlt 1860— 1-diki tanévben e díj Fabinyi Lajos IV-ik osztálybeli tanulónak ítéltetett.

Egy mozgalmat kell még megérintenünk, a mennyiben arra iskolánk köréből indult ki az 
első lökés. Tények fordultak ugyanis elő, melyekből azt kellett következtetni, hogy a kath. gymná- 
siumok igazgatóságai — alkalmasint a kellő utasítás hiányában — mostanság is megkülönböztetnek 
még nyilvános és nem nyilvános gymnásiumokat, s azon intézeteket, melyek a lejárt rendszer ko
rában nyilvánosaknak nem tekinttettek, most is magán-intézeteknek, bizonyítványaikat érvénytele
neknek Ítélik; ezen intézetek közé tartozik a mi gymnásiumunk is. Esérelem szóba hozatván a pest
városi esperesség gyűlésén, ez fölkérte a nm. helytartó tanácsot, utasítsa oda a nevezett igazgatósá
gokat, hogy iskoláinkkal szemben tartsák fenn az 1848-ig fennállott törvényes viszonylatokat. Hasonló 
értelemben járt el a pesti egyházközség is. Fölterjesztéseikre eddig még a válasz le nem érkezett.

Áttérve a tantárgyakra, terjedelmöket s beosztásukat lehetőleg az egyetemes gyűlés hatá
rozataihoz szabtuk, a mint a következő kimutatásból kiderül.

1. O sztá ly .

Vallás, hetenkint 2 óra. Első félévben az ó-szövetségi irók rövid ismertetése. K. k. Szé
kács katekizmusa. Második félévben Palestina földrajza s rövid történelme.
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Latin nydv, hetenkint 5 óra. A főnevek, melléknevek, számnevek és névmások; az i^e- 
hajlitás kezdete; a kivételek elhagyattak. K. k. Varga—Schultz.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Betűtan; a nevek és rendes igék ragozása; elemzések; köl
temények betanulása. K. k. Ihász nyelvtana és Varga olvasó könyve.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. A fő- és melléknevek, az igék; rövid darabok fordítása sbe
tanulása ; egyszerű mondatok készitése. K. k. Heyse és Hoffman nyelvtana, Ballagi olvasókönyve.

Földrajz, hetenkint 3 óra. Első félévben a földnek általános topographiai ismertetése s kü
lönösebben Európáé; második félévben a magyar királyság földrajza. K. k. Batizfalvi.

Természetrajz, hetenkint 2 óra. Az emlősök, rovarok és pankányok ismertetése. K. k. Po-
korny.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Első félévben az alapműveletek, megnevezetlen s megneve
zett egészekkel s közönséges törtekkel. K. k. Mocnik-Szász. Második félévben lapmértan, az egyenes 
vonalakról, szögekről, bárom- és négyszögekről. K. k. Mocnik—Szabóky.

Összesen 20 óra.

II. O sztá ly .

Vallás, hetenkint 2 óra. Első félévben az uj szövetségi irók rövid ismertetése, az uj szövet
ség olvasása; második félévben a kér. hittan s a kér. ünnepek ismertetése. K. k. mint az első osz
tályban.

Latin nyelv, hetenkint 5 óra. A rendes négy hajtogatás; rendtől eltérő gyökidök; a letevő, 
rendhagyó, hiányos és személytelen igék ; az igehatározók, viszonyszavak, kötőszavak s indulatsza
vak ; megfelelő gyakorlatok. K. k. mint az I. osztályban.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A névragozás ismétlése, rendes és rendhagyó igeragozás; 
írásbeli gyakorlatok, elemzések, költemények betanulása. K. k. mint az I. osztályban.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Az alaktan folytatása, összetett mondatok készitése, hosszabb 
darabok fordítása. K. k. mint az I. osztályban.

Földrajz, hetenkint 1 óra. Egyetemes földrajz, főtekintettel Európára. K. k. mint az I-ső 
osztályban.

Történet, hetenkint 2 óra. Az ó-kor története a római birodalom megdüléseig. K. k. Batiz
falvi. „Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál.“ I. füzet: Ó-kor.

Természetrajz, hetenkint 2 óra. Első félévben a gerinces állatok természetrajza fejeztetett 
be. Második félévben a növényi szervtan elemei s a hasznosabb növények ismertetése természetes csa
ládok szerint. K. k. Pokorny.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Első félévben a tizedes törtek, viszonyok és arányok, mér
tékisme. Második félévben a sokszögek, az egyenes vonalú idomok nagysága és hasonlósága. K. k. 
mint az I. osztályban.

Összesen 20 óra.

III.  O sztá ly .

Vallás, hetenkint 2 óra. A kér. egyház-történet nevezetesebb eseményei; a reformátio tör
ténete általában s hazánkban; rövid symbolika. K. k. Pálffy „Keresztyén egyház története.“

Latin nyelv, hetenkint tí óra. A nominativus és accusativus. genitivus és ablativus szerke
zete a szükséges latin-magyar s magyar-latin gyakorlatokkal. K. k. Varga—Schultz. Olvastatott az 
I. félévben Óimon, Alcibiades és Hannibal életrajza emlékelve, a II-dik félévben Aristides és min
denkori emlékeléssel húsz mese Phaedrusból. K. k. a Teubnerféle kiadás.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A szóegyeztetés, szóvonzat, szórend, és mondatjelek. K. k. 
Ihász Gábor; olvasó könyv Szvorényi (III. k.); hetenkint egy-egy házi dolgozat.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Az alaktan befejeztetett; elemző olvasás és fordítás mellett 
költemények emlékeltettek. K. k. mint az I. osztályban.

Történet, hetenkint 4 óra. A közép és újkor története, az epochalis momentumok és kitíi- 
nőbb jellemek vázlataiban előadva. K. k. Batizfalvi „Világtörténet“ II. és III. füzet.

Természetrajz, hetenkint 2 óra. Első félévben az ásványok természetrajza. K. k. Dorner 
Ásványtana. Második félévben bevezetés a természettanba s a vegytan elemei. K. k. Pisko-Kühn.
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Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Első' félévben a betűvetés, hatványok és gyökök. K. k. 
Mocnik-Szász. Második félévben a körről s néhány nevezetesebb görbe vonalról. K. k. Mocnik — 
Szabóky.

Összesen: 22 óra.

IV . O sztá ly .

Vallás, hetenkint 2 óra. Kér. hit és erkölcstan, különösen sz. írási mondatok alapján.
Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Az infinitivus, participiurn, supinum és gerundium, az idő és 

módtan befejezve. K. k. Varga—Schultz. J. Caesárból (de hellogallico) az első két könyv; Ovidius - 
ból (libri metamorphoseon) a teremtésről. Prosodia. Hetenkint egy házi dolgozat.

Görög nyelv, hetenkint 3 óra. Igetan: a második és első aoristos, jövő idő, végzett jelen 
tője; a végzett jelen s végzett jövő; az ige melléknevek; oly igék, melyek tőhaDgzója az idők kép
zésében rövid marad. K. k. Kiss-Curtius nyelvtana. Kiss-Schenkl olvasókönyve.

Magyar nyelv, hetenkint 2 óra. Körmondattan és metrika elméletileg és gyakorlatilag; 
irálygyakorlatok, szavalások.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Mondattan, remek irók olvasásával kapcsolatosan; váloga
tott költemények elszavalása; irálygyakorlatok. Második félévben a német irodalom-történet két 
első időszaka. K. k. Heyse; Oltrogge olvasó könyve.

Földrajz, hetenkint 2 óra. Magyarország részletes földrajzi ismertetése. K. k. Batizfalvi.
Történet, hetenkint 2 óra. Magyarország története. K. k. Dierner után Hanthó.
Természettan, hetenkint 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang-, fény- és hőtan, delejesség és 

villanyosság. K. k. Pisko-Kühn.
Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Első félévben összetett arányok, első fokú egyenletek egy 

ismeretlennel; az egybevetés elemei. Második félévben tömör-mértan. K. k. mint a III. osztályban.

Összesen 25 óra.

V. O sztá ly .

Vallás, hetenkint 2 óra. Az ó szövetségi könyvek rószletesb ismertetése; válogatott sza
kaszok olvasása; a zsidó nép története.

Latin nyelv, hetenkint 5 óra. Livius I. könyvének első fele; a második fele válogatva; a 
II-dik könyvből 16 fejezet, az olvasottak részint való emlékelésével. K. k. a Teubner-féle kiadás. 
Régiségtani előadások élő szó után jegyezve; hetenkint egy irályfeladat az iskolában. A szókötés 
ismétlése otthoni gyakorlatokkal. A latin metrika alapvonalai, Rossbach és Westphal kutatásainak 
tekintetbe vételével, kézirat szerint. Ovidius Métám. (Teubner-féle K.) I ,  1—88 és V III, 611—724 
az olvasottak emlékelésével.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. A nyelvtan teljes átismétlése a kellő chrestomathiai gyakor
latokkal. K. k. Curtius és Schenkl. Az attikai szókötéstan. K. k. „Die wichtigsten Regeln d. gr. Syn
tax von Jos. Klein. Bonn 1861.“ Xenophon Anabasisából (Teubnerf. k.) az első könyv válogatva, 
az olvasottak emlékelésével.

Magyar költészettan, hetenkint 2 óra. Az előadási értelmesség, kétesség, szabályszerütlenség, 
szépség, hatályosság; képletek; szómértan, versmértan, versszak, rím; a költői nyelv sajátosságai; 
a költői írásmódok fajai terjedelmesen. Költemények olvasása, emlékelése, fejtegetése ; irálygyakor
latok. K. k. Szvorényi ékesszólástana és Toldy chrestomathiája.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Remekírók olvasása s fejtegetése.
Történet, hetenkint 3 óra. Ó-kori történelem, különösen a görög és római történelem a 

népvándorlásig. K. k. Schröck.
Természettudomány, hetenkint 2 óra. Első félévben az ásványtan. K. k. Dorner. Második 

félévben a vegytan alapvonalai, Nendtwich könyve szerint.
Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Első félévben algebra a lánctörtekig; második félévben, 

lapmértan a körig. K. k. Mocnik- Arenstein.
Összesen 24 óra.
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Rajzoktatásban a tanúlók csekély havi-dij mellett részesülhettek; hasonló alkalmuk nyílik 
a jövő tanévtől kezdve a francia nyelv tanulására i s , melynek tanítására Dürringer János, a 
IV-dik elemi osztály tanára vállalkozott.

Az előadott tantárgyak ekképen oszlottak meg a gymnásium 6 tanára között:
Batizfalvi István, a III. osztály osztálytanára; földrajz és történelem az I. osztály kivéte

lével, vallástan a III. s magyar nyelv a IV. osztályban.
Dorner József, a II. osztály osztálytanára; német nyelv minden osztályban, természetrajz 

az I, II. és III. vegytan a III s V. osztályban.
Greguss Gyula, ez idő szerint igazgató; mennyiségtan minden oaztályban, természettan 

a IV osztályban.
Hanthó Lajos, az I. osztály osztálytanára; vallás és magyar nyelv az I. s II. latin nyelv 

és földrajz az I. osztályban.
V  Horváth Zsigmond, az V. osztály osztály tanára; latin nyelv a III. s V. magyar és gö

rög nyelv az V. osztályban.
Szénássi Sándor, a IV. osztály osztálytanára; latin nyelv a II. s IV. magyar nyelv a III. 

és görög nyelv a IV. osztályban.
Ide melléklendő még egyeseknek az irodalom terén kifejtett munkássága; névszerint az. 

l 8  ' ‘/62-diki tanév folytán megjelent:
Batizfalvi Istvántól: I. Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál, algymnasiumi tanköny

vül. I. Rész: az ó-kor történetei; II. Rész: a középkor történetei; III. Rész: az uj-kor történetei. Ki
adta Osterlamm Károly, Pest 1862. Ara egy-egy résznek 50 kr. o. é. 2. Az 1861-dik évi magyar 
országgyűlés. Három kötet. Kiadta Osterlamm Károly. Pest 1861 és 1862. 3. A „Házi Kincstárban“ 
melynek egyik szerkesztője, erkölcsi irányú s egyháztörténeti cikkek.

Dorner József, a m. t. akadémiában az „élődi növényekről“ tartott felolvasásokat, mely 
műve az akadémia „Értesítőjében“ közöltetik.

Tanítványaink száma, a mint várni lehetett, a múlt évbeliek számát meghaladja; e nőve 
kedés részben az V. osztály megnyíltának, részben az I. osztály nagy népességének tulajdonítható 
Beíratott összesen 186 növendék; ezek közül magántanuló 4, év folytában elmaradt 22; kettőt pedig 
—  mindkettőt a jelesek sorából — a halál ragadott ki körünkből. Marad e szerint rendes tanulóul 
158, kik vallásra s nyelvre nézve következőleg csoportosulnak az egyes osztályokban:

Osztály
V a  1 1 á s r a ii é z v (* N y  e ! V i' e ii e z v e

Összesen

Ág. hitv. Helv. hitv. Grör. n. e. Móz. hitv. Magyar Német Angol

I. 2 9 1 — 22 32 19 1 52

II. 13 3 — 16 20 12 — 32

III. 17 1 1 6 20 5 — 25

IV. 12 — — 17 14 15 — 29

V. 8 — ■— 12 10 10 — 20

•  •

Összesen 79 1 73 96 61 1 j 158

3



A jel en tanév nyári közvizsgálatai jun. 23—27-dik napjain tartatnak. A jövő tanév Sep
tember elején nyílik meg; a beírások s fölvételi vizsgák sept. hó elsején, a tanítás pedig ugyané hó 
4-dikén kezdődnek. A gymnasium I. osztályába csak azok léphetnek, a kik a 4-dik elemi osztály
ból kielégítő biz onyítványn) al bocsáttattak el, vagy az elrendelt magánvizsgálatot megállják.

(íreguss Gyula

ez idő szerint igazgató.


