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A görög dialektusok rövid ism ertetése nyelvtörténeti
szempontból.*)
Kapcsolatban a múlt évi Értesítőben adott értekezésünkkel, melynek végén a tudós homéroszmagyaráző Eustathiosnak a zárdái élet hanyatlása és a barátok tudatlansága és lustasága miatti följajdulását idéztük a 12 -ik századból, megemlítjük folytatólag, hogy ezen jajkiáltás a 12 -ik századbeli
összes byzanti állapotokra ráillik, a mint ez Ptochoprodromos Theodor akkori barát költeményeiben
eleven színekkel festetik. Igaz ugyan, hogy ily körülmények között az egyházi irodalom Byzantiumban
a termékek mennyiségét tekintve folyton nagy lendülésnek örvendett, mit könnyen inegfejthetőleg az
irodalmi egyéb irályfajok gyakorlásának szünetelése és az ennek folytán nőttön növő sülyedése a szép
iránti fogékonyságnak idézett elő, csakhogy csalatkoznánk ha ezen egyházirodalmi termékekben e len
dület daczára dagályosságnál egyebet keresnénk1). íme azon kor irályának megismertetésére csak két
mondat Psellus 11-ik századbeli polygraphnak Simeon a metaphrasta fölött írt beszédéből L>): zbv péyav
év ßco>
Xóycp Zupswv énacvscv npoeXópsvo g, zb nó.ar.q rijs olxoapévrjg Xapnpbv xac nsptßorjzov xa'c ovopa xa'c
eőzúfflpa, oöx ólba zcac nozk Toyota, népi aőzoü %pr]oopac, fj zc zaiv návzcov épibv ápxoaaav zrjv sucprjplav napi
zó pác. 'Avrjp ydp éxscvóg éazcv, ou Xóycp púvov xoap.o6p.svoq, xac zóv zs vouv iyiov ézotpózazov elg voypázwv yovcíg, zrjv zs yXüooav otov dxj zb Necáioov ősapa, oux év nspcódocg, oőx éx dcaozypáziov paxpwv, d /S óaypépac
pupcocg nXijűővouaav nip/sac xac söxacpózaza nsXayuooaav, dXXd xac zfj dnb zwv ijdüv xpdasc, xa'c ndaacg zacg
ápezatg, xa'c zcp napadeiypuzc ysvéaíiac zocg tyjXouv édéXooac psyaXonpenrj ßcov xa'c owcppova aepvuvópsvog xzX.
Az eddigiekben az egyházi nyelvezet minősége mutattatott ki Konstantinápoly bevételéig és
előadatott a görög nyelvnek térrajzi elterjedése Macedonia Ázsia és Afrikában Nagy Sándor után. Nem
hagyhatjuk még szó nélkül, mielőtt tovább haladnánk, a görög nyelvnek életben való maradását a galliai és itáliai régibb görög gyarmatokon.
Hogy Massilia ( MaaaaXla~) , a phokaeok régi gyarmata, Krisztus előtt a 6 -dik században
alapíttatott s jó törvényei és államintézményei3) mellett egyszersmind a görög míveltségnek méltó kép
viselője vala, nem vonatik többé kétségbe. E város nevét viseli Ilomeros költeményeinek Eustathiosból
ismeretes s az aristotelesi és sinópei szövegitészet mellett megemlített szövegbirálat is, értem a
dcópfhoacg MaaaaXcwzcxSj-t4). Innen elterjede a tudomány világossága a narbonensi Gallia egyébb ré

*) Különösen Mullach Gramm, der Griech. Vulgarspr. Berlin 1856. — Giese, Über den aeolischcn
Dialekt, Berlin 1837. — De Graecae linguae dialectis, Ahrens lib. I et II Gotting. 1838 et 1843. — Sturz»
Letronne sat.
1) Leo Allatius de libris eccles. Graecorum, Fabricius Bibi. Gr. régi kiad. 5-ik köt. —
2) Mullach libro eit. 35 1.
3) Cicero pro Flacco cap. XXVI. — r) Wolf. Prolegg. ad. Hom. p. 175.
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szeire és Aquitaniába is. Ezen államok szónokokat, bölcselőket, orvosokat hivának meg és iskolákat
alapítának, miért Strabo a gallokat ^/UA/tyves-eknek nevezi. Justinus XLIII, 4 azt mondja, hogy „Non
Graecia in Galliam emigrasse, séd Gallia in Graeciam translata videretur.“ A római császárok Kon
stantintól Theodosiusig inegszabák a rhetorok és grammatikusok fizetését. Massiliában később mindin
kább nagyobbodván a római nyelv befolyása, a lakosok három nyelven t. i. gall, görög és rómain, tu
dónak beszélni, a miért Varró őket trilinques-eknek nevezi'). Hogy irodalmilag mennyire tudák né
mely gallok kezelni a római és görög nyelvet egymásmelleit, szolgáljon például a 4-ik században Kr.
u. élt burdigalai Magnus Autoniusnak Axius Paulus barátjához írt kevetkező epistola bilinguis-e2) :
Έλλαδιχτ}ς μετέχων Μοόσης Latiaeque camoenae
Ά ξίφ Αόσόνιος sermone alludo b ilin g u i...............
Κείνος έμο'ι πάντων μέτοχος qui serxa nostra,
Qui joca παντοδαπή novit tractare παλαίστρj ..............
Jam satis, ω φίλε Παύλε, πόνων άπεπειρήδημεν,
*Εν τε ίθρω causa<g τε xa't ingrata?<7£ χαδέδραις,
'Ρητοριχοϊς ludoíov..............
Hic érit et fructus Αημήτερος άγλαοχάρποο.
νΕνδα σοι ειδαρ εοι πολογανδέα pocula δέντι
Κιρναν, αιχε ϋ-έλοις, νέχταρ vinoro bono^o. Ερ. XII.
A lugduni és vienni egyház rendelete folytán az Acta martyrum-ok is görög nyelven szerkesztettek s
1839-ben Autun-ben, a vértanúk temetkezési helyén, egy a keresztyénségnek Galliába való első elter
jedése idejében szerkesztett sírkői felirat találtatott'’). Hogy Galliában a görög nyelv sokáig élhetett,
bizonyítja azon sok görög tulajdonnév, mely hajdan Aquitaniában divatozott4) és a mai franczia nyelv
ben levő sok görög szó és szólásmód3).
A mi a görög nyelvnek életben való maradását illeti Italiában, megjegyzendő, hogy a latin
népnyelv uralmának az osk és görög állott ellent Alsó-Italiában. Ámbár Alsó-Italia városaiban és Siciliában a hajdan létezett dór és chalkidikei városok tájnyelvi harcza a későbbi feliratokon a χοινη διάλεzrogtulnyomó elterjedése következtében elenyészik, mindazonáltal a görög nyelv el nem pusztult e tája
kon sokáig, sőt a χοινή διαλεχτός Siciliában és Nagy-Görögországban, még a római mezei lakokkal kör
nyezett Neapolisban is, a latin nyelv erőre kapásának századokon át ellent állott, s noha a 12-ik szá
zadtól kezdve a különféle román népségek gyakori érintkezése és a nyugotnak a görög kelet fölött
nyert túlsúlya a görög nyelvet Alsó-Itáliában hova-tovább jobban elnyomó, mégis találtatott még
1355-ből származó nyilvános görög fólirat is 6), s Nápoly és La Cava levéltáraiban még 15-ik század-

') Egger, de l ’étude de la langue latiné chez les Grecs dans Fantiquité, Memoires de l ’Acad. des
Inscript. 1855.
2) Mullach libro cit. p. 43.
3) Christliches Denkmal von Autun, erklárt von Franz, Berlin 1841.
4) Histoire littéraire de la Francé pár les Bénédictins de St. Maur.
5) Traeté de la conformité du langage francoys avec le grec, pár Henri Estienne, Paris 1569.
®) Papadia memorie storiche della cittá di Galatina, Napoli 1792.
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beli okmányok is találtatnak és Sicilia és Calabriában mind a mai napig sok görög elem tartatott fenn
mind szokás, mind nyelv, mind városelnevezésekben1).
Térjünk most már át a görög nyelv tovafejlödésére magában Görögországban.
Az első iró, ki az átmenetet az attikai dialektusból a xotvrj-be képezi, Aristoteles, nevezetes
az önalkotta tömött és mély gondolatokkal teljes nyelvezete miatt, mely azonban kemény, homályos
és szakadozott mondatalkotásu. Szókötési okokból megemlítendő nála a szavaknak szokatlan elrendezése,
kifejezési rödvidsége és merész structurája; alaktani és szóböségi tekintetben is sajátságos és épen ezért
vele a görög nyelv tovafejlődésének minden tekintetben egy ríj korszaka kezdődik. Az ő irályzatával
megegyezőleg irának Krantor és Thoophrast is. Megegyezik ezen változással az ezentúl keletkezett, úgy
nevezett Woiavr* ftrjTopuTj, mely lágy feloldottsága és az előbbi irályerővel ellentétben álló színezeti
csillogás miatt nevezetes. Ezen irályzás képviselői Demetrius Phalereus, és a dagályosság s Ízléstelen
séggel párosult nőies erélytelen irályzatú Hegesias. Ily módú túlzásokkal kezeltetett a történetírás is,
kivált Nagy Sándor viselt dolgainak elbeszélésénél. Ide tartoznak Onesicritus, Clitarchus, Aristobulus,
sőt a szellemdús Timaeus is. Ellenben Polybios pragmatikus előadása által kitűnik, bár a köznép szólásmódját nagyon is kiérezzük műveiben. A bölcselők között Epikur követői és a stoikusok nyelvezet
dolgában a legalsóbbrendű köznép kifejezéseihez sülyedtek le. E sülyedés már magával Epikurral, a tu
dományosság és a tanulmányozás e megvetőjével, kezdődik. Philodemus irálya is sok hiánnyal bír. Nem
kevésbé hanyag, sőt homályos és hibás Chrysippos előadása is sokféle irataiban, a melyek kivált a köl
tőkből történt sok idézetek miatt nagyon is tarka színezetűek. A hibás előadás annyival inkább feltűnő
nála, mivel, mint a többi stoikusok, aprólékos dialektikai modorú nyelvtani íiirkészésekkel foglalkozott.
Ezen korszak költői közül, mint a xocvoc ouyrpapeis-ek képviselői, leginkább érdemel említést Menandros.
Kallimaehos, Aratos, Apollonios és Nikandros elég tudományosság és sajátossággal bírnak ugyan, csak
hogy őn főleg a régieket utánozták s e tekintetben Thcokritos is hozzájuk számítható. Augustus császár
után az irályozás az egyes Írók Ízlése szerint nagyon külömböző. Dionysios, Diodoros és Strabonnál ál
talában a világosság az uralkodó elem ; Plutarchos ezeknél mélyebb ugyan, de irályozása nagyon mes
terséges színezetű.
Az egyes Írók ezen önkényes irályzási eljárásának közepette nem hiányzónak komoly irányú
és törekvésű grammatikusok, kik a tiszta attikai kifejezést törekszenek vala újra előidézni. A 2-ik szá
zadbeli Herodian, Moeris és Phrynichos meghatározók mi vagyon ávvcxáís mi xoivüg mondva és hogy
miben külömböznek a xotvo't ouyypu<ps7<;-vk a EHyves ffo^^a^síg-ektől. Az ezek által gáncsolt hibák
között sok nyilván a köznépi nyelvezet alakjaihoz tartozik, így figyelmeztet Moeris a lovává alak ke
rülésére, mely már Polybiosnál előfordul covypc helyett; ezzel kapcsolatban van a nubiai király feliratá
ban előforduló átpü, átpirjpi helyett, tígy látszik, hogy a köznépi nyelvezet, mint m a n a p , ú g y m ár hajdan
is, a /«-igéket «-igékké változtatta. Phrynichos figyelmeztet az ánexpiűrjv és fjo&áv&rjv előfordulására, mely
szenvedő alakok szinte köznépiek lehettek, m i n t j e l e n l e g , ánexptváprjv és jjotiópyv helyett. Ily tö
rekvések által ösztönöztetve nem csekély érdemet szerzőnek maguknak Apollonios Dyskolos a nyelvtan
rendszeres megalapítása és Pollux a lexikographika tekintetében.
Az Antoninusok és Hadrianus idejétől kezdve sok oly iró lépett fel, kik minden törekvésű*
*) Die unteritalischen Dialecte von Mommsen.
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két az attikaiak utánzására és finom s virágos nyelvezetre fektetek; sőt a kik az attikai írók hibás sajá
tosságaikat is felujíták s azért méltán neveztettek ázzexáq o-o>l(uxfíovrcs-eknek Lukianos által. Ezen irók
sophistáknak és irályozásuk miatt a t t i c i s t á k - n a k neveztetnek. Ide tartóznak Dió Clirysostomos,
Aristides. Libanios, Plnlostratos, Heliodoros a regényíró, Longus és mások, továbbá Aelianos, Themistios. Himerios és a Traján, Hadrián és az Antoninusokkal egykorú, sok tekintetben kitűnő samosatai
Lukianos. Önálló és ügyes vala Julianus császár is. Kisebb érdeme és kevesebb Ízlése van az antik
szokások és a görög nyelv tanulmányozása érdekében különben kitűnő Alkiphronnak a levélírónak.
Az Antoninokkal egykorú Maximus Tyrius, és az 5-ik századbeli Eunapius és mások szolgailag utánzák a
régieket s azért irályuk erőltetett, keresett és dagályos. A dolog természetében fekszik, hogy az atticisták
grammatikai törekvésük mellett a rhetorika is virágott. Ez utóbbi nemben működöttek közül megemlítendők a tarsusi Hermogencs Marcus Aurelius korából és Dionysius Cassius Longinus a 3-ik század
ban. Magában Görögországban a nyelv ez ideig meglehetősen ment volt idegen befolyástól.
Midőn a görögök római uralom alá kerülőnek csak nagyon kevés latin szó jutott az első szá
zadokban a görögségbe s ezek is csak akkor használtaidnak az irók által, midőn római viszonyokról
irának, bár tagadhatlan, hogy a mai köznépi nyelvben előforduló latin szavak közül némelyek még
akkor mentek át a népéletbe, ilyenek pjyg rex, óanínov hospitium, naXAzcov palatium sat.
A byzanti történetírók nyelvezete, miveltségük és Ízlésük szerint, majd jobb, majd roszabb.
Legjobb nyelven irának Theophylaktos Simocatta a 7-ik században, Nikephoros konstantinápolyi
patriarcha a 9-ik század elején, Konstantinus Porphyrogenitus a 10-ik században; Nikephoros Bryennios és neje Anna Komnena a 12-ik század elején és Joannes Kinnamos ug/anazon század végén.
Ámbár a legjelesb görög tudósok Konstantinápoly elfoglalása előtt és utána hazájuk földét
elhagyák és őseik míveltségét s irodalmát nyugoton terjesztők s noha ezen időtől fogva a köznépi görög
nyelv számosabb költő és prosairó által kezdett használtatni, még sem veszett ki a régi görög nyelv is
merése és használása, mert az irodalom terén a köznépi nyelvezet sokak általi használatának daczára
a tudósok mégis ó-görögül irának. Hogy a sok közül bizonyság végett csak nehány páldát nevezzünk,
megemlítendő, hogy a H i s t ó r i a P o l i t i c a C o n s t a n t i n o p o l e o s 1391-től 1578-ig ó-görögül
Íratott.1) Az egyházi irók között az 1530-ban virágzott Pachomios, zakynthusi származású barát, tűnik
ki, mint a kinek nemcsak tökéletesen kimívelt görög irálya, hanem remek beszédfolyása is van, s az
előadás mesterségében valamennyi kortársát és közel elődjeit fölülmúlja. A görög nyelv és míveltség
életben való maradásának tiszteletre méltó bizonyságát adják Demetrios Cantemir és NcxóXaoq 6 Maopoxopdároq moldva fejedelmek, kik közül az előbbi a „Histoire de 1 Empire Ottoman“ czímfi művében a
vele egykorú mívelt görögöket a régiek legjobbjai és legderekabbjaival hasonlítja össze, az utóbbi pe
dig következőleg nyilatkozik"): „ XecpoSvrac d' FXXrjvcov ysvrj, psyúXacg sdxXscacg alwva zbv záXac rrspcßaXóvza, oh xat pé'/pe roods évanéuscvsv cyyt] ou náuzav éiezr^Xa ápyacag ptsyaX.ocJjoyiag xac áyycvoiaq“ és más he
lyen : ,,0'jo rj FXXaq Spcoq navránaacv sprjpoq xaralsAentrai ávdpwv re aoepäv xa'c ßlßXcov, áXi slys xac ob
dcéXcrrs zspcdáXzooaa Xsicjjava apyacaq zoXuzsXstaq, — xac év zfj napoúap o éayazca rod ypóvoo árpúrq> cpcXotcov’ji vúxrcop re xa'c as ff iypépav avsXczzoixrc rá re ’EXXrjvaV, xac ónóoo. rj Aarcvcuv xac ’Apóßwv xac IJspamv
’IraXá~>v zs xac ráXXuov cpcovf^ sbcpoütq guvréiXscrac.“*)

*) A byzantinusok bonni gyűjteményében.
a) (PcXo&soo nápspya osX. 17,51 év Bcévvrj 1800.
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Különösen kiemelendők azok közül, kik az újabb görögök között az ó-görög nyelvet kezelők
irodalmikig, 'Avzwvtog Kopar^ mint Pindarosnak ügyes utánzója a 17-ik század végén ős a 18-ik elejőn
ős a roppant tudományt! s mint költő ős prósairó egyaránt becsült Leo Allatius, kinek kötetlen beszédű
irálya nem áll Lukianos-é mögött.
Hogy a köznép nyelve (lingua vulgaris) már az ó-korban különbözött többé-kevősbő az iro
dalom által ápolt míveltek nyelvétől, kétségbe vonhatlan tény; azt mind a mai nyelvek állapota, mind
pedig már Homerus, Hesiodus és a későbbi költők műveiben megcsonkított szavak, a synizesis, a Syn
kope és apokope és hajlítás és szóképzés rendellenességeiben mutatkozó példák eléggé bizonyítják.
Ilo merusnál a őtopa, xoißrj és áXtptzov helyett előforduló őtő, xpt és uXtpt csonkított alakok régi nép
nyelvi maradványok. Ide tartozik a Strabonál (VIII p. 364) felemlítet ßpißö helyett álló hesiodusi
ßpi is, továbbá ßa páőtov helyett Sophoklesnél (Fragm. 9 3 2 ) és az epicharmusi XT és l'upaxtó, Xiav
és Sopaxoúoas helyett sat. — Méltán népnyelvi maradványokhoz sorolhatók a scytha szavai Aristo
phanes Thesmophoriazusaiban és Pseudartabasé is (Acharn. 104) és a feliratok által megőrzött sok
a szokásos irodalmi nyelvvel meg nem egyező alak. Hogy a római uralom alatt a nép nyelvbe, mint
már föntebb is említettük, latin szavak is becsúsztak, magától értetődik. A dialektusok, az attikai
szójárás és a köznyelv (xotvy öcáXexzogJ nagy elterjedésének daczára, a 3-ik századig meglehetősen
fenntartattak s akkori lételükről a 2-ik század vége felé élt Tatianus1) következő szavai világosan
tanúskodnak : „Nuv ők póvotg ópiv anoßißrjxt prpTs év zah ópeXíatg ópotptovétv. Atoptétov pkv pap oöy rp aazrj
Xégig Totq uttu zij/s 'Azzexys. AioXetg re oőy ópoctog zoh* Itooi ipdéppovzac az (ínstag ők oőarpg zoaaúztpg zap oh
oux éypfjv, á~opai ziva ps őst xaXscv"EXXrjva xuc pap zó űnívzcov ázontózazov rag pxj arjppsveh őptöv kpptpveiag
ZEZtpijXazv ßapßaptxah zs ftovah tat) őze xazayptópevoi aoptpopzrjv upiv Trenocrjxazs zrpv őcáXexzov.“
A római császárságnak llyzantiumba való átköltöztével, miután a római hivatalnokok gö
rögül s a görögök latinul tanulónak, a népnyelvbe is sok latinismus jutott be, bár később, a görög té
tetvén udvari nyelvvé, a körülmények megváltozónak. Ezen byzanti korban az attikai alakoknak a köz
göröggel való összekeveredése folytán az ó-dialektusok lassan-lassan elenyészőnek és e keverékben csak
az aeol és dór tájszólásnak maradtak erősebb nyomai, az ión kevésbé maradt képviselve s ez áll a dia
lektusok mai maradványairól is. A görög nyelv pusztuló állapotát azon korban Julián császárnak a
363-iki azsiai hadjáratakor irt levele is bizonyítja (Epist. 5 5 ): „rá á’ épa, el xa\ tpßeppoiprpv 'EXXrjviazi,
ßaopd^Etv a£iow oőztog éopkv ßeßupßaptopivot őtu zu ycopia.“ —• Kevés évvel ezután Chrysostomus, ha életírójának hihetünk, Antiochiában beszédet tartván a tömegből egy asszony lépett elő s kérő a szónokot,
hogy érthetőbb nyelvvel éljen, a mely kérés következtében azután az egyházi Demosthenes közönségesb
szólásmódot használt. Ebből magyarázható meg, hogy a világosság és érthetőség kedvéért használónak
néha jó irók is barbár kifejezéseket. Ezért mondja a régiek utánzásáról híres Synesius (Epist. LXVIII
ad Theophilum) : „nzpivoazotjai zcvsg ßaxuvzcßoi naß yptv (ávsgetpáppou pcxpöv önoßapßaplaavzog, tva őcá
aovrjőeazépag zfj noXtzela tptovrpg zrjv ivlcov xaxiav iptpuzixtozépuv TtapaozrjoaipO' oozoc xaőéőpav pkv ánoőeőecppévrjv iyetv od ßoöXovzat, ot pe zrpv ouaav énoXsXotnaaiv, oő xaza aoptpopáv, áXXé audaipezot pszuvúazat pevópevot, xapnoővzuc ők zug zepág éxeTneptvotrzoűvzsg, onou xspőaXewzspov'“ — A népnyelv századról századra
jobban roncsolódott. A hajlításban elveszett az esetek közül a d a t i v u s , a számok közül a k e t t ő s ,
az igemódok közül az ó h a j t ó és az i n f i n i t i v u s , az igeneinek közül a m e d i u m és az igeidők kö-*)

*) Mullach libro cit. p. 68.
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zül a p e r fe e t um. Az egyszerű plusquamperfectum és futurum helyébe k ö r ü l í r t lépett. Az infinit ivus 7va vagy ozi és a foglaló móddal Íratott körül. Ehhez járulónak hibás hajlítások, sok szó classicus
korabeli értelmének módosulása vagy megváltozása, sok idegen szó s végre hibás szókötési fűzések. Ez
azon k ö z n é p i n y e l v , melyet a görög Írók körülbelül a 6 -ik századtól kezdve dypwdyq, áxlij, xoivy,
iduozixíj dtálsxzoq vagy y luxra a zebv yudaicüv-nak neveznek.
A nyelvromláshoz számítandó a szótagok mennyiségének lassanként történt elveszése is.
Hogy azonban e tekintetben helyes Ítéletet hozhassunk, jusson eszünkbe azon körülmény, hogy a szó
tagok mennyisége épen oly kevéssé volt eredetileg a görög nyelv tulajdona, mint a latiné, és hogy a
homerosi versek gyakran épen oly ellentétben vannak a későbbi korban alkotott mennyiségi szabályok
kal, mint a latin irodalomban a plautusi versek a későbbi költők mennyiségi szokásával. Ha tehát a
költők által csak a nyelv legvirágzóbb korában készíttettek a mennyiség szabályai szerint versek, me
lyek minden művészeti igényeknek megfelelének és így a szabályszerű recitátionál a mennyiségnek az
accentussal való egyesítése lehetséges vala: magától értetődik, hogy a két régi nyelv megromlása és a
hangoztatás finomabb modulatiojának elveszésével a mennyiségnek is újra. távoznia kellet és csak a
prosai accentus maradhatott meg. Hogy azonban a mennyiség mellőzése s csupán csak az ékezetnek
alkalmazása által a folyméretre ki csinált először verseket, bizonytalan. A fennmaradt költői művek
küzött legelőször a 4-ik századbeli nazianzi Gergely munkáiban akadunk mennyiségtelen dimeter iambicus catalecticusra. Állítják továbbá, hogy az alexandriai költő ’Anolltvápioq is irt a 4-ik század kö
zepén politikus ( jro/hri*ós=népies) verseket. A következő századokban Christophorus a secretis, Cantares és Palaeologus Manó császár irának anakreonféle verseket, melyek szinte a politikusokhoz
számítandók. Azok között, kik iambikus politikus verseket irának, legrégibbnek Psaltes tartatik, ki
1 0 5 0 körül az énekek énekének paraphrasisát irá, árrlooazépaiq lézsa i xat xadypageupevacq, mint maga
mondja. Ezen iró után ugyanazon versekben irának még Nicetas Eugenianus, Constantinus Manasses,
Tzetzes és mások. Az így egyengetett útra a XII-ik században Theodorus Prodromus, szegénysége miatt
rendesen nzuryonpodpopoq, a legrégibb köznyelven iró, lépett. Az ő versei alkatuk és köznépi nyelvezetük
miatt nagyon nevezetes maradványai a 12-ik századnak. A vulgaris nyelv, mint ezen Írónál látható, ak
korában csak csekélységekben különbözött a maitól. Az általa használt versmérték, tetrametri iambici
catalectici, vált a leghasználtabbá az újgörög költeményekben.
Feltűnő körülmény, hogy míg a római poötae vulgares-ek már a 4-ik században állandóan
használók a rímet (ópotozéleuzov), a görögök ezt csak a 15-ik században tevék.
A mai népnyelv dialektusait illetőleg megjegyzendő, hogy azok között oly határozott kü
lönbség, mint a régiek dialektusainál volt, nincsen, s habár közöttük hajlítási és ékezési eltérések is
fordulnak elő, mégis leginkább csak kiejtési és helyhez között szavak használása teszi a főkülönbséget.
A mai görög nyelvvel foglalkozók hat tájszólást szoktak fölvenni, novezetesen a k e l e t i t vagy
kisázsiait, a c h i o s i t , a k r é t a i t , a c y p r u s i t , a p e l o p o n n e s u s i t és a h é t s z i g e t i t ; az
albániait, melyben ugjan sok görög elem találta tik, saját megfigyelésünk folytán nem mérnök hetedik
dialektusul a görög tájszólások közé sorolni, bár Mullach ezt némi óvatossággal ugyan, oda igtatá.
A keleti vagy kisázsiai tájszólásban feltűnő a #-nak z általi helyettesítése, mint az alzpla
szónál aíftpía helyett a seytha szájában Aristophanesnél. Épen ilyen a mai ázsiai görög szájában pl. a
&élu> h. zéloj, ävd^poTcoi h. ä'jzpono. A chiosiak még ma is használják a homéroszi xs partikulát, mely
a fekete tenger mellett lakó görögöknél xss-be megy át. A cyprusiak és rhodusiak két magánhangzó
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között, sőt gyakran a szó elején is el szokták hagyni a gyöngébb mássalhangzót pl. ozpaßög h. ozpaóg,
ptyáXog (péyug) h. peáXog. Ezzel egybevethető a régi (Pausanias 8 , 3, 1 és 5, 5 ) (PiaXog és (PiaXia, <I>iyaÁog és <ViyaXla helyett és a homéroszi ei'ßio, Xeißco helyett. — A lihentők (aspiratae) gyakran felcserél
tetnek, leginkább y d helyett, mint opviéa h. opvr/a, ßa&og h. ßuyog. A (ligámmá gyakran hangoztatik,
mint MsaaaFopia (egy nagy síkság neve), Meoaopla helyett. A kezdő hangzó gyakran elesik, mint más
hol is a népnyelvben, pl. ÓXiyog h. Xiog, éXatíva) h. Xápvio, upéyio 1». péyco. A p és tt, épen úgy mint Rhoduson, felcseréltetnek, pl. pvrjpa h. mrjpa és viszont ttXoiov h. pXoTov mint az ó-görögben ßpozug popzóg
helyett. Az -ősidig képző -oóú^g-re változott és kicsinyítő jelentést vett fel, mint: rá xaXoyepoódia (ba
rátnövendékek, xaXáyspog, xaXóg és yépatv-ból-, barát).
A peloponnesusi tájszólásban az igék összevont alakjai helyett a föloldottak fordulnak elő,
pl. repúo) tipáéig tipáéi, rtpiü ripáig és zipu helyett, és némely szavak nem declináltatnak, pl. zXyv EXXág,
’EXXáőu helyett.
A hétsziget lakóinak nyelvezetében az összevonható igék egy a végzet eleibe tett £ által
verba barytonákká válnak és ugyan ezek az aoristusban a a helyett ^-vel bírnak, pl. a zypéio ige a köz
nép szájában ríjpáio, a hétszigetieknél zypáCa) és aorist. ézrjpaga.
A theriaiak, úgy mint a Laconica déli részén lakó maniáták, sajátságos keményen s éneklő
accentussal ejtik a szavakat, mi a régi dórokra emlékeztet, s mind szavaik mind kifejezéseikben sok
archaismus van, pl. nűg áxoúeig; hogy hívnak ? ó ulóg uou uxoúee Jypij/rpiog, fiamat Demeternek hívják.
Az a do k- o t őóvio-val fejezik ki, mi a dldiopt törzse AOll bővítve y-vel. Kalymnos, Amorgos és A styphalaea lakói majdnem minden igénél az idői előraggal élnek, mint: -pypaipu, rjXeya (eypaipov, eXeyovß.
— Patmos lakóinak nyelvezetében nevezetes, hogy a végéles szavakat, mint a régi aeolok, másodéle
sekké teszik, pl, Apopyog, áXrjíXyg, xaipog és xúXog-1 mondanak 'Apopyág, áXy&rjg, xaipóg és xuXóg he
lyett sat.
A dór s nevezetesen az ó-lakón tájszólásnak legtöbb maradványait tartotta fenn az Argolis
és Lakonika között fekvő hegylakók, úgynevezett czakónok, nyelvjárása ‘). Mivel a nyelv sem uj- sem
o-görögnek nem mondható s mintegy a kettő között áll s külömben is oly sajátságokkal bir, a melyek
következtében minden ismert görögségtől külömbözik, megérdemli, hogy közelebbről megismertessék. —
Mindenek előtt, a hangzók használatát illetőleg a czakónban, megjegyzendő, hogy nagyon kiterjedt az
a-nak dórias használata az -p helyett, pl. t/noúya és ipiovú, tpuyrj és <po)vrj helyett. Továbbá az y.t gyak
ran pótolja S} mi azomban a többi köznépi dialektusokban is előfordul, pl. devoápeve, duvápevog helyett.
Az , és £ is váltakoznak, m int: xpíe xpéag h. és éxávou ixávio helyett. Az y helyére gyakran tétetik ou,
mint : youvaixa, xoua (xúiov) ; too is ej te tik y helyett, pl. xziounou xzurcíü helyett. Epen így találkozik
oy az o vagy at helyén is, mint: ozoüpa azópa és ozpoupa ozpwpu h., sőt a ^ouipáX.a szóban az e-t pó
tolja (xtipuX-rp. Az o rendesen elmarad a szavak elején, mint: vúya ővuya h. (ovu^). — A mássalhang
zók tekintetében feltűnik a czakónban a sziszegők sokasága, kiterjedésük a p terére, némely hangok fel
cserélése, lágyitása vagy kilöketése, pl. ay áll a h. ebben : näoya azaz nö.oa,&oy egyszerű # h. ebben :
evdaye azaz ev#£y, zay z h. ebben : zoy't azaz z'i, C 7r h. ebben : y« C,ilpev azaz y« vrupev (tva és űnúywpev,
menjünk), £ ß h. ebben: ipo^oúpeve azaz ipoßoupevog, C y h. ebben: vu ipúZoupev azaz y« tpúympev, f #h. eb
ben: Cciog azaz &eTog (nagybátya) és végre f * h.az e,t, ou előtt, mint: £ai xai helyett. Továbbá oy

*) Mullach libr. cit. p. 95.
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használnak a czakonak p h. a τ, δ, θ után, mint: βότσχυ βότρυς h., δσχοΰε δρύες h., άθσχοιπο άνθρωπος
helyett. A hetük felcserélését illetőleg x találtatik π, v és r h., mint: χιάνου (πιάνω megfogok), θυρούχου
(θυμόνω haragítok), χιμοϋ (τιμώ)· — Viszont a r is elfoglalja a x helyét, mint az έ'τεινου (έχείνου), δάττυλο (δάχτυλος) szavakban;^ is találtatik
helyett a γροΰσσα (γλώσσα) szóban. Feltűnő a betűk gya
kori kilökése is. nevezetesen a β, S, λ, μ, v és σ-é , pl· προύατα (πρύβατα), ποΰα (πóda), διού (δίδω,
att. δίδωμΟ, θέου (θέλω), τσχέου (τρέμω), άγαποΰα (αγαπούσα, att. ήγάπων).Figyelemre méltó továbbá két (ώ
közül egy szóban az egyiknek γάμμα-ν&Ι való fölcseréltetése, mint άγουρα άρουρα helyett, a *-nak ki
vetése νιοΰτα szóban vázra h., a v-é Θ előtt άθρώπο szóban άνθρωπος h., a <r-é ζία szóban σχιά h., a
tenuisnak médiára való változása és helycserélése άβράγου-bán αρπάζω helyett, a végszőtag elesése γάban γάλα h. és sok más szónál, mi a homerosi δώ és *j0f-re emlékeztet. A hajlítást illetőleg az első declinatiónál az ódon a fordul elő az ης végzet h., m int: πολΐτα, vadra, έρημίτα, mi a homerosi ίππότα és
ϊππηλάτα nominativusokat juttatja eszünkbe. A második declinatio 0ς vagy ov végzete h. 0 vagy ε fordul
elő, mint: νόμο, σοφό, de χα,πνέ, αετέ, χορέ, ήλιε sut. Α το χάλε χάλον h. áll s a többi görögöknél ξύλον.
Καχόν h. csak χαχό fordul elő. Az o-ra végződök hívó esete ε-ra végződig, az alanyesetben s -ra végző
dök nem declináltatnak. A harmadik declinatio alanyesete vagy a rendes genitivussal egyenlő, mint :
μηνάς (μήν), mi nem egyéb, mint a teljes μηνς kibővítése o által, vagy pedig a közönséges tárgyesettel
egyező, mint: αγέρα (ή χειρ), mi az ujgörög vulgáris nyelvben is közönséges. E mellett találkoznak kiiejletlen végzetek is, m in t: χρίε (χρέας), πάθε és βάρε (πάθος és βάρος), χοϋε (χύων). — A többesszám
képezésénél a czákón nyelv majd a közönséges szokást követi, mint: ά χώρα. több. aí χώραι , νόμο
több. νόμοι, majd £-t használ az ες helyett, mint: ποΰα több. ποΰε (ποός,πύδες), de ό μηνάς több. oí μηνοι (μην, μήνες h.). Megjegyzendő továbbá, hogy χώρα és πολΐτα, kivévér. a χώραν és πολίταν tárgyese
tet, változatlanok. A többese az említett szavaknak, χώραι és πολΐται, szintén változatlanok. A második
declinatióhoz tartozó szavaknál a végső ς és v elvettetik és a t ö b b e s b e n h i á n y z i k a d a t i v u s.
Az e g y e s s z á m d a t i v u s á n a k e l ő f o r d u l á s a annál figyelemre méltóbb, mivel ezen eset a köz
népi görögben gyéren van képviselve, pl. e szólásokban θεού δόξα, προς τούτοις, έν φ, bár a fekete tenger
mellett lakó görögöknél gyakoribb. A középfok a czakónban csak a τερε képzővel találtatik, pl. Χαχό
χαχούτερε, de χαλέ χαλήτερε, άαχέ (nagy) άδσχίτερε. — A czakón szavak nagy részt megegyezők az új
görögben előfordulókkal, de gyakrabban ó-görög, sőt oly alakokat mutatnak, melyek a közhasználatból
eltűntek, és oly analógiákat, melyek minden Írott görögön messze túlcsapnak. Sok oly szó is fordul elő,
a melyeknek gyöke már csak a rokon nyelvekben lelhető fel, sőt soké ezekben sem. Az άδελ,φός helyett
a czakónok άθί-t mondanak, az αδελφή h. άθυιά-1, άρτος h. άνθε-t, νΰν h. πάρεσχε-^, mi az ujgörögben
τώρα (djj ώρα) sat. — Legfurcsább azomban a névmások és az igék képzése, a mely minden ismert
görögségen túlmegy és a mely egy egészen sajátságos ó nyelvnek töredékeit tárja fel előttünk. A főnéyi
névmás nominat. εσού (én), gén. és dat. μί} accus. iviou; többes nőm. évó és έμύ (mi), gén. és dat. νάμοο,
acc. έμοόνανε; továbbá egyes nőm. éxtoó (te), gén. τί, dat. vi, acc. xioo; többes nőm. εμού (ti), gén. és
dat. νιούμοο, acc. εμού; végre a harmadik személy egyes nőm. hiányzik, gén. ai, dat. vi, acc. σ ι; többes
nőm. hiányzik, gén. és dat. aoú, acc. hiányzik. Szintén ily sajátságosak az έχείνος alakjai. Egyes nőm.
hiúm. ετεινερε nőn. ετειναί sémi. έ'χεινι, gén. himn. έ'τεινου nőn. ετειναρι sémi. έ'τινου, dat. hiányzik, acc.
himn. ετεινενι nőn. ετεινανι sémi. έ'χεινι; többes nőm. himn. έ'τεινονι nőn. έ'τεινεϊ sémi. ετειναί acc. hinin.
ετεινου. A ουτος, αυτή, τοΰτο h. a czakónok a következő alakokat használják: egyes nőm. himn. έ'ντερι
nőn. ενταί sémi. ί'γγι, gén. himn. εντου nőn. ένταρι somi. εντου, dat. hiányzik, acc. himn. έ'ντενι nőn. έ'ντανι

scml. εγγι; tiibbes nőm. έντεϊ mind a három nemben, acc. himn. εντου, a többi alakok valószínűleg έντεϊ.
Λ τις és τι h. τζι és τζές-t (esi, csesz) mondanak. A δς és ή- t δπουε és άποοα-nak mondják (mi az újgörög οποίος, όποια analogonja), de semleges nemben az δτεινερ: mutató névmást használják. A főnévi
igének jelenjei ive, εσι,εννι, több. εμμε,ετε, ι vvt; múltja: ina, iaa, ixt, több. εμμαϊ, εταί, ί'γχιαϊ. — Az
igeképzést illetőleg megemlítendő, hogy az augmentum a legegyszerűbb alakban jelen meg, t. i. csak az
ε-ra akadunk s erre is csak néha, kivévén a perfcctumot. a hol mindig ott van, csakhogy a mással
hangzó kettőzése nélkül, pl. έγαμήχα; a π azomban „--vő és a * 7^-vé sűríttetik, mint: έμποιχα (έμπεποίηχα), χίνου (πίνω) peri. έγχΐχα, ellemben χεινου (πεινώ) múltja έχεινάχα. Az igék praesense és imperfectuma a nomenné fejlődött törzsnek (törzs γραφ, himn. névt. γραψου, nőn. névt. γραψα.) és a főnévi
έ'νι (ενεστι) igének az összekötő ρώ általi összekapcsolása által képeztetik: praesens γράψουpivt és
γραψαρένι, imperf. γραψουρέμα és γραφαρέμα; az a után azomban néha a ρώ kilöketik s támad γρσ.φαένι
és γραμαέμα. A főnévi ige a névtörzsek előtt is állhat, mint: praesens ενι γράψου és ive γράψα. imperf.
εμα γράψου és ipa γράψα, sőt, ha a személy az összefüggésből kivehető, el is maradhat. A jövő idő δέουval (δέλω) iratik körül, pl. ive δέου vagy δεουρένι γράψει vagy δέου γράψει. A többi újgörög népnyelvi
tájszólásokban használt #«-val (δά = δέλει νά -- δέλει ϊνα)όsaz aoristus foglalójával is körülirható. —
Az aoristus képzése a többi görög analógiát követi, csakhogy tiszta alakja előragnélküli, mint γράψα, és
az ου a zárt szótagoknál az aoristusba is átmegy, mint γάμου (att. γαμώ), aor. γαμοΰσα (att. έγάμησα)·
E z e n f o r m a t i o új v i l á g o s s á g o t v e t az a l e x a n d r i a i és ú j g ö r ö g n é p n y e l v i έ π α 
τ ούσα, α γ α π ο ύ σ α (att. έπάτουν, ήγάπων) i in p e r f e c t úrni a l a k o k r a . 1) A perfectum activi a
tiszta és a folyékony igéknél *a-ra végződik, pl. ώραχα, έδάρχα. A némajellemü igék csak mássalhang
zójukat lágyítják, mint: γράψου, perf. έγράβα. A J-jelleműek mássalhangzó nélkül képezik a perfectuinot,
pl. χαιρεχίζου, aor. χαιρεχίσα, perf. έχαιρεχια. Ha az utolsó törzsszótagban « van, a végzet elesik, mint:
άβράγου (att. αρπάζω), perf. άβpa (άβραγα helyett). A plusquamperfectum £;’^„-val (att. ειχον) iratik kö
rül, mint: είχα γράψτε, είχα ορατέ {γραπτός, ορατός helyett). — A szenvedő praesense és imperíectuma a
cselekvő ezen ideivel egyenlő módon képeztetik úgy, hogy a nomenné fejlődött névtörzs, γραφούμενε és
γραψυύμενα képezi itt is az alapot: praes. γραφουμενερένι és γραψουμεναρένι vagy ενι γραφούμενε és εν:
γραψούμενα■ Szintén igy képeztetik az imperf. is az ipa segítségével. A jövő idő körüliratik: δέου νά ενι
άγαπιμέ szerettetni fogok (δέλω, ινα, ενι == ενεστι, mi az ω conjunctivust is pótolja, αγαπητός). — A
perfectum μα- t ragaszt a törzshöz, pl. ώραμα, έδάρμα. A plusquamp. körüliratik, mint: ina γραφτέ (az
ind. act. aoristusnak is ezen alak felel meg, mint föntebb láttuk). A modusképzés az indieat. kívül
csak a cselekvő és szenvedő alak aoristus conjunctivusán szemlélhető: άγαπου {άγαπάου-ból, att. άγαπώ),
aor. αγάπησα conj. νά αγαπήσου (ΐνα αγαπήσω) és σ nélkül νά άγαπήου; a szenvedőben νά άγαπηδοΰ és
δέρνου-é (δέρω, δείρω nyúzok, verek) νά δαρδοΰ. Az óhajtó mód hiányzik, a parancsoló a νά és a loglaló által fejeztetik ki, az infinitivus nyoma csak a körülirt jövő időnél látható még: δέου γράψει (δέλω
γράψειν helyett). — A személyképzés, úgy mint az időé, kétféle, úgy hogy az majd a görög nyelv sze
mélyképzéséhez közeledik, majd pedig ő s r é g i e s m ó d o n a törzs és a főnévi igéből tétetik össze. A
legsajátságosb a czakón igehajlításban a cselekvő és szenvedő praesens és imperfectumának képezése. A
praesens act. először a főnévi igének hátratétele által képeztetik a következőmódon «) himn. γραψουρένι,
γραψουρέσι, γοαψουρέννι, γραφουντερέμμε, γραψουντερέτε, γραψουντερίννι; b) nőn. γραψαρένι vagy γραψαένι,
γραψαρέσι ν. γραψαέσι, γραψαρέννι ν. γραψαέννι, a többes megegyező a himnemű alakokkal. — A prae') Lásd, múlt évi Értesítő 7 1.
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sens másodszor a főnévi igének a törzs eleibe való tétele által képeztetik : liimn. ένιγράψου,nőn. ένιγράψα,
többes mind a két nemben έμμεγράψουντε sat. — Az imperf. a főnévi ige utántételével következőleg hang
zik :himn. γραψουρέμα., γραψουρίσ a, γραψουρέχι, γραψουντέμαϊ, γραψουντέταϊ γραψουντίγγιαί ; nőn. γραψαρέμα, γραψαρέσα, γραψαρέχι vagy γραψαέμα, γραψαέσα. sat.; a többes egyenlő a himnemű alakokkal.
Ugyan ezen idő a főnévi igének a törzs eleibe való tételével következőleg alakul: himn. έμαγράψου, έσαγράψου, έχιγράψου, έμαϊγράψουντε, έταγράψουντε, έγγ ιαίγράψουντε vagy έγγιαγράψουντε ; nőn. έμαγράφα,
έσαγράψα, έχιγράψα, a többes mint a hímnemnél. — A szenvendő személyképzés, a szenvedő részesülő
nek használása mellett, olyan mint a cselekvőé, tellát praes. himn. γραψουμενερένι, nőn. γραψουμεναρένι
vagy γραφουμεναένι ; imperf. himn. γραφουμενερέμα, nőn. γράψουμεvαρέμa. vagy γραφουμεναέμα. ·— E
csodálatos és nagy figyelemre méltó nyelvjárás megérdemli, hogy belőle mutatványt is csatoljunk ide.

C zakón ul.
Γ ο υ ν α ΐ χ α xa't χότζα.
Nla') γουναΐχα γήρα εχα. viu. χότζα,
οπού2) χα.ϋαμέρα εχι γεννοϋα3) Sva αυγό.’4)
'Ext νομΐσα3) άν νιόΐ®) τάν χότζα πά.σγε
χρίσΡ), δά γεννάει8) δυβολαί9) χατ' άμέρα,
ζα'ι v't έμποΐζε. αλλά ά χότζα, άπό τό
πάσχου πάχου10) <5έν11) έμπορϊζεη) πλία.
να γεννά.Τ) χάνενα13) αύγό.**)

A ttik a i nyelvjáráson
Γ υ ν ή χ α'ι ορ ν ι ς.
Γυνή γήρα τις δρνιν είχε χαϋ'
εχά,στην ημέραν ώόν αυτή
τίχτουσαν. νομίσασα δε ιός εί πλείους
τή ορνιδι χριϋάς παραβάλλοι, δ'ις τέξεται
τής ημέρας, τούτο πεποίηχεν. ή δ’ δρνις
πιμελής γενομ.ένη ώόν ούχέτι τεχεϊν
ήδύνατο.

Κ ύ ω ν χ α'ι τ ο ε ι δ ω λ ο ν α υ τ ο ύ έ ν τ ιρ υ δ α τ ι.
Περού ενα χουε από τό ποταμό μέΓ) τό
χρίε ’ς τό τοϋμα2) ζα'ι όρου τόσου τό υο
τό ναχόδσγα σι.”Εχι νομίζου που τα. χάτω
όρούμενε εχι α.λλε χοΰε π'3) εχι εγου
χρίε ’ς τό τοΰμα, τότε άψΐζε’1) τό άληδινό,
διά νά πάρε'3) τό όρούμενε, xa't εχι ζα'ι
απο τα. όουο στερουτε. )

Φέρων τις ποταμού πλησίον
χύων χρέας χύψας εαυτόν,
άλλον εις ύδωρ βλέπει,
γανών δε λοιπόν του χάτω
λ.αβεϊν χρέας,
άπεστερεΐτο χα'ι του, ουπερ
έχράτει.

A czakón nyelvjárás, mint ezen ismertetéséből is látható, még sokat deríthet fel az összes
úgy az ó mint az űjgörögség tekintetében, ezért a helyszínén való alapos tanulmányozása a legszebb si
kerrel koszorúzhatná a nyelvbuvárt.

*) 1) Νία-μία. 2) οπού (ragozhatlan relativum pron.) όποιος az újkörögben = δςτις. 3) έγέννησε.
*) αυγό ν. αυγόν az ώόν digammás alakja. b) ένόμισε. 6) az újgörög δίδω (att. δ'ιδωμι) módosulása. 7) πάσαν
χριδήν.3) δέλειιναγεννάη (att. γεννήσει). 9) δύο és βολή (dobás) szavakból, kétszer.10) παν πάγος (πολύ πάγος).
η) újgörög tagadó szócska ουδέν — ου helyett. 1S) έμπορώ (att. δύναμαι) az ó-görög απορώ ellentéte. 13) χάνεις
χάμμία χάνέν ν. χά.νένα az újgörögben annyi mint az att. ούδείς (xa't άν εις).
**) *) A μέ a μετά kurtítása az újgörög köznépi nyelvben s mindig tárgyesettel köttetik, mint a leg
több praepositio pl. az άπό is ugyan azon sorban. 2) εις τό στόμα helyett (att. εν τω στόματι). 3) π’ annyi mint
ποΰ=δπου=όποΐος (att. δςτις). 4) άψιώ-\>6\ (att. ά.ψίημι) a perfectum_ (att. άψεΐχε). 5) az újgörög népnyelvi
παίρνω-\>(Α (att. έπαίρω felveszek).
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íme mily bő adatokkal kínálkoznak a mai nyelvjárások a régiek dialektusait tanulmányozni aka
róknak, ha a philologusok az élő nyelvet nem büszkén és elfogultan ignorálni, hanem tanulmányozni akarnák.
A mi a mai irodalmi nyelvet illeti, az még napról napra nemesbíttetik mind az ó szavak fe
lélesztése, mind a formák és a szófiizés szabatosabb kezelése által a régi irók példaadása szerint. — E l
tekintve ezen a tudományos értekezések és könyvekben előforduló és az ó-göröghöz mind inkább köze
ledő nyelvtől, mint csupán tanultabbak kincsétől, azon ujgörőg nyelvből igtatunk ide mutatványt, a
melyet minden, csak legcsekélyebb míveltségre igényt tartó, görög is beszél és ír.
Αϊ δημοτικαι τάξεις της Ελλάδος είναι ’) έργατιχαί, έγχρο.τεΐς, χαρτεριχαί χα'ι σωφροσύνης παρα
δειγματικής. Εν χοινωνιχη χαταστάσει μετεχούση είςετι τραχύτητος χα'ι βίας, τά ηδη αύτών είναι1) ήπια χα'ι ό γαραχτηρ άληδώς άγαδός. Απλοί χα'ι περιποιητικοί, οι άνδρες τοϋ λαού, χα'ι Ιδίως οι χωρικοί, φιλοξενοΰσι τόν
όδοιπόρον μετά συγκινητικής προδομίας' εάν άσδενηση, περιποιούνται αυτόν ώς άδελφόν' εάν φαίνηται μελαγχολ.ικός, προςπαδοΰσι νά 2) τον διασχεδάσωσι, χα'ι οι άνδρο>ποι ούτοι, οος χατηγορούαιν ώς πάντοτε έλαονομένοος
ύπδ τού συμφέροντος, παραδίδονται αφιλοκερδώς χα'ι τυφλοϊς δμμααιν. 'Ακρα είναι ή τιμώτης παρά ταΐς χατωτέραις τάξεσιν. 'Άγγλος τις, από τριάκοντα. £τών χατοιχών έν Άδήναις χα'ι μη λίαν ευμενής προς τους ’Ελληνας,
ημίν ελεγέ ποτέ δτι ή παρά των υπηρετών χλοπη είναι1) παρά τοΐς Άδηναίοις άγνωστος. Αϊ οίχογένειαι εχουσιν
αίσδήματα δρησχείας ανυπόκριτα, άρε τάς πραγματιχάς άνευ έπιδείξεως, μέγα. σέβας προς την πολίαν τών γερόν
των, μεγάλην όμόνοιαν μεταξύ τών αδελφών, άμοιβαίαν εμπιστοσύνην, γαλήνην ύπάρξεως χα'ι ελάχιστης ο'ιχιαχάς
έριδας. (ΙΙμέρα, Triestben megjelenő görög politikai és kereskedelmi lap f. é. 449 számából).
Ezen a kereskedő közönség által olvasott szövegben az ó-görögtől csak öt eltérésre aka
dunk, t. i. négyszer az I) alatti etww-ra, mi εστί helyett áll és az anastrophált kvi (ενι=ενεστι az atti
kai nyelvjárásban) praepositio ellaposulása s azért helyesebben εΐνε-nck írathatnék, és egyszer a 2 )
alatti v«-ra, mi a lva csonkulása és az infinitivus körülírására használtatik, mint a szövegben levő
νά τόν (a τόν, αότόν h., nem eltérés, mert már llomérnál is mutató) διασχεδάσωσι=διασχεδάσαι αυτόν. —
Mit mondjunk tehát azon úgynevezett tudósoknak, kik, mivel a görögök nem az ő tanuló szobáikban ki
gondolt kiejtéssel élnek, a görög nyelvnek régen történt elpusztulását hirdetik?

V. Horváth Zsigmond.

É rtesítés az 18634-diki iftanévről.
Éber mozgás, szakadatlan tevékenység az élet jele. Haladás, fejlődés, törekvés a tökélyre
egyeseknek, társulatoknak, intézeteknek feladata.
Az örömnek édes érzetével, a jövőnek kecsegtető re ményével nyilváníthatjuk jelen értesíté
sünk kezdetén, hogy eleven élet és mozgás, törekvés a haladásra jellemzé tanintézetünket is a leforgott
év folytán. Az egyház nt. előjárósága lángoló buzgalommal működött azon, hogy gymnasiumunk mielőbb
elérhessen a tökély azon fokára, miszerint az méltó és előnyös helyet foglaljon el tanintézeteink sorában
s megfeleljen azon magasztos hivatásnak, melyet hitfelekezetünk és a haza czéljai várnak, követelnek tőle.
Gymnasiumunk fejlődése, mind külviszonyaira, anyagi terjeszkedésére, mind pedig belső, szel
lemi életére vonatkozólag örvendetes vala. Anyagi terjeszkedését illetőleg teljesedésbe mentek a már ko
rábbi években érintett abbeli reményeink, hogy a főgymnasiumi épület, a cs. k. kincsártól megvásárlóit
telken, a nagylelkű Glosius alapítvány és a nt. egyház számos buzgó tagjának kegyes áldozatai segé
lyével, immár elkészült. A nagyszerű háromemeletes épület a kerületi s egyetemes gyűlésekre szánt
dísztermen, könyv- és levéltár, múzeumi és hivatalos termeken kívül nyolcz igen tágas, világos tanter
met foglal magában ugyanannyi gymnasiumi osztály számára. Legyen áldás ez épületen s alapitói élje
nek egyházunk kegyeletes emlékezetében!
Meglevén az épület, mely a főgymnasium kényelmes helyiségéül szolgáland, a nt. egyház ad
dig is, mig a költséges építkezés által kimerült anyagi viszonyait elrendezi s a Glosiusféle kegyes alapít
vány még hátra levő illetéke rendelkezésére bocsáttatik, — a legközelebbi, tehát az 18675 -ki
tanévre, előlegesen csak egy, vagyis a Vl-ik osztálylyal fogja a gymnasium osztályait szaporítani. Mire
nézve egy tanárnak a német nyelv és irodalom szakmájára történendő meghívását határozatba hozta,
még pedig úgy, hogy az e napokban meghívandó tanár, a jövő tanév kezdetével működését intézetünk
ben már mint rendes tanár megkezdhesse.
Mind ezen roppant anyagi áldozatok nem riaszták vissza a nt. egyházat, a gymnasium érde
kében teendő más áldozatoktól sem. így történt, hogy már ez év folytán a tanárok fizetését tetemesen
nagyobbitotta s a tanpénznek, mely addig a tanárok között felosztatott, a tanári kar anyagi és szellemi,
erkölcsi előnyére leendő beváltását elvileg kimondta, a mi ennek folytán már a legközelebbi időkben
bizton várható. — Az éneklés-tanítást, a gymnasium erre alkalmas növendékeire nézve, kötelezőleg elrendelé s ezen a vallásos és aesthetikai érzést mivelő tantárgy tanítására Dr. Wöliler Gotthard zenedei
tanár urat, kellő fizetés mellett hívta meg.
Nem csekélyek voltak a nt. egyháznak iskolánk belső fölszerelésére tett kiadásai is. Való
ban a nt. egyháznak a gymnasium érdekében ez év folytán kitüntetett áldozatkészsége, a mint egy
részről a tanári testület részéről hálás érzelemmel vétetik, úgy más részről a jövendőre nézve a gymna
sium örvendetes felvirágozását biztos kilátásba helyezi.
A mi tanodánk belső vagyis szellemi fejlődését, tevékenységét, életét illeti, az erre vonat
kozó adatokat, illetőleg kimutatásokat e következőkben foglalh atjuk össze. Mindenek előtt megemlítjük
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a tanári testület körében, illetőleg tanodánk igazgatására vonatkozó azon változást, hogy Greguss Gyula
gymnasiumunknak az utóbbi bárom év alatt buzgó s minden tekintetben jeles igazgató-tanára, igazgatói
hivataláról leköszönt. A nt. egyház e hivatalról való lemondását, megelégedésének jegyzőkönyvileg tör
tént kinyilatkoztatásával s hivataloskodása idején kifejtett buzgalmának teljes méltatásával fogadta e l,—
s részint saját régibb, részint az egyetemes gyűlés 1861-iki határozatainak értelmében, melyek háromhárom évben változó igazgatóságot rendelnek, az igazgatósággal, — melyhez különben közbevetőleg legyen
mondva, tanodánknál különös előnyök valamint kötve nincsennek, úgy nem is kívánatosak, hanem az in
kább terhes disz hivatal, — alólirottat ruházta fel.
A tanév September elejével kezdődött. A beírások végeztével, az egyházi előjáróság, s
számos szülő jelenlétében, az ifjúság előtt felolvastattak a törvények, mely alkalommal az igazgató be
szédet tartott a tanintézetek jelentőségéről s az erénynyel párosult tudományosságra és szorgalomra,
hasznos munkálkodásra buzditá az ifjúságot. — Általában a vallásos érzés ápolására, fejlesztésére,
különösen az egyház iránti hűséges ragaszkodásnak evangyéliomi ifjúságunk kebelébe történendő meggyö
kereztetésére tanodánk kiváló gondot fordított. A tanórák rövid imával kezdettek meg és végeztettek be.
Az ifjúság a tanárok felügyelete alatt a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken szorgalmasan megjelent. A
confirmátiói vagyis az egyházba való felavatási ünnep a magyarajkú ifjúságra nézve zöld csütörtökön,
(márczius 24-dik napján), a németajkú ifjúságra nézve pedig május 16-án, a szokott egyházi szertartással,
az illető lelkész urak által vitetett véghez. Az érettebb ifjúság az Űrvacsorájához kétszer járult az év foly
tán, első Ízben január 23-án, másodszor húsvét első napján. Mind a két Ízben a szent cselek vényre egy nap
pal előbb ünnepélyes istentisztelettel, s az igazgató által, a cselekvény fontosságára vonatkozó s a vallá
sosságra, erkölcsiségre és a kötelességek pontos teljesítésére buzdító beszéddel, készítetett elő az ifjúság. Ez
intézkedés az év folytán léptetett először életbe intézetünknél.S mindez, párosulva a tanárok éber őrkö
désével. az erkölcsiségre nézve annyira kedvező eredményt mutatott, hogy ezen évben nagyobb rom
lottságot tanúsító kihágás nem fordúlt. elő ; a szives engedelmesség, kötelességbeli hűség, rendtartás
csak kevesekben hiányzott. A tanulási kedv. magán olvasási hajlandóság, tanulói szorgalom, önálló
igyekezet gyarapodott, mi szintén a tanulók erkölcsiségének mérvéül tekinthető.
Tanodánk ez idő szerint kevés olyan ösztöndíjjal rendelkezik még, melyek a kitünőbb sze
gény sorsú s legkivált az egyházi pályára készülő Újainkat tanuló pályájukon segítenék, de kilátásba
van helyezve, hogy mihelyt gymnasiumunk nyolez osztályra egészítette ki magát, része leend a RóthTeleky-féle ösztöndíjban. Hálás köszönetiinket kell e helyen kifejeznünk egyházunk jelenlegi főfelügyelője
mtgos F a b i n y T e o f i l úrnak, kinek figyelmeztetése s hathatós közbenjárására, S e b e s t y é n
G y u l a V-dik osztálybeli tanulónk a Jettim-féle alapítványból 32 o. forintnyi segélypénzben része
sült. A Glosius-féle 2 0 — 20 forintos ösztöndíj, mely évenkint két jó erkölcsű, szorgalmas és szegény
tanulónak van rendelve, a jelen iskolai évben Sebestyén Gyula és Varga József V-ik osztálybeli tanulók
nak ítéltetett. — A I) ö b r e n te y-féle 1 aranyos pályadíjat, mely vizsga alkalmával a legfelső osz
tály azon tanulójának adatik, ki pályázó társai között a legjobb magyar munkát készíti, tavaly négy
pályatárs között S e b e s t y é n J e n ő nyerte meg.
Örömmel hozzuk köztudomásra gymnasiumunkat érdeklő azon körülményt is, hogy a nagy
inéit. helytartótanács múlt 1803-ik évi nov. 22-én 89 2 8 7 sz. a. kelt intézménye által tanodánkat nyil
vánosnak, bizonyítványait államérvényeseknek és minden nyilvános intézet által ilyenekül tekintendők
nek nyilvánította.
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Gymnasiurni könyvtárunk ez idén is örvendetesen gyarapodott. A muzeum és könyvtár-ille
ték czim alatt a tanulóktól fejenkint befizetett összegből több tudományos folyóirat s egyházi és politi
kai ujságlap szereztetett meg. Részletezve, gymnasiumunk könyv tára számára e következő folyóiratok
rendeltettek meg: Magyar Sajtó, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Házi Kincstár, Pester Lloyd, Buda
pesti Szemle, Rheinische Blätter, Zeitschrift für Österreich. Gymnasien, Petermann geogr. Mittheilun
gen, Philologus. — September elsőjétől részint a fenn érintett alapból, részint a nt. egyház pénztárá
ból a k övetkező művek szereztettek meg: Bohm und Steiners deutsche Sprachlehre, Kellner deutsche
Sprachlehre, Rüdner deutsche Metrik, Stütznagel Wandkarte von Europa,. Map of the world. (Weltkarte
in Merkator Projection, Leunis Synopsis der drei Naturreiche I. Theil, Zoologie, Akadem. szótár, Hun
falvi magyar birodalom, Müller-Pouillet Physik, Mommsen römische Geschichte 3 Bdn., Sárospataki
magyar nyelvtan gymn., sz. Sárospataki magyar nyelvtan népisk. sz., Seyffert Progymnasmata, Peter
Studien zur röm. Geschichte, Curtius Erläuterungen zur griech. Schulgrammatik, Renan Leben Jesu,
Récsi görög irodalom tört. 2-dik kötet, Kukula Leitf. der Naturgesch. 1. Theil, Lloydkalender 1864,
Lange rőm. Alterthümer, Matauschek Normalienbuch, Telfy classik. Philologia, Lüben Dichtungen.
Köszönettel tartozunk továbbá könyvtárunk gyarapodásának érdekében Heckenast Gusztáv
könyvkiadó úrnak, ki múlt évi buzgóságának folytatásául ez iskolai évben 251 darab, leginkább tan
könyvekből álló gyűjteményt ajándékozott gymnasiumunknak.
Hasonlóképen köszönettel tartozunk Osterlamm Károly könyvkereskedő úrnak, ki a nála
megjelent müvek közül 2 0 darab igen becses, tudományos tartalmú könyvet ajándékozott intézetünknek.
Ajándékoztak továbbá: a nm. m. k. Helytartótanács 2, Greguss Ágost úr 2, Greguss Gyula tanár 2,
Hunfalvi János úr 3, Szénassy Sándor tanár 1, Batizfalvi István tanár 1, V. Horváth Zsigmond tanár 3,
Rosenbaum Armin tanuló 1 darabot. — Örömmel említhetjük, hogy már a beálló nagy szünidő alatt a
könyvek az új főgymnasiumi épületbe vitetnek át és ott arra alkalmas teremben állíttatván fel, hasz
nálhatókká válnak.
A tanulók által fenntartott ifjúsági könyvtár, úgy mint a múlt isk. évben, ez idén is a be
jövő csekély olvasási díjak által örvendetesen szaporodott.
A természettudományi múzeumra a nt. egyház nagyobb mértékben figyelmét azért nem fordít
ható, mivel nem volt alkalmas helyisége az eddig meglevők czélszerü elhelyezésére sem. Miután azonban
a már fenntebb említett nagyszerű gymnasiurni épületben a muzeum számára egy igen szép és tágas terem
rendeltetett, nemcsak eddigi gyűjteményeink fognak kellőleg elhelyeztetni, hanem bízvást reméljük, hogy
mind a nt. egyház, mind pedig gymnasiumunk lelkes pártfogói készséges buzgalommal fognak hiányaink
kipotlására törekedni. A mi a jelen évi gyarapodást illeti ez a következő volt:
A nagyméltóságu helytartótanács 1863. évi nov. hó 20-án 86224 szám alatt kelt kegyel
mes leiratával tiszt. P. Titius minorita áldozárúr által az ádriai tengerpartvidéken szerzett állatgyüjteménynyel méltóztatott múzeumunkat nagylelkűen megajándékozni. Az érintett tengerpartvidéki állatok
és növények gyűjtésében fáradhatatlan Titius tiszt, úr jegyzéke szerint a gyűjtemény következő darabok
ból áll: ádriai tengerbeli kagyló 72 darab, szárazföldi kagyló 21 darab, édesvízi kagyló 8 darab, s z á 
r a z á l l a p o t b a n : halak, héjanczok sugárállatok 41, s z e s z b e n : halak, puliányok, férgek, sugár
állatok, növényállatok 4 0 darab.
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Ezen nagybecsű ajándék tárgyai anagym. m. k. Helytartótanács meghagyása értelmében külön
jegyzékbe vétettek „T i t i u s f é 1e g y ű j t e m é n y “ czim alatt.
Az e l s ő m a g y a r k e r t é s z g a z d á s z a t i e g y l e t szives volt egy nagyobb darázsfész
ket múzeumunknak ajándékozni.
E n g l ä n d e r A r m i n pesti nagykereskedő öt darab habarczot ajándékozott.

K ralován s zky Béla ötödik osztálybeli növendékünk egy kolibrival szaporította múzeumunkat.
D o r n e r J ó z s e f tanár Budapest virányát szárított példányokban szándékozván az uj épü
let múzeumában felállítani, e czélra az idén is számos növényfajt gyűjtött és szárított, részint magán,
részint az ifjakkal tett kirándulásokon.
A p h y s i k a i t ár számára megszereztetett néhány apróbb tárgyakon kívül egy Ka p p e i 
l e r-fé 1e h é v m é r ő.
A tantárgyak beosztása- és mértékére nézve az egyetemes gyűlés által 1861-ben megbatá
rozott tantervhez szabtuk magunkat. Némely tankönyveket, különösen a latin nyelv és természetrajz ta
nítására vonatkozókat, czélszerübbekkel iparkodtunk pótolni. Mindez a következő részletes kimutatásból
fog kitűnni.

1. osztály.
Vallás, hetenkint 2 óra. 1. félévben az ó-szövetségi írók rövid ismertetése K. k. Székács
katekizmusa; — ó-szövetségi történetek, egyházi énekek. II. félévben ó-szövetségi történetek folyta
tása, Palestina rövid földrajza s a tíz parancsolat.
Latin nyelv , h. 6 óra. 1. félévben a nomenekről szóló általános szabályok a hozzájok tar
tozó gyakorlatokkal együtt. II. félévben rendes igeragozás-tan, hozzátartozó gyakorlatokkal. K. k.
Szénássy.
M ayyar nyelv , h. 3 óra. Betűtan, fő-, mellék- és számnevek, névutók s névmások ragozása, az
igékről általános fogalmak j elemzések, költemények betanulása. K. k. Ihász nyelvtana, olvasókönyv
Varga. Hetenkint egy-egy házi-dolgozat.
Német nyelv , h. 2 óra. A fő- és melléknevek, az igék; rövid darabok fordítása s betanulása,
egyszerű mondatok készítése. K. k. Bohm und Steinert kleine Sprachlehre, Ballagi olvasókönyve.
Földrajz , h. 3 óra. I. félévben a föld általános topographiai ismertetése, s különö
sebben Európáé; II. félévben az ausztriai császárság s különösen a magyar királyság földrajza. K. k.
Batizfalvi.
Természetrajz, h. 2 óra. Az emlősök, rovarok és pankányok ismertetése, K. k. Dorner Állat
tan elemei I. és III. rész. 1864.
Mennyiségtan , h. 3 óra. I. félévben az alapműveletek megnevezetten s megnevezett egészek
kel s közönséges törtekkel. K. k. Mocnik-Szász. II. félévben lapmértan, az egyenes vonalak, szögek, há
rom- és négyszögek. K. k. Mocnik-Szabóky.
Összesen 21 óra.

II. o sz tá ly .
Vallás, h. 2 óra. I. félévben az uj-szövetségi írók rövid ismertetése, új-szövetségi történetek,
egyházi énekek. II. félévben az új-szövetségi történetek folytatása, a kér. hitezikkek, az tír imádsága s
a szentségek. K. k. mint az I. osztályban.
3
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Latin nyelv, h. 5 óra. 1. félévben a rendes négy igeragozás a hozzátartozó gyakorlatokkal.
II. félév az igeragozás-tan folytatása és bevégzése, Írásbeli és szóbeli gyakorlatokkal kisérve. K. k.
mint az 1. osztályban.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Rendes és rendhagyó igék ragozása, határozók, indulat- és
kötszók ; szóképzés; elemzések, költemények betanulása. K. k. mint az I. osztályban. Hetenkint egy
házi dolgozat.
Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan folytatása, összetett mondatok készítése, hosszabb dara
bok fordítása. K. k. mint az I. osztályban.
Földrajz, h. 2 óra. Egyetemes földrajz, főtekintettel Európára K. k. mint az 1. osztályban.
Történet, h. 2 óra. Az ó-kor története a római birodalom megdüléséig. K. k. Batizfalvi.
Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben a gerinczes állatok természetrajza fejeztetett be. II. fél
évben a növényi szervtan elemei s a hasznosabb növények ismertetése természetes családok szerint. K.
k. Dorner Állattan elemei II. rész és Dorner Növénytana.
Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a tizedes törtek, viszonyok és arányok, hármas szabály,
mérték-isme. II. félévben a sokszögek, az egyenes vonalú idomok nagysága és hasonlósága. K. k. mint
az I. osztályban.
Összesen 21 óra.

III. osztály.
Vallás, h. 2 óra. A kér. egyház-történet nevezetesebb eseményei, a reformatió története ál
talában s hazánkban, rövid symbolika. K. k. Pálffy.
Latin nyelv, h. 6 óra. A szókötésből az esettan fejeztetett be az ide vágó latin-magyar s
magyar-latin gyakorlatok Írásbeli fordításával. Olvastatott és emlékezetett C. Neposból Cimon és Han
nibal, Phaedrusból 17 mese. K. k. a Teubneríéle kiadás.
Magyar nyelv, h. 3 óra. A mondattan elemei; szóegyeztetés, szóvonzat, szórend; — elemzé
sek, költemények bet nulása. K. k. Imre Sándor, olvasókönyv Szvorényi (III-dik k .); hetenkint egy
házi dolgozat.
Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan befejeztetett; elemző olvasás és fordítás mellett költemé
nyek emlékeltettek. K. k. Kellner Sprachlehre, Ballagi olvasókönyve.
Történet, h. 4 óra. A közép és újkor története, az epochalis momentumok és kitünőbb jelle
mek vázlataiban előadva. K. k. Batizfalvi.
Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben az ásványok természetrajza. K. k. Dorner. II. félévben
bevezetés a természettanba s a vegytan elemei. K. k. Pisko-Kühn.
Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a betűvetés, hatványok és gyökök. K. k. Mocnik-Szász.
II. félévben mértan, a körről s nehány nevezetesebb görbe vonalról. K. k. Mocnik-Szabóky.
Összesen 2 2 óra.

IV. osztály.
Vallás, h. 2 óra, Kér. hit- és erkölcstan, K. k. Székács.
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Latin nyelv , li. 6 óra. 1 félév Caesar de hello gallico-jából a III. könyv. A szókötésből időtan, módtan. II. félév Caesar ugyancsak de bello gallico-jából a IV. könyv. A szókötésből a módtan
folytatása és bevégzése. írásbeli gyakorlatok, hetenkint egy havi dolgozat. A prosodia elemei.
M agyar nyelv, h. 2 óra. Bővített s összetett mondatok, körmondattan; rövid irály- és vers
tan elméletileg s gyakorlatilag. K. k. Imre Sándor, olvasókönyv Szvorényi (IV. k.) Irálygyakorlatok,
szavalás.
Német nyelv, h. 2 óra, Mondattan remek Írók olvasásával kapcsolatosan; válogatott költe
mények elszavalása; irálygyakorlatok. II. félévben irály- és verstan. K. k. Heyse, olvasókönyv Oltrogge.
Földrajz, h. 2 óra. Magyarország részletes földrajzi ismertetése. K. k. Batizfalvi.
Történet, h. 2 óra. Magyarország története. K. k. Batizfalvi.
Természettan, h. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang- fény- és hőtan, delejesség és villanyos
ság ; a csillagászat alaptanai. K. k. Pisko-Kühn.
Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben összetett arány, hármas-társasági-vegyitési szabály, ka
matoskamatszámítása, első fokú egyenletek egy ismeretlennel; az egybevetés elemei. II. félévben tömörmértan. K. k. mint a III. osztályban.
Összesen 22 óra.

V. O sztály.
Valid s, h. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok
olvasása; a zsidó nép története.
Latin nyelv, h. 6 óra. Livius I és II könyvéből elemzés és emlékelés, Ovidiusból Trist. L.
I. El. 3. Amor. L. I. El. 16. Fast. L. I. v. 5 4 3 — 580. L. II. v. 8 3 — 118. 1 9 5 — 242. 6 8 7 — 710.
Métám. E. I. v. 8 9 — 162. L. VIII. v. 1 8 3 — 235. E. XI. v. 8 5 — 193 elemezve és mind emlékelve. K.
k. a Teubnerféle Livius és Grysar Ovidiusa. — Házi és minden két hétben iskolai zárdolgozatok. A
metrika elemei.
Görög nyelv, h. 4 óra. A hajlítástan az összevonhatlan tiszta igét beleértve a szükséges
chrestom. gyakorlatok fordításával az iskolában és oda haza. K. k. Curtius és Schenkl.
M agyar nyelv, h. 2 óra. költészettan. Az előadási értelmesség, kétesség, szabályszerűtlenség,
szépség, hatályosság; szómértan, versinértan, versszak, rím; a költői Írásmód fajai. Költemények
olvasása és emlékelése. Irálygyakorlatok prósában és versben. K. k. Szvorényi ékesszólástana.
Német nyelv, h. 2 óra. Remekírók olvasása s fejtegetése. Költészettan. K. k. Rückert Metrik,
Oltrogge olvasókönyve.
Történet, h. 3 óra. Ó-kori történelem, különösen a görög- és római történelem a népvándor
lásig. K. k. Batizfalvi.
Természettudomány, h. 2 óra. I. félévben ásványtan. K. k. Dorner. II. félévben a vegytan
alapvonalai. K. k. Dékány Ráfael.
Mennyiségtan , h. 3 óra. I. félévben algebra; alapműveletek egészekkel, közönséges és tizedes
törtekkel, láncztörtek. II. félévben a lapmértan. K. k. Mocnik-Arenstein.
Összeg 24 óra.
3*
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Az 1. és II. osztály növendékei a szépírásban is gyakoroltottak. Rajztanitásban, Merkl J.
rajztanitó vezetése mellett, kiki csekély havidíj mellett részesülhetett.
A IV-dik és V-dik osztály növendékei a jelen tanévben is önkényt összeállottak oly czélból
hogy szavalva, dolgozgatva s egymás dolgozatait birálgatva, a magyar nyelvben előadási jártasságot
szerezhessenek magoknak úgy élőszóval, mint Írásban, nem különben a magyar irodalom termékeivel
inkább-inkább megbarátkozzanak. Hetenkénti gyakorlataikat Vezekényi Horváth Zsigmond tanár ve
zérlete alatt tartották. Hasznos törekvéseik gyümölcsét az énekvizsgával összekötött s junius 18-án
megtartott örömünnepélyben, az egyházi előjáróság s számos hallgatók jelenlétében, közmegelégedésre
matatták be.

A tantárgyak és órák következő módon oszlottak meg a tanárok között :
Batizfalvi István , ez idő szerint igazgató; vallástan a III. és V-dik, földrajz a II. és IV-dik,
történelem a II. III. IV. V-dik osztályban; összesen 19 óra.

D om er József ’ a III-dik oszt. osztálytanára és a természettudományi muzeum őre.; természet
rajz s illetőleg természettan, a IV-ik osztály kivételével valamennyi osztályban, német nyelv valamennyi
osztályban; összesen 18 óra.
Greguss Gyula , a IV-dik oszt. osztálytanára; mennyiségtan valamennyi osztályban, termé
szettan a IV-dik osztályban; összesen 18 óra.
Vezekényi Horváth Zsigmond, az V-dik oszt. osztálytanára s gymnasiumi könyvtárnok;
latin nyelv a III-dik, latin, görög és magyar költészettan az V-dik osztályban; összesen 18 óra.
Szénássy Sándor , a TI. oszt. osztálytanára; latin nyelv az I. II. és IV-dik osztályban;
összesen 17 óra.
Torkos László, az I. oszt. osztálytanára s a tanári tanácskozmány jegyzője; vallástan az I.
II. és IV-dik, földrajz az I. osztályban és magyar nyelv az T. II. III. és IV. osztályban, öszszesen 20 óra.
A gymnasium tanárainak irodalmi működése e tanév folytán e következő adatokból tűnik ki:
Batizfalvi Istvántól megjelent ez év folytán „Magyarország története“ olvasókönyvül a ma
gyar nép számára, képes kiadás, I. füzet, az árpádházi fejedelmek kora. Kiadta Hornyánszky és Hum
mel, 1864. — Szerkesztette s részben irta a Heckenast Gusztáv által kiadott ,.Ismerettár“ X. kötetét— Segédszerkesztője a „Házi Kincstárnak“ s felelős szerkesztője a „Magyar nép lapjának“.
Dorner József á m. t. akadémia gyűlésében értekezett a „Cyperus pannonicus -lacq.“ rend
kívüli előjöveteléről a városligetben s a „Ceratocephalus orthoceras DC-féle“ fajról. — A magyar or
vosok és természetvizsgálók növénytani szakgyűlésén a magyarországi „Cuscutákról“ értekezett. Önál
lóan megjelentek tőle ez év folytán : „Az állattan elemei“ algymnasium számára három füzet;
„Növénytan elemei“, algymnasiumok számára; „Ásványtan elemei“, algymnasium számára második
átdolgozott kiadás.— „Ásványtan“, felgymnasium számára sajtó alatt van s a jövő tanév elejére okvet
lenül meg fog jelenni. Mind ezen önállóan megjelent természetrajzi tankönyveket kiadta Batizfalvi Ist
ván, Pest, 1864.
Gregitss Gyulától megjelent „Természettani földrajz“ a m. t. akadémiától hölgydijjal koszorűzott pályamunka.
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Vezelcényi Horváth Zsigmondtól sajtó alatt van görög nyelvtan és gyakorlókönyv.
Szénássy Sándortól sajtó alatt van latin mondattan és latin olvasókönyv.

A gymnasium öt osztályába bejegyeztetett összesen 182 tanuló. Hogyan oszlanak meg ezek
az egyes osztályokban, azt e következő táblázat mutatja :

V a 11 á s r a

O sztály

n é z v e

Ö sszesen

ág. liitv. ev.

lielv. hi tv.

gör. n. e.

Mózses hitv.

I.

27

—

—

18

45

II.

2(5

ft

—

16

47

III.

18

1

1

16

36

IV.

14

—

—

16

30

V.

15

2

1

6

24

100

8

2

72

182

Ö sszesen

Ha ezen adatokat egybevetjük a tavalyi s harmadévi, adatokkal, ki fog tűnni, hogy gymasiumunkban a tanítványok száma folyton növekedett, ugyanis
az 1867a-diki tanévben volt a tanulok száma 158; köztök ág* hitv. ev. 79‘;
az 1867.i-diki
„
93;
178;
„
?? 5?
V
az 1863/t-diki
„
182;
„
100;
V
r>
r>
ezen adatokból kitűnik az is, hogy mig harmadévi az ág. hi tv. evangyéliomi tanítványok száma épen
felényi volt, tavaly és az idén már a felét is meghaladta.

Folyó szám

Névszerint pedig gymnasiumunk tanítványai ezek voltak :

Név, Születési év, Vallás.

Születéshely.

Jegyzetek
~ |
.

I. Osztály.
1
2
3
4

Barabás László, 1855, ág.
Bella Márton, 1851, ág.
Benedikty Károly, 1 8 5 3 , ág.
Berzsenyi Sándor, 1851, ág.

Pest városa.
—- —
Szentmiklós, Liptó m.
Dobsina, Gömör m.
Nikla, Somogy m.

—

Gyenge k oránál fogva ism éte lte az o sztályt, j

Folyó szám
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Név, Születési év, Vallás.

Születéshely.

Jegyzetek.

5 Blau Vilmos, 1851, Mózs.
6 Brúder János, 1851, ág.
7 Böhm Márk, 1851, Mózs.
8 Csepcsányi Árpád, 1851, ág.
9 Deutsch Miksa, 1852, Mózs.
lOÍErős Lajos, 1850, ág.
i 11 Feuer Ártúr, 1853, Mózs.
12Fried Adolf, 1851, Mózs.
13 Glós Árpád, 1 8 5 3 , ág.
14 Gregerson György, 1853, ág.
15 Gross Sámuel. 1851. Mózs.

Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa. — —
Pest városa. — —
Czegléd, Pest m.
—
Pest városa.
Szenicz, Nyitra m. —
Pest városa.
Esztergom, Esztergom m.
Pest városa.

IfiiGoldner Frirves. 1852. Mózs.
17Gyöngyéli Emil, 1853, ág.
18 Hertzberg Albert, 1853, Mózs.
19 Jelűnek Henrik, 1853, Mózs.
20 Karner Géjza, 185 , ág.
21 Ivilényi Béla, 1853, ág.
22 Koch Sándor, 1851, Mózs.
23 Kolm Leopold, 1850, .Mózs.
24 Laliért Antal b., 1853, ág.
25 Leidenberger Lajos, 1851, ág.
26 Mandl Mór., 1853, Mózs.
27 Mihöla Géjza, 1853, ág.
2 8 !Pollacsek Ferencz, 1 8 5 3 , Mózs.
29 Polner Sándor, 1851, ág.
30 Prém József, 1851, ág.
31 Rauscher Miksa, 1851, Mózs*
32 Rosenbaum Ármin, 1850, Mózs.
33 Roth Ignácz, 1852, Mózs.
34 Ruttkay István, 1851, ág.
35 Schüller Mór., 1853, Mózs.
1 36 Stolp Ferencz, 1853, ág.
37 Sichirrnann Antal, 1853, Mózs.
38 Szeiwerth Lajos, 1851, ág.
39 Szeniczey Ákos, 1854, ág.
40 Tar Lajos, 1851, ág.
1 41 Topcrczer Ernő, 1853, ág.
I 42 Trinkl Kálmán. 1852, ág.
43 Vágfy Géjza, 1853, ág.
44 Varga János, 1851, ág.
45 Wöhler Erik, 1853, ág.

Pest városa. -—■ — —
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa. — — —
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Holies, Nyitra m.
Pest városa.
Pest városa.
Rákos-Keresztur, Pest m.
Pest városa.
Pest városa.
Bágv, Nógrád m.
— —

—
—
—

Ism é te lte az osztály t.

—

T an d íjm en tes.

Szántó, Abaúj m.
—
—
Tápio-Szele, Pest m.
Brünn, Marvaország.
Pest városa.
Pest városa.
Almás, Komárom m.
Paks Pest m.
Pest, városa.
Dornó, Vas m.
Kis-Szállás, Bács m.
Gyón, Pest m.
Győr, Győr m.
Greifswald, Poroszország.

1864. m árczius elején e lm a ra d t.
T andíjm entes.

Az első félév tanulm ányaiból l e te tt m agánv iz sg a u tá n a m ásodik félév k e zd e té v e l
re n d es tanu ló n ak lé p e ttb e .

Az első félvén végén k iá llo tt m ag án v izsg a
u tá n a 2. félévre rend .ta n u ló n a k Íra to tt b e .

-

M agántanuló.
Az első félév tanulm ányaiból le te tt m a
g á n v iz sg a u tán a m ásodik fé lé v k e z d e té vei ren d es tanulónak lé p e tt be.

Folyó szám |

Név, Születési év, Vallás.

Születéshely.

Jegyzetek.

II. O s z tá ly
Pest városa.
46 Barabás Béla, 1852, ág.
Pest városa.
Barabás
Sándor,
1
8
5
3
,
ág.
47
Bass
Béla,
1853,
Mózs.
Pest
városa.
48
Tétény. Pest m.
—
4» Bleier Antal, 1851, Mózs.
Tétény, Pest m.
—
50 Bleier Jakab, 1851, Mózs.
Pest városa. — —
51 Brocsko Lajos, 1851, ág.
Pest városa.
52 Dálnoky Henrik, 1 8 5 2 , Mózs.
53 Deutsch Adalbert, 18 5 2 , Mózs. Pest városa.
54 Friedmann Henrik, 1 8 5 0 , Mózs. Pest városa.
Arad, Arad ni.
55 Frindt Lajos, 1850, ág.
Pest városa. —
—
56 Fröhlich Izidór, 1852, lielv.
O-Buda,
Pest
m.
Galli
Márton,
1847.
ág.
i 57
Pest városa. — —
58 Grissa Kálmán, 1852, ág.
Pest városa.
59 Heller Lajos, 1851, Mózs.
Rákos-Csaba.Pest m.
60 Jamriska Károly, 18 5 1 , ág.
Hunfalva, Szepes m.
61 .JóselTy Ráfael, 1 8 5 2 , Mózs.
llorpács, Nográd m.
| 62 Ivaraíiát Tivadar, 1 8 5 2 , ág.
Pest városa.
63 Kéler Kálmán, 1851, ág.
Pest városa. — —
64 Kirchmayer Lajos, 1 8 5 2 , ág.
O-Buda, Pest m.
—
65 Kőnké Ignácz, 1850, ág.
Pálfalva,
Nógrád
n
i.—
Iván
József,
1850,
lielv.
66
Pest városa.
67 Martinyi Gyula, 1850, ág.
Pest városa.
68 Martinyi Vilmos, 1852, ág.
Pest városa. — —69 Mayer Vilmos, 1852, Mózs.
Pest városa. — —
Melczer
Lajos,
1853,
ág.
70
71 Mészáros Gusztáv, 1850, helv. Pest városa. — —
Tasnád, Pest m.
72 Mile Mihály, 1851, helv.
Pest városa.
73 Némedy Mihály, 1848, helv.
74 Nigrinyi Zsigmond, 1 8 5 1 , ág. Pest városa.
75 Oppenheim Sándor, 1 8 5 2 , Mózs. Pest városa.
Pest városa.
76 Oswald Gyula, 1851, ág.
Miskolcz, Borsod m.
77 Petrovits Lajos, 1852, ág.
78 Podmaniczky Béla 1)., 1852, ág. Aszód, Pest megye.
79 ^leiszberger Gusztáv, 1851, ág. Pest város.
Pest város.
— —
8 0 Ries Sándor, 1852, Mózs.
Glozsán, Bács m. —
81 Rohonyi Gyula, 1851, ág.
Pest városa.
82 Rock Géjza, 1852. ág.
Buda, Pest m.
83 Rosenthal Géjza, 1851, ág.
Ó-Buda,
Pest in.
84 Rosenfeld Dávid, 18 5 1 , Mózs.
Pest városa.
— —
85 Kosner Ödön, 1853, Mózs.

—
—
—

| Az első félév tanulmányaiból letett ma1gánvizsga után a második félév kez1detével rendes tanulóknak léptek be.
Tandíjmentes.

—

Tandíjmentes.

—

Tandíjmentes.

—
—
—

Ismételte az osztályt.
Tandíjmentes.
Ismételte az osztályt.

—
—
—

Az első félév végen k iá llo tt m ag án v izsg a
u tán rendes ta n u ló n a k Íra to tt be.
T andíjm entes.

—
—

T éli vizsgák e lőtt k ilé p e tt.

1864. m árczius elején e lm a ra d t.

T andíjm entes.

•
—

Az első' félév végén k iá llo tt m agánvizsga
u tán rendes ta n u ló n a k íra to tt be.

Folyó szám
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Név. Születési év, Vallás

86
87
88
89
90
91
92

Sgalitzer Lajos, 1851, Mózs.
Simay Aladár, 1853, ág.
Spitzer Jakab, 1852, Mózs.
Strasser Izidor, 1853, Mózs.
Sztrinkay Béla, 1849, ág.
Topertzer Sándor, 1851, ág.
Zathureczky Gusztáv, 18 5 1 , ág.

Születéshely.

Pest városa.
Pest városa.
Üj-Pest, Pest m.
Pest városa.
Pest városa.
Dornó, Vas m.
Pest város.
—

•—

Jegyzetek.

—

T an d íjm en tes.

—
—

M a g á n ta n u ló .

—

T a n d íjm e n te s,

H l. O sztály.
93 Bass Gyula, 18 5 1 , Mózs.
94 Beliczay Imre, 1852, ág.
95 Bjély Aurél, 18 5 2 , ág.
96 Borbély Vidor, 1851, ág.
97 Böhm Gusztáv, 1850, ág.
98 Deutsch Adolf, 1851, Mózs.
99 F'áhndrich Hugó, 1851, Mózs.
100 Finály Izidor, 1851, Mózs.
101 Glós Gyula, 1 8 4 9 , ág.
102 Ileksch Armin, 1850, Mózs.
103 Heller Ignácz, 1851, Mózs.
104 Herzog Tivadar, 1851, Mózs.
105 Jellinek Artúr, 1851, Mózs.
106 Jármay Jenő, 1851, ág.
107 Kaufmann Antal, 1850, Mózs.
108 Kern Tivadar, 1 8 5 2 , Mózs.
109 Krajcsovits Lajos, 1851, ág.
110 Kund Pál, 1 8 4 9 , ág.
111 Kurcz Lajos, 1850, ág.
112 Kurcz Vilmos, 1852, ág.
113 Lőwi Sámuel, 1848, Mózs.
114 Martinovits Emil, 1848, gne.
115 Mück Vilmos, 1851, ág.
116 Pammer Mihály, 1851, ág.
117 Placliy Gyula, 1850, ág.
118 Reinitz Béla, 1851, Mózs.
119 Ringauf Otto, 1851, ág.
120 Rock Gyula, 1851, ág.
121 Sárkány Samu, 1852, ág.
122 Sgalitzer Lajos, 1849, Mózs.
123 Stein Gyula, 1851, Mózs.
[124 Stern Armin, 1858, Mózs.

Pest városa.
Pest városa.
Ipolyság, Hont m.
Pest városa.
Pest városa.
Pest várcsa.
Pest városa.
Buda, Pest m.
Pest városa.
Pest városa.
Alsó-Kubin, Árva m.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Pest városa.
Bölcske, Tolna m. —
Bölcske Tolna m.
—
Buda, Pest m.
Szentendre, Pest m,
Szolnok, Heves m,
Pest városa,
—
—
Mohora Nógrád m.
Nagy-Vázsony, Veszprém
Pest városa.
Pest városa.
Pilis, Pest m.
Nagy-Kanizsa, Zala m.
Pest városa.
Pest városa.

m.

M agántanuló*
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Név, Születési év. Vallás.

Születéshely.

Jegyzetek.

> >

o

fa

125 Sulek Gusztáv, 1850, ág.
12(5 Vattay Dezső, 4851, helv.
127 Viszkidenszky Lajos, 1850, ág.
128 Wald Benjámin, 1851, Mózs.

Orsóvá, Végvidék.
Pomáz, Pest m.
Pest város.
Pest város.

/

t

/ '

IV. Osztály.
Soroksár, Pest m.
121) Auspitz Sándor, 1851, Mózs.
Pest városa.
130 15aier Károly, 1850, ág.
Pest városa.
131 Itass Gyula, 1851, Mózs.
Pest városa.
132 Braun Samu, 1849, Mózs.
Szkáros, Gömör m.
133 Draskóczy István, 1850, ág.
Pest városa,
134 Fabinyi Béla, 1850, ág.
Pest városa.
135 Freibauer Jakab, 1850. Mózs.
Pest
városa.
^
•
Friedmann
Gábor,
1850,
Mózs.
13(5
137 Frischmann Gyula, 1848, Mózs. Pest városa.
Pest városa.
138 Fuchs Gusztáv, 1849, Mózs.
131) Goldschmied Antal, 1848. Mózs. Dombóvár, Tolna m.
Szered, Pozsony m. — —
140 Gompercz Mór, 1850, Mózs.
B etegsége m ia tt k ilé p e tt.
Szlanicza,
Árva
m.
—
—
T andíjm entes.
141 Heller Jakab, 1848, Mózs.
Pest városa.
142 Horn Lajos, 1850, ág.
Pest városa.
143 Jaulus Gyula, 1849, Mózs.
144 Karafiát Győző, 1849, ág.
Miskolcz, Borsod m.
145 Langheim Ignácz, 1850, Mózs. Pest városa.
Pest városa.
14(5 Lányzy Gyula, 1850, Mózs.
Salzburg, Salzburg herczegség.
147 Liedemann Lipót, 1850, ág.
Pest városa.
148 Linczényi Gyula, 1851, ág.
Czinkota, Pest m.
141) Melna Gyula, 1847, ág.
Aszód,
Pest in.
150 Podmaniczky Elemér, b.1851, ág.
T andíjm entes.
Pest városa.
— — —
151 Fűzel István, 1848, ág.
T an d íjm e n te s.
Gyönk, Tolna m.
— —
152 Sebestyén Lajos, 1851, ág.
Pest városa.
153 Simay Ödön, 1851, ág.
154 Stern Vilmos, 1850, Mózs.
Pest városa.
Pest városa.
155 Tolnay Gedeon, 1849, ág.
Pest városa.
15(5 Vecsey István, 1851, ág.
157 Weiszberger Henrik, 1848, Mózs. Ipolyság, Hont m. — —
A m ásodik félév elején k ilé p e tt.
Pest városa.
158 Wottitz Jakab, 1849, Mózs.

V. Osztály.
159 Beck Gusztáv, 1848, ág.
1(50 Bergmann Gyula, 1847. ág.

Bonyhád, Tolna m.
Györköny, Tolna m. —

—

M agántanuló*
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Név, Születési év, Vallás.

•
Jegyzetek.

Születéshely.

o
Eu
Pest városa.
161 Borbély Jenő, 1848, ág.
Nagy-Kőrös, Pest m.
162 Fabiny Gyula, 1850, ág.'vV
—
—
163 Grosz Ignácz, 1847, Mózs.' • - Gyönk, Tolna m.
Pest városa.
164 Gruber Armin, 1848, Mózs.
165 Gruber Zsigmond, 1847, Mózs. Pest városa.
Pest városa.
166 Jármay László, 1850, ág.
Pest városa.
167 Karczag István, 1847, helv.
Pest városa.
168 Kralovánszky Béla, 1848, ág.
Pest városa.
169 Linczényi Lajos, 1848, ág.
Svábócz, Szepes m.
170 Micsinay János, 1847, ág.
Rákos-Keresztúr, Pest m.
171 Polner Gyula, 1849, ág.
Palánka, Bács m.
172 Rechnitz Dávid, 1846, Mózs.
Driétoma,
Trencsén m.
Rosenbaum
Annin,
1844,
Mózs.
173
Pest városa.
v
174 Rock Henrik, 1849£ág.
"* Pilis, Pest m.
175 Sárkány Lajos, 1850f ág.*Ácsa, Nógrád in,
176 Scheichel Frigyes, 1849, ág.
Gyönk, Tolna m.
— —
177 Sebestyén Gyula, 1848, ág.
Pest
városa.
—
—
—
178 Sréter Ferencz, 1848, ág.
Orosháza, Békés in. —
—
179 Vangyel Pál, 1846, gne.
Maros-Décse, Erdélyország.
180 Varga József, 1844, helv.
Kotensow, Trencsén m. —
181 Zelyenka Jakab, 1846, Mózs.
Pest városa.
Zsigmondy
Jenő,
1849,
ág.
182

1864. fe b ru á r elején k ilé p e tt.

T a n d íjm e n te s.Je ttira ésG losius ösztöndíjas.
M agántanuló.
1863. se p t. 21. gyógyszerésznek m e n t.
T an d íjm e n te s. G losius ösztöndíjas.
A m ásodik félév elején k ilé p e tt.

A jelen tanév nyári közvizsgálatai junius 2 0 — 25-dik napjain tartatnak, kezdve az első
osztálylyal.
A gymnasium I. osztályába csak azon növendékek vétetnek föl, kikalV-dik elemi osztályból
kielégítő bizonyitványnyal bocsátattak e l, vagy ilyennek nem létében az elrendelt magánvizsgálatot
kellően megállják.
A jövő tanév September 1-jével kezdődik, még pedig úgy, hogy a hó első három napján a
beírások, fölvételi és javító vizsgák fognak megtartatni, a tanítás pedig 4-dikén veendi kezdetét.
Azon tisztelt szülők és gyámok, kik gyermekeiket gymnasiumunkban kívánják a tudomá
nyokban képeztetni, kéretnek, a beiratásra kitűzött határidő pontos megtartására.
A jövő tanévben az ifjúság már az új főgymnasiumi épületben fog oktattatni.
A jövő tanévre gymnasiumunk Y I - i k n y i l v á n o s o s z t á l y a okvetlen meg fogván
nyílni, ez köztudomásúi e helyt is megjegyeztetik.

B atizfalvi István,
ez

id ő

szerint

igazgató-tanár.

