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A germán nyelvcsaládról.
B e v e z e t é s .

A germán nép, mely mai nap Európa észak-nyugati tartományaiban, több egymástól független 
nemzetve oszolva, székel: hosszú századok sora előtt vándorolt be Ázsiából mai hazájába. A germánok tehát 
nem bennszülöttek, mint Tacitus mondja (Germ. 2. ipsos Germanos indigenas crediderini), nem autoehthonok; 
nem is elszigetelt, Európa vagy Ázsia többi népeivel semmi rokonsági viszonyban nem álló néptörzs ; hanem 
ága azon roppant népcsaládnak, melynek tagjai a Ganges folyam partjaitól az Atlanti óceánig és a libyai si
vatagig terjednek, s mely Amerika és Ausztrália felfedezésével az uj világokban is nagy tért foglalt el. Ezen 
nagy népesaládot Lndo-germnn népnek neveztek el, azt hívén, hogy ezen népcsalád legkeletibb ága az ind, leg
nyugatibb ága pedig a germán nép. Ezen elnevezés helytelenné vált, mióta tudjuk, hogy e népcsalád legnyu
gatibb ága nem a germán, hanem a kelt nép. Azóta ezen népcsaládot helyesebben árja népnek szokták nevezni. 
Nem tudjuk, mély okok bírhatták az árja ősnépet árra, hogy régi hazáját Ázsia közepében elhagyva, részben 
délfelé (a sanserif- és zendnép), részben nyugatfelé vándorolt, hol ismét két irányban haladva Európa déli (a 
görögök és rómaiak) és éjszaki tartományaiban (a slávok, germánok, lithvánok és kelták) letelepedtek. Azt 
sem tudjuk, hány évszázadra terjed ezen óriási népvándorlás, mely Európát bevezette a történelembe. Annyi 
bizonyos, hogy a germánok előtt már más népek jöttek Európába; valamint az is bizonyos, hogy a germánok 
nem egyenesen Közép-Európába, hanem Oroszországon keresztül először is Skandináviába, és csak innen (ex 
hac Scandza insula quasi officina gentium aut cevte veliit vagina nationum, Jornandes, de rebus geticis c. 4.) a 
balti tengeren áttörtek Kézép-Európába. ’) Itt egy rokon, talán már századok előtt2) Ázsiából átjött néptörzsre

h  Ezen kétségtelen tényt a nyelvtudom ánynak köszöni a történettudom ány. De elnézve a nyelvek rokonságától, m ely 
egymagában is eleget bizonyit, a népek mondáiban is találunk bö anyagot, mely eléggé m u ta tja , hogy a  germán népek  m a
guk is emlékeztek ázsiai hazájukra és vándorlásaikra. így  pl. Fredegar (a V II. században) a  tró jaiak tó l szárm aztatja a  frankokat. 
AVidukind ;950 körül) a macedónoktól a szászokat. O tfried, az első német költő, k it névszerin t ism erünk, a ném eteket á lta lában  
Ázsiából szárm aztatja. Szintoly kétségtelen az, hogy a  germánok Skandinávián á t jö t te k  K özép-Európába, bár az .E d d a “ m egfor
dítva beszéli el ezen váudorlást. — Soha sem lesz lehetséges, azon időpontot pontosan m eghatározni, melyben a  mai ném etek  ősei 
az árja népcsaládból kilépve, őshazájukat elhagyták ; m ert ezen, minden történeten messze tú l fekvő időből se mmiféle fo rrást nem 
bírunk. De legalább általában sikerült már némi világosságot hozni ezen ősidők hom ályába. K ulm  „Zur ältesten  G eschichte der 
indo germanischen V ölker“ czimU ezellemdus értekezésében, mely TFeier „Indische S tud ien“ czimii folyóiratában m egjelen t, a 
sanserif és ném et nyelvvel közös gyökök összeállitása á lta l kim utatta hogy a germ ánok kivándorlásakor az indo-germ án (á rja ) nép 
a patriarkiái á llapotot elhagyva, már királyok vagy fejedelm ek alatt állt és ismerte az ú r és szolga, az uralkodó és a la ttvaló  létezé
séből eredő v iszonyokat; de még nem állt a m űveltség azon fokán, melyen a nép főfoglalkozása a földmivelés. A germ ánok tehát 
akkor váltak el á rja  rokonaiktól, midőn azok még a pásztori élet fokán állo ttak . Az é let legegyszerűbb szükségleteit jelö lő  szavak 
ugyanazok a sanserif és német nyelvben ; de egészen eltérők mindazon kifejezések, fm elyek a földm ivelésre vonatkoznak. Schleicher 
(Hildebrands Jahrbücher f. Nationalökonomie u. S ta tis tik  I. 401. 1.) hasonló értekezésben ra jzo lja  az árja  ősnép nem zetgazdá-zati 
állapotát öt vagy h a t évezred, azaz : a germ ánok kivándorlása előtt. Schleicher k im utatja, hogy az á rja  ősnép biztos lakhelyekkel 
bírt,-tehát már nem állt a  váudornépck művelődési fokán ; hogy fögazdagsága m arháiban állott, m elyek száma és fajai kö rü lbelü l 
már ugyanazok voltak, m int mai nap ; hogy végre hajózást is űzött, és pedig evező hajók á lta l. A mondák és naytliák rokonságáról 
telve van Grimm mytliologiája és Kuhn je les „Z eitschrift“-ja . Leo (Vorlesungen über d. Gesell, d. deutschen V olkes und Reiches 
I . 47.) bebizonyítani akarja, hogy különösen a S iegfriedröl (az Eddaben és N iebelungenénekbeu költöileg k ife jte tt) és a  hattyus 
lovagról (Scliwanritter) szóló mondák a Sanscrit és germ án nép közös birtoka ; azaz : hogy a germ ánok ezen k é t mondát ázsiai hazá
jukból hozták Európába.

5) B izonytalan, hogy a kelták  mikor jö ttek  Ázsiából Európába ; igen valószínű azonban, hogy a kelták  m inden  á rja  
népek közt először vándoroltak bo Európába, melyben akkor más népcsaládokhoz tartozó népek lak tak , k ike t a  jövevénvek éjszak
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találtak, t. i. a keltákra, kik műveltségben sokkal elörchaladottabbak3) voltak ugyan, mint a germánok, de 
physikai erőben, erkölcsi energiában és politikai tehetségben nem vetélkedhettek az uj jövevényekkel.4) A 
kelta nép a Kr. előtti hatodik, ötödik és negyedik században állt hatalmának tetőpontján.5) Egész Közép-Eu- 
rőpa, azaz: Francziaország, a Svájez, Felsö-Itália, Spanyolország, Nagybrittannia, Irland és Németország leg
nagyobb része kelt tartományok voltak. A harmadik századtól fogva lassanként a rómaiak és germánok 
osztoznak a kelták birtokaiban. Utóbbiak Skandináviából délfelé törve elfoglalták a keltáktól Közép- és Dél- 
Németországot és uj államokat alapítottak az Alpesek és Rajna közt. A germánok nemcsak ezen uj hazájukat 
köszönik a keltáknak, hanem, úgy látszik, azon nevöket is, raelylyel a történelembe léptek és melylyel a 
külföldiek a számtalan néptörzsből álló népet mintegy nemzetet foglalták össze. Mert a germán név valószí
nűleg kelta eredetű,0) és annyit jelent, mint: „a kiáltok, kiáltással a csatába rohanók“ („Die Rufer, Stürmer“).

felé nyomtak. (Lollner szerint, Kuhns Ztschr. V II. IS — 49. és 161— 193. először a görögök, azután az italok és csak harm adik h e 
lyen a kelták jö tte k  volna Európába.) Bár a vándorlás idejét nem lehet biztosan m eghatározni, mégis nőm igen fognak csalódni, k ik  
azt hiszik, hogy ez a  Kr. előtti hatodik század e lő tt tö rtén t. Különben az ilyen bevándorlás sem a germánoknál, sem a keltákná 
nem történt egyszerre, hanem idönkint, egyes kisebb-nagyobb csapatokban. így  pl. L iviusV . 34. is említi, hogy 590. Kr. e. Tarquinius 
Priscus római k irá ly  uralkodása a la tt, Sigovesus v ezé rle te  a la tt kelt népek vándoroltak be Közép- és Dél-Németországba. A tecto- 
ságok. k iket Ju liu s  Caesar hell. gall. VI. 24. mind a  liercyniai erdő lakosait em lít,, szinte kelták  voltak. De ha semmiféle történeti 
adattal nem b írnánk  is, mely Közép- és D él-N ém etország hajdani kelt jellem éről tudósitana, eléggé bizonyítaná ezen állítást azon 
körülmény, hogy ezen vidékek helynevei majdnem  k ivétel nélkül, vagy legalább roppant számmal kelt eredetűek, mint ezt legújabb 
időben ismét Bacmeister A. „Alemannische W anderungen* * (I. Stuttg. 1867.) czimü nagyérdekü m unkájában kim utatta. Ugyanily k e lt 
eredetű helynevek  tanúskodnak a m ellett is, hogy a  ke lták  ÉsZak-Xémetország nagy részét is b irták . L. Leo 1. c. 194. 1.

*) A kelták  műveltségi állapotáról á lta láb an  igen jelesen értekezik Keller, C her die keltischen Pfahlbauten in den 
Schwcizerseen (M ittheilungen der antiquarischen G esellschaft in Zürich, IX. és X II. köt.). V allásukról Grimm, Ds. Mythologie, I. 
XXVI. „Alles was uns von keltischer Religion übrig  blieb, zeugt selbst in seinen Bruchstücken von feinerer Geistesbildung, als uns 
deutsche oder nordische Mythologien kundgehen.“

<) E  tekintetben különösen érdekes : Mommsen, Die Schweiz in römischer Zeit (a 3. jegyzetben em lített „M ittheilun- 
g en “ IX. kötetében), ki a ke lta  nép politikai tehete tlenségét és képtelenségét találóan jellem zi. Nemcsak eszmedus gondolatnak 
tekintendő Mommsen felfogása, midőn a k e lták a t a  kis-ázsiai népekkel hasonlítja össze. Ezen Ítélet helyességét bizonyítja kü lön
ben Gallia á llapo ta  Caesar korszakában, valam int azon körülmény is, hogy ezen más tek in tetekben  oly tehetséges nép, száma és k i
terjedésének daczára nem volt képes hosszabb időre fennálló államot alapitani. T ekin tetbe veendő végre az is, hogy a  rómaiak, és 
később a germ ánok igen könnyen győzték le K özép-Európa akkori urait.

s) A gallok 3S8. Kr. e. elfoglalták R ó m á t; egy századdal később (229—-220 Kr. e.) újra k itö rt a háború a rómaiak és 
kelták  k ö z t; de ekkor utóbbiak m ár nem voltak  képesek  a rómaiak hatalm ának elleutállani. Ezen időtől fogva óriási birodalmuk 
(ha az összefüggéstelen tartom ányok ugyan a  b irodalom  nevére méltók) déli része a  róm aiak, északi része a germ ánok hatalm ába 
kerül. Végső m aradványai az a tlan ti tenger fe lé  szoritattak , hol, ugyszólva, a  szélső partokon függtek. Grimm, Gesch. d. ds. Spr 
(2. kiadás) I. 115.

*) A germán név eredete és etym ologiája nagy, eddig még teljesen  he nem fejezett v itákra  adott alkalm at a történé
szek és nyelvészek köreiben. Ezen névvel különösen a rómaiak nevezték el a  ném eteket, és pedig nemcsak a szorosabb értelemben 
v e tt ném eteket, hanem Skandinávia lakosait, ső t a  góthokat és végre a b ritteket is. A név általában vagy német, vagy kelt, vagy 
római eredetű . A legismertebb, ámbár hely telen , ném et etymologia úgy magyarázza, hogy ger vagy kér (zz dárda, lándzsa) és man 
( — férfiul szókból eredt volna. Ezen m agyarázat szerin t tehát germánok annyi volna, m int dárdával felfegyverzett (ellátott, h á r
emeié) férfiak.“ De ezen etymologia nem valószínű, sőt nyelvészeti szempontból helytelen is ; minthogy a dárda neve azon időben, 
midőn a germán név már rendesen előfordult, nem  ger, hanem get, vagy jobban |keí volt. íg y  tehát csak a ke lta  vagy római m agyará
za t marad hátra . Mintáit Tacitus (Germ. 2.) a legtöbb philologusok és germ anisták m agyarázata szerint, maga mondja, hogy a név 
kelta  eredetű  (uí omnet primum a victo (t. i. a galloktó!) ob metum, mox a te xpsit invento nomine Gcrmani cocarenlur), a nyelvészek 
leginkább a kelt nyelvből iparkodtak azt m egm agyarázni. Leo (H aup ts Zeitschrift f. ds. A lterthum  V. 514.) és Grimm, (Gesch. d. ds 
Snr. II . 546.) a k e lt gairm  vagy garm szóból szárm aztatják , mely annyit je len t, m int r kiáltás, felkiáltás, iánna ;* germánok tehá t 
annyi volna, m int „felkiáltok. rohanók, lárm ával a  csatába menők.“ Ezen m agyarázatot a Tacitus Germ. 3. á lta l em lített ban tu t 
(innen tarja , kiáltani) vagy larditus (innen bardhi, pajzs) is tám ogatja. Zeust  ezen származtatás ellenében ger vagy gar szóból 
( =  szomszéd) magyarázza a nevet. A kelt e tym ologia mellett van Waitz (Deutsche Yerfassungsgeschichte I. XII.) is. Poll szerin t 
v e r  a. ni. oriens, man a. m. locus, tehát german „a keleti, a keleten l a k ó i g y  nevezték volna el a kelták a germ ánokat minthogy 
ezek a R ajna  keleti partján  lak tak . Mindezen m agyarázatok ellenében csak Hóltimann párto lja a név római eredetét, m int azt 
.K elten  und G erm anen“ czimü, nyelvészeti és történettudom ányi sajátságokban dúsgazdag könyvében kifejtette, és még 1864-bec 
is (P fe ife r s  Germania IX . 1. s kk. 11. és X . (1865.) 113.) ismételte. Gernannt a. m. genuinen, pvqivo;, rendesen „édes testvérekről“ 
használtatik . Talán azért nevezték a róm aiak szom szédjaikat igy, m ert a számtalan, állam ilag, de nem nyelv, vallás vagy szoká* 
tek in tetében  elkülönített néptörzsök közel rokonságát átlátták  vagy sejtették ? Tacitus fentidézett helyét azonban sokan agy m i-
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Ezen elnevezés valószínűleg azon énekekre vonatkozott, melyeket a germánok, különösen csaták előtt énekel
tek, és melyeknek vad és félelmet gerjesztő hatását még a száj előtt tartott pajzsok által nevelték (Tacitus. 
Germ. 3. Annál. I. 05.). A germán nép akkor alkalmasint még nem bírt olyan általános nemzeti névvel, mely az 
összes törzseket összefoglalta volna. Ezt már abból sejthetjük, hogy a német népek ezen időben soha sem lép
nek fel, mint egy nemzet, a mely egységét és összefüggését érezte vagy elleneivel éreztette volna. A nemzeti 
név: 9Deutsdie'í , mely a népet mint népet jellemzi7), sokkal későbben keletkezett és tulajdonképen csak a .IX. 
s z á z a d  kezdete óta lett általánosan elfogadottá és használttá.3)

A germán nép csak a Kr. előtti első században lép be a történetbe, és pedig a Ciniberek és Teuto
nok hadjáratával; de akkor is nem az egész nép-, hanem csak két egyes törzse, melyeknek sorsa a hazában 
hátramaradottakra semmiféle észrevehető hatást nem gyakorolt. Kik, mint Grimm, a góthokat azonosoknak 
tekintik a getákkal, vagy mint Wirtb, dákok és dánok közt nem ismernek különbséget, — mely felfogások 
egyikét sem fogadhatta el a források szilárd alapján építő történettudomány, — azoknál persze a germán nép 
története már a Kr. előtti Yl. században kezdődik, — de akkor is nem a német nép, hanem csak egyes német 
néptörzsek tetteivel.

A germán nyelvek rokonsági viszonyban állanak egymással, azaz: mindnyájan egy közös törzs
nyelvre (Grundsprache) utalnak vissza. De ezen nyelvek nemcsak egymással rokonok, hanem rokonsági vi
szonyban állanak más európai és ázsiai nyelvekkel is, mely nyelvek mindössze az indogermán vagy árja nyelv- 
családot képezik. A germán nyelvek az árja nyelvekkel való rokonsága a gyökök azonosságában és a 
nyelvtani hajlitás megegyezésében mutatkozik. Számtalan gyököt fedezett fel az ujabbkori nyelvtudo
mány, melyek vagy7 minden, vagy legalább több árja nyelvekkel közösek. A gyökök ezen azonossága vagy 
hasonlatossága néha oly feltűnő, oly szembeszökő, hogy első pillanatra is világos, a mi máskor csak hosszabb 
magyarázat vagy kutatás utján bizonyítható; — sokszor azonban tévútra is vezeti a tudóst, mert mi clsöpilla- 
uatban gyökközösségnek látszik, az későbbi és mélyebbre ható kutatásnak mint idegen nyelvből történt átvevés 
t tinik ki. Azért ezen tanulmányok soha sem oly meggyőzök, soha sem nyújthatnak oly biztos alapot, mint a 
nyelvtani alakok rokonsága; mely utóbbi azért minden nyelvészeti kérdés eldöntésénél föbefolyással, döntő 
hatással bir. A közös gyökökre nézve különösen négy szónemet ismerünk, melyeket minden árja nyelvben, 
csekély, hangtani törvényekbcfolyásából magyarázható eltérésekkel, találunk. Ezek :

1. A számnevek, különösen zwei és drei. (Pl. sanserif dva, zend dva, pers. du, gör. óúo, lat. duó 
Jithv. du, lett duci, tót dva, lengyel díva, cseh dwah, góth tvai, ó-német zwenc, uj-német zwei, angolszász ivegen, 
angol two, éjszaki tveir, svéd tva, ir do, welsch dan, armor daon.)

2. A személyes névmások (Pl. sansc. ivam, zend tűm, gör. ov, dór. gör. rá, lat. tu, lithv. tu, lett tu, 
porosz tou, tót, lengyel és cseh (y, góth ihű, ó-német díi, uj-német du, angolszász tini, angol thou, éjszaki thú, ir tu).

3. A sein ige (verbum substantivum) több fontosabb alakja, különösen a jelentő módú jelenidönek 
egyes harmadik személye: sanser. asli, zend ashti, pers. est, gör. lati, lat. est, goth, ó-, közép- és uj-német ist, lithv 
esti, porosz ast, ó-tót itsti, lengyel jest, cseh gest. A t több európai nyelvben elesett; igy le tt : spanyolos, ó-szász

gvarázzák, hogy a Belgiumba elöuyomult Tungrok nevezték el igy azon testvéreiket, k ik  otthon, azaz a R ajna  jo b b  partján  m arad
tak. Érdekes itt egy katonadal is Vellejusuál, melynek élezés vége a Galli és galli, valam int a Germani és germáné összeállításán 
alapszik, — jeléü l annak, hogy a róm aiak szinte gondoltak a germ án név ilyen magyarázatára. P lu ta rch  egyszer még tovább megy 
ezen felfogásban, m ert ö a germani nevet egyszer ööil.aot-val ford ítja . L. Grimm, Deutsche Grammatik I. (3. k iadás) 10—20. 1. — 
Ezen kérdésre nézve is áll még a Horácz fé le : Adhuc sub iudico lis e s t!  Xem is rem élhető a dolog végleges, m inden pártot kielc- 
gitö eldöntése, mig Tac. Germ. 2. nincsen kellőleg magyarázva, hol sem a victo, sem a ticlure nem ad helyes értelm et.

’) Deutsch származása : góth lliiuda, ó-német diót, divta , középnémet diet a. m. „nép innen ó-ném et diulisc, középné
met diutisch a. m. „gentilis, populáris, vulgaris“ t. i. nép vagy nyelv. Hogy a név nem a tenuissel ( l) ,  hanem  a m édiával (d) Írandó, 
tehát deutsch, nem pedig Iculsch, azt bizonyítja a góth aspirata (th), melynek a hangváltás törvénye szerin t a  ném etben rendesen a 
m edia felel meg. (Tévedésből már a küzépnémetben is írták néha a  tenuist, de csak kivételesképen. A zavar a  Teutones névnek 
tulajdonítandó, m elyet sokan Theodisci ( =  Deutsche) elnevezéssel azonosnak tek in te ttek . L. Grimm, Gesch. d . ds. Spr. II . 543.

*) T. i. csak akkor, midőn a frank birodalom felbomlásakor a német nép, m int külön, önálló nem zet e lválik  a romaui- 
sált francainktól és olaszoktól, vagy, m int ezt másképen kifejezhetjük, midőn a. lingua romana határozottan  e lv á lik  a lingua theodisca 
rsg y  gentilistűl, azaz körülbelül a XX. században. Ajtatos Lajos korszakában. L. Leo, Vorlesungen I. 193.

/
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ts, angolszász cs angol w, friez is, ir is, welsch _j/s. Az olasz és franczia nyelvben még az s is elesik és lesz : 
olasz e és francz. est (=e).

4. A közel rokonság megnevezései (Grimm, Gescb. d. ds. Spr. I. 185.) t. i. Vater (atya), Mutter 
(anya), Brúder (fivér), Schwester (nővér) és Tochter (leány), melyek szinte az összes rokon árja nyelvekkel 
közösek. Pl. sanscr. bhratr, zend bráta, pers. brúder, lat. fráter, olasz fralello, franczia jrvre, gör. VQazrje, gótb 
brothar, ó-német pruodar, uj-német brúder, angolszász brödhor, angol brother, ó-szász bruodor, holland broeder, 
éjszaki brodhir, svéd broder, ir brathair, welsch brodyr, lithv. brolis, lett brahlis, porosz brátis, ó-tót brat, cseh 
bratr. L. ezen négy pontról bővebben Grimm, Gesch. d. ds. Spr. I. (2. kiadás,) 166—190. 1.

A nyelvtani hajlitás (Flexion) rokonsága, azonossága vagy hasonlósága számtalanszor kimutatható 
a declinatió, conjugatió és szóképzés terén.

Ezen közös pontok mellett mégis nagyterjedelmiiek a rokon nyelvek különbségét előidéző rész
letek is; e különbség vagy minőségű (qualitativ) vagy mennyiségű (quantitativ). A minőségű különbség onnan 
származik, hogy'az egy nyelvcsaládhoz tartozó rokon nyelvek a közös nyelvbirtokot — gyököket és rago
kat — igen különféle módon kezelik, alkalmazzák és felhasználják: innen van a hangok vagy az értelem vál
tozása ; a különféle (erős vagy gyenge) hajlitás eredete és a szóképzésben eltéröleg alkalmazott hangtani 
törvények különféle befolyása. A mennyiségű különbség leginkább a szóanyagra vonatkozik, a mennyiben 
ezen anyag egyes részletei idő folytával egyik vagy másik rokon nyelvben elenyésznek, más részletek idegen  ̂
nem rokon nyelv teréből átvétetnek; — de vonatkozhatik a nyelvtani hajlitásra is, a mennyiben itt is egyes 
részletek eltűnnek (mint pl. a passivuin és medium, vagy a duális a germán nyelvekben), mások idegen 
nyelvekből — bár ritkán — a nyelv szervezetébe átvétetnek. Ezen különbségek (azaz: a rokon .nyelvek ere
deti azonosságának megesökkenései) okozzák, hogy az egyes nyelvek különféle viszonyban állanak egymás
hoz és a törzsnyelvhez. A germán nyelvek tehát szintén nem állanak ugyanazon közel rokonsági viszonyban 
a sanserittal, mint pl. a göröggel; ezeknél is különböző rokonsági fokokat kell megkülönböztetnünk. Minden 
árja nyelvek közt legközelebb rokonságban állanak a sláv nyelvcsaláddal: e két nyclvesalád törzsnyelve az 
éjszak-európai vagy slavo-germán törzsnyelvböl eredt. A sláv nyelvekkel való ezen közel rokonság a szóanyag
ban és a grammatikai alakokban észrevehető.

A germán nyelvek történetében tehát négy korszakot keli megkülönböztetnünk: 1. német nyelv, 
mint indo-gernián nyelv; ez volt az árja nép és nyelv több nép és nyelvre történt szétbomlása és kivándorlása 
előtt; 2. német nyelv, mint slavo-német nyelv, a kivándorlás alatt (mert azt kell képzelnünk, hogy a germá
nok és slávok mint „egy“ nép váltak el az árja néptől és vándoroltak be Európába) és — ki tudja meddig 
vagy mióta? —• Európában ; 3. német nyelv, mint német törzsnyelv, azaz: elválva a slávtúl,. de még mint „egy“ 
nyelv. Ezen korszakba esnek a német szellem mindazon jelenségei, melyeket minden germán népnél talá
lunk, de egyetlen más árja népnél, még a slávnál sem ; ide tartozik főképen a német mythus eredete és a né
met hősmonda fejlődése. Ezeket a sláv népnél sem találjuk, tehát csak akkor keletkezhettek, midőn a germán 
nép már elvált a slávtól; — és találjuk minden germán népnél, tehát csak akkor keletkezhettek, midőn a 
germán nép és nyelv különválva minden rokon nép és nyelvtől önálló lett, de nem mint. germán népek 
és nyelvek — ez a negyedik korszak. — hanem mint „egy“ germán nép és nyelv; 4. német nyelv mint az ös- 
nérnet törzsnyelv több nyelvre való szétbomlása. Ezen negyedik korszakkal kezdődik a német nép története, 
mig az első három korszak a nép történetelötíi idejébe esik.9)

A germán nyelvek azonban több oly egyes sajátságokkal bírnak, melyek által a sláv nyelvektől 
is különböznek. Ezeket tekinthetjük a germán nyelvek föjellemzö elemeinek. Ezek : A hangváltás (Ablaui);
2. A hangmozditás (Lautverschiebung) és 3. A gyenge hajlitás (a nőmén- és verbumnál). Ezen sajátságok közt 
a hangváltás és hangmozditás a hangtan, a gyenge hajlitás az alaktan körébe vágnak; de azonkívül mind a 
háromnak nagy befolyása van a szóképzés terén, sőt a mondattanban is.

1. A hangváltds (Ablaut) a gyökhangzó rendes, törvényes változásában áll, mely változás az ige- 
hajlitásból kiindulva, a nyelv egész szervezetét áthatja (Grimm, Gesch. d. ds. Spr. II. 584.) Ezen nagy fontos- *)

*) Ezen nézet leginkább Schleicher felfogása, 1. r D ie deutsche Sprache“ (S tatt", i860.) p . 86. Legújabban Scherer 
,Z u r Gesch. d. ds. Spr.“ (Béri. 1S38.) czimü érdekes m unkájában p. 125. Dem akarja ezen slavo-germ án közel rokonságot elism erni.
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ságu hangtani törvény legtisztábban az igebajlitásnál észlelhető, de ezenfelül uralkodik a germán nyelvek 
egész szervezetében cs összes dialektusaiban, különös hatással és befolyással a szóképzésben. A gyökhangzó 
(der Laut) az ige jelen vagy múlt idejében, vagy a műit idejű részesülőben léphet fel, de mindigaz eredeti 
rövid hangzók (a, í, u,) egyikét mutatja fel. A hangváltás szabályozva van a germán nyelvek három törzs- 
hangzói (a,i, u) szerint; legszebben feltűnik a góth erős igehajlitás öt haugváltási soraiban (Ablautsreihen):

infin. praet. sing. praet. phir. parte. pass.
I. bindan (kötni), band, bundum, bundans.

II. 1. giban (adni), gab, gébum, gibans.
2. stilan (lopni,) stal, stélum, stulans.

III. farjan (kocsin menni) fór. fórum, farans.
IV. steigan (lépni). staig, stigum, stigans.

V. giutan (önteni), gaut, gutum, gutans.

A gyökhangzó ezen változása előfordul ugyan a rokon nyelvekben is (különösen a görögben), pl. 
tango, tetigi ; cado, cecidi ; precor, proco, procus ; ßau.a, fió'/.rj ; (fi na, (fonói : rniaa, íznnnor, tan art stb. — de 
sehol sem találjuk azt annyi következetességgel keresztülvive, mint a germán nyelvekben, hol a hangváltás 
nemcsak hangtani jelenség, azaz : nemcsak egyszerű bangváltozás ; hanem befolyással van aszóképzésre és 
az értelemre is, és különösen egymaga képes az időt megjelölni és egészen uj szavakat képezni; pl. bindan, 
kötni; bandi, bilincs; gabindi, kötelék; gabundi, szalag. A hangváltás azonkívül minden külső befolyástól füg 
getlen, mig más hangváltozások, pl. az úgynevezett lianglágyitás (Umlaut), a következő szótag hangzójának 
befolyásától függnek. A hangváltás nyomai a sanskritban is észlelhetők, de csak kezdetlegesen, mint a görög
ben ; annak tökéletes kifejlődése a germán nyelvek egyik fősajátsága.10)

2. A hangmozditás (Lautverschiebung) a néma mássalhangzókra és három fokukra (mint mediae, 
tenues és aspiratac) vonatkozik, s abban áll, hogy ezen néma hangzók a germán nyelvekben azon fokról, 
melyen a többi árja nyelvekben állnak, bizonyos meghatározott, törvényes egymásutánban elmozdittatnak. 
Ezen hangmozditás kétszer történik: egyszer a góth nyelv fokán a rokon árja nyelvek ellenében; másodszor 
az ó-németben a góth ellenében. A hangmozditás a mássalhangzó minden állására vonatkozik, álljon az a szó 
elején, közepén vagy végén.

,0) A fent rövid vonásokban érin tett tan leginkább Grimm Jakab  felfogását tükrözi vissza. Grimm  ezen nézete nincsen 
azonban még egészen tisztáiba hozva, bár elvileg a nyelvészektől el van fogadva. A német nyelvtan eddig utol nem  ért nagy mesterén 
kívül különösen Bopp is foglalkozott még az úgynevezett hangváltási tünem ények m agyarázatával, persze m agasabb álláspontjához 
képest, sokkal általánosabb szempontból. Bopp fölfogása főleg két pontban té r  el Grimm tanától : 1. Grimm szerin t a gyökhangzó 
mindig az ige je len  idejében keresendő ; ez szerinte a „hang" („der Laut“), a m ult idő és részesülő hangja ped ig  ennek „haugvál- 
tá sa “ (,<íer AblauG) ; Bopp ellenben nem keresi a gyökhangzót a je len  időben, egyáltalában nem valam ely bizonyos, előre k ije lö lt 
helyen ; hanem azt hiszi, hogy az majd itt, majd ott lép fel többé-kevésbé tisz ta  alakban. Bopp ezen felfogása kétségen kívül helye
sebb és czélszcrübb.mint Grimmé, k inek tana szerint csak mindenféle, nehezen valószínűvé tehető .u g ráso k “ álltai magyarázhatók a 
hangváltási tünemények. Bopp ezen felfogását több je les nyelvész (mint pl. G raff) el is fogadta, sőt Grimm m aga  is eredeti rideg  
felfogásából sokat engedett (különösen Ö eutsche Gramm. I. 558.), a nélkül, hogy attól tökéletesen e lállt volna. —  2. Bopp — és ez 
sokkal fontosabb — a hangváltásban csak egyszerű hangtani jelenséget lá t, mely épen úgy mint a sanseritban  csak a gyökhöz 
fűzött ragok által zavarba hozott hangtan i viszony kiegyenlítésére szolgál ; mig Grimm a hangváltásnak lo g ik a i jelentőséget tu la j
donit, azt mondván, hogy a hangváltás a je len  és m últ időt megkülönbözteti, az.egyes számot a többestől e lva la lasz tja  és szóképzési 
erővel bir. A'alószinü, hogy tulajdonképen Boppnak van igaza, a m ennyiben a  hangváltás eredetileg csakugyan  nem b ír t ilyen 
logikai jelentőséggel. Do annyi m ásrészt bizonyos, hogy a germán nyelv történetében és fejlődésében e lsa já títo tta  m agának ezen 
jelentőséget, melylyel már a góthban is, és pedig nagy mértékben, rendelkezik. Bopp és Grimm eltérő nézetei te h á t egyeztethetők. 
Jj. Eumpelt, deutsche Gramm., m it R ücksicht auf vergl. Sprachforschung, I. L autlehre  (Berlin I860.) p. 117. Hasonlóan Slein'hal, 
C harakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues (Berlin 1860,1 p. 302. — Jacobi „Beiträge zur deutschen G ram m atik“ 
(Berlin 1843.) és Hoilzmánn „Ü ber den A blaut“ (Karlsruhe 1844.) eltérő nézeteit (helyszűke m iatt) csak röviden érintjük. Jacobi 
egyesíteni akarja  Bopp és Grimm n é z e te it; ő függőnek képzeli m agának a hangváltást, a következő szó tag  hangm inőségétől és 
hang súlyától. Ezen, úgy látszik, téves nézet, melyet szerzője nem fe jte it ki alaposan és összefügöleg, nem ta lá lt  védőkre. Hoitmiann 
felfogása sokkal érdekesebb és valószínűbb. O a hangváltást, mint ilyent, egyáltalában nem ismeri el ; hanem  az összes guna-vál- 
tozásokat (az összes á rja  nyelvekben,tehát a germánokban is) a hangsúly befolyása ala tt történő önhangzói assim ilatiónak tu lajdonítja .
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A liangváltás törvénye szerint árja media góth tenuissé, árja tenuis góth aspiratavá és árja aspirata 
góth médiává lesz; ugyanily elmozdítást szenvednek ezen hangok, ha a góthból az ó-németbe mennek át ; 
tehát .következő minta szerint: ■

1. fok, árja  g. d. b .. k. t, . P kh, th, ph.
2. fok, germ án k. t. P kh, tll, ph e> d, b — első'
3. fok, ó-német kh, th, ph d, b k, t, p —  második

|  hangmozditás.

(minél tekintetbe veendő, hogy a legtöbb árja nyelvek, pl. a latin, az aspirata ^helyett a media vagy tenuis 
hangokat használják.)

Bár ezen, Grimm Jakab által felfedezett törvény (Deuts. Gram. I. 584.) számtalan eset által va
lónak bizonyult be, mégis nem áll az ilyen szabályosságban, különösen a mi a második bangmozditást illeti. 
Legrendesebben találjuk a foghangoknál, és pedig, ha az illető mássalhangzók a szó elején állanak. Külön
ben következő eltérések észlelhetők: « '•

1. az első hangmozditás második fokán rendhagyóságok fordulnak elő, mert az ónémet nyelv nem 
rendelkezik a tulajdonképeni aspiratákkal; azért gh helyett h, ph helyett/áll be; pl. xccpcdr/ (caput) — havpit; 
n de  (pes) — fotus.

2. A második hangváltás harmadik fokán beáll: a) g helyett h ; pl. aynoc, ager—  ahher, aker; b 
helyett / ;  pl. tiíq — góth far, felnémet feur; — b) a valódi aspiraták egészen hiányzanak; azért áll kh 
helyett eh vagy hh ; th helyett z ; ph helyett p f vagy/ ;  pl. duó, góth. tea, félném, zwei; pondus, Jgóth. pund, 
félném, pfund; — e) k helyett g, p helyett b. A minta tehát következőképen meg fog változni: 1 *)

1- g. d, b
2- k, t, P

3. (kh), eh, hh ;; z, s ; f, pf

k, t, p
h, th , f
li. d, f

kh, th, ph
k, t, P
e, d, b

Példák (gyakran kettős hangváltással, a szó elején és belsejében):
I. Gutturales: 1 .yovv, kniu, chniu: 2. cornu, haurn, horn ; 3. tacere, thahaD, dagén; 4. regs (= rex , 

reg is), reikis, richi; 5. genus, kuni, chuani; 6. hc/<o, laigőn, lékőn.
II. Labiales : inén, ufar, ubar; 2. pellis, fill, vei; 3. cannabis, hampr, hanaf; 4. fructus,. brukon, prü- 

ehon ; 5. fero, baira, pirn ; 6. frangere, brikan, prehhan*
III. Dentales: 1. trés, threis, d r i ; 2. nikáa, thulan, dóién; 3. dnpáw, tamjan, z;imen;4. ducere,

tiuhan, ziohan; 5. Orgj, dius, tior; 6. dauhtar, tohtar. (Több példát 1. Grimm Gesch. d. ds. Spr. I. 276
s k. lapjain).

3. 4 gyenge hajlitás szintén megkülönböztető sajátsága a germán nyelveknek, melyek azt a régibb, 
eredetibb és erőteljesebb erős hajlitás mellett kifejtették. A gyenge hajlitás nem más, mint az erős hajításnak

" t  De igy is kétes marad ezen törvény fentidézett á ltalánosságában. Legtöbb nehézséget okoz it t az ó-német nyelv, 
melynek maradványaiban részben igen különös, a lig  rendszeresíthető helyesírás; a  részben pedig igen eltérő szójárási sajátságok 
uralkodnak. Szigorúan csak a íoghangokról áll Grimm törvénye. L . D clbrücí kitűnő értekezését .D ie  deutsche Lautverschiebung“ 
(Zeitschrift für deutsche Philologie (Halle, 1868.) I . 1—21 és 133— 157. 1), ki azonban csak az úgynevezett első bangmozditást. 
a z a z : a  germ án muta-hangzók viszonyát az á rja  némahangzókhoz tá rgya lja . — A szövegben csak a hangm ozditás factum át közöl
tük, egészen eltekintve k é t igen érdekes, de eddig még el nem döntött k é rd és tő l: 1. Milyen hangzóval kezdődik  a  hangmozditás ? 
Grimm szerin t a médiával, Bopp szerint a tenuissel, Curtius szerint az asp ira tával,— tehát melyikkel ? Weinhotd szerint ezen kérdés 
semmi fontossággal sem bir, ám bár ó' Bopp nézetét o sz tja ; legalább úgy lehet felfognunk azon állitá-át- hogy .physiologiai szempontból 
a tenuis tekintendő a mássalhangzó legtisztább a lak jának .“ Max Hüller (Vorlesungen. II. 194.) nézetét nem  vagyok képes megér
teni, úgy látszik, a  fordító nem értette a szöveget és rosznl fordította az  illető' helyet. — Épen olyan homályos még a második kér
dés : 2. Miben áll a hangmozditás tulajdonképeni lényege ? Curing (Kuhn, Zeitschrift I I . 331.) a  hangzók ezen megkülönböztetésében 
tetterőt- elevenséget és ifjúi élénkséget talál. Raumer Rudolf, ki ,D ie  A spiration und die L autversch iebung“ czimü értekezésével 
egészen nj világot hozott ezen kérdés m egvitatásába, két, egymást kiegészítő tünem ényt különböztet m eg  a  német hangmozditás- 
han : .az  egyik az egyszerű néma-hangzók fokozása, a  másik a mássalhangzóhoz kapcsolt hehezet elenyészése (dae A literben nach- 
hallender Hauchlaute).“ Scherer (Zur Gesch. d. ds. Spr, 86.) a bangmozditásban általában Ta m ássalhangzók képzésének vagy 
kiejtésének megkönnyítését" lá tja  (rEine Erleichterung der Consonanlenbudung.“) Adbuc sub iudice lis e s t!  Különben ilyen általános
kérdések eldöntéséből a nyelvészet mindig csekély hasznot húzott.
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(mely a hangváltáson alapszik) továbbfejlesztése, és pedig ragozás által történt továbbfejlesztése. Ezen ragok 
jelenleg értelem nélküli végzetek vagy betűk, eredetileg azonban alakra és értelemre nézve önálló szavak 
voltak. Ezen eredeti szavak nemcsak elvesztették értelmüket, hanem idő folytával egyetlen jellemző mással
hangzóvá lettek. Ezen mássalhangzó a conjugatiónál t vagy cl. a deelinatióban pedig n. De ezen t vatry d utolsó 
nyoma a tun (=tenni) erős segédigének, az n pedig a góth jains, lithv, ans, sláv on, ir an névmásnak.12) Az 
említett mássalhangzók egy köthangzó által eszközölt kczzáfüzése által keletkezik a gyenge hajlitás. Pl. 
góth nasjan (megtartani, megóvni; h. ö. er-nähren), praet. nas-i-da és plur. nas-i-déduu (=rich _tbatu retten, 
wir „thaten“ retten). Ezen gyenge hajlitás végtelen fontossága a germán nyelvekben, különösen a szókéüzés 
terén. így, hogy csak egyet említsünk, uem-átható igéből képezett átható igék rendesen a gyenge hajlitás sze
rint mennek, mig amazokban az erős hajlitás érvényben marad; pl. fallen, tiel, gefallen és fällen, fällte, ge
fällt ; dringen, drang, gedrungen és drängen, drängte, gedrängt stb.

Meg kell különböztetnünk az írott nyelv (Schriftsprache) és a szójárás (Dialekt, Mundart) közt. 
Összesen 17—18 írott germán nyelv létezik, azaz oly nyelv, mely irodalmilag kifejtetett és használtatott. A 
germán nyelvek három nagy csoportra oszlanak ; ezek: a keleti, éjszaki és déli nyelvcsoport. Ezen csoportok 
mindegyike bir egy törzsnyelvvel; ezek: a góth, éjszaki (nordisch) és a (szorosabb értelemben vett) német 
nyelv. Az éjszaki és a német nyelv uj meg uj ágakra oszlanak, mig a góth nyelv utód nélkül kihalt. Az éj
szaki és német nyelv törzsnyelvei elvesztek, csak ágaiból következtethetünk azokra vissza; de a góth törzs
nyelv megmaradt, mi annál többre becsülendő, minthogy a góth törzsuyelv sokkal nagyobb fontosságú a 
nyelv történetének kutatásában, mint a másik két nyelvcsoport törzsnyelve; mert a góth nyelv a germán 
nyelvcsalád legkeletibb ága, miért is (a keletről nyugatfelé történt vándorlásnál fogva) legközelebb áll a kö
zös eredethez és leghívebben tartotta meg a germán nyelvnek általános jellemét. Ezen felfogást minden te
kintetben igazolja a góth nyelv ódon jellege.13)

Ha az összes germán nyelveket összefoglaljuk, következő csoportosítást nyerünk:

I. A góth nyelv. III. A német nyelv. a) ó-friez (irodalmi nyelv).
A) Felnémet : b) uj-friez (csak szójárás.)

1. ófelnémet, 4. Németalföldi:
2. középfelnémet, a) középnémetalföldi,
3. ujfelnémet. b) ujnémetalföldi vagy holland

11. Az éjszaki nyelv. B) Alnémet: nyelv.
Kelelskandinaviai: 1. Alnémet (szorosb érielem
1. svéd : a) ó-, b) uj-svéd, ben.)
2. dán : a) ó-, b) uj-dán. a) ó-szász.
Nyugatskandinaviai: b) középalnémet,
1. islandi, c) ujalnémet (plattdeutsch).
2. norvég nyelv. 2. Angol:

a) angolszász.
b) angol: a) ó-, ,i) uj-angol. '

• 3. Friez: „ .

1J) Ezen származtatás bővebb indokolását és m agyarázatát, 1. Grimm, Gesch. d. ds. Spr. II. 652—669.
13) Nem lesz szükségtelen itt egy kis megjegyzést tenni. A rokonsági viszonyok kutatásánál igen könnyen felm erülhet 

*« olvasóban azon kép, mely a történetben is már annyi zavart okozott, t. i. a  közös eredet képe. Különbség van az abstraháló nyelv- 
bölcsészet és a történettudomány közt. A nyelvbölcsész könnyebb felfogbatás kedvéért úgy képzelheti magának a nyelvek fejlődését, 
bogy a közös germán nyelvből eredt a góth, éjszaki és német nyelv, és ezek mindegyikéből azon szójárások, m elyek mai nap ismét 
külön nyelvekké váltak stb. De ez csak abtsractió, valóban nem volt ez soha igy. Igen helyesen mondja azért Max Müller, V orlesun
gen, I. 152. „Egy közös, egyforma német nyelv soha sem létezett; nem is lehet bebizonyítani, hogy valaha egyforma fel- vagy alném et 
(hoch- und niederdeutsch) nyelv existált volna, melyből minden fe l-és alném et szójárások eredtek vo lna .“ Annyi bizonyos, bogy a 
német nyelvekben is, minél tovább kísérjük azokat az elmúlt századokba vissza, annál több együvé hajlást, annál azonosabb elem e
ket találunk. De történeti forrás nem vezet arra, hogy ezen nyelvek valaha egy nyelvet képeztek volna.

A pesti ág. bitv. gymnasium Ért. 2
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Ezeil német nyelvek: kozf hat kili’alt, hat iné# inai nap is él az irodalomban vagy a nép ajkáii.' k i
haltak: 1. a góth, 2. a felnémet, & az ószász, -1. az angolszász, 5. a fríez, 6. az éjszaki nyelv. Élő nyelvek: 1. 
az uj felnémet (a mai német irodalmi nyelv), 2. a németalföldi (holland), 3, az angol, 4. a svéd. 5. a dán, és 
6. az islandi nyelv. /

Rokon nyelvek annál hasonlóbbak egymáshoz, minél közelebb állanak, a nyclrfejlödés ugyanazon 
fokán, eredetükhöz. A germán nyelv nevezett három csoportjának mindegyike olyan' sajátságokkal bir, melyek 
azt, a másik kettő ellenében, önállólag jellemzik, — elnézve azon szóanyagtól, mely vagy az árja nyclvcsa* 
Iádból származik, vagy a kivándorlás után önállólag képeztetett. Ezen nyelvsajátságok közt legnevezeteseb
bek a következők:

1. A góth (az éjszakí és német ellenében) csak három eredeti rövid önhangzóvaf bir (d) i, «,), nem 
ismeri a hanglágyitást{Umlaut), megtartotta a nominativuseredeti s ragját; ezenkiviil fellelhetők a régi pás- 
sivum és medium nyomai, valamint az igénél a reduplicatio, a  nőmén és igénél a duális. 2. Az éj szaki nyelv 
(a góth és német ellenében) a főnévhez flizi a névelőt, és a visszahozó névmás (pron. reflexivuitfj az Ágetőhöz 
való fűzése által képezi a médiumot, mely később passivummá lett. Ezen jelenség sajátságos hajlamra mutat 
a ragozás (Suffigiren) iránt. Pl. madr, férfin; madr-inn. ..a“ férfin; giöf, adomány; giöf-in, „az“ adomány ; 
ham, gyermek; barn-it, „a“ gyermek. (A névelő hiún, hin, Int). — A pron. reflexivum mik. sik, őst. tehát- s kalht- 
xik—kalla&k=se vocare, később vocari. (Ezen medium a svéd és dán nyelvben egészen eltűnt). Az éjszakí 
nyelv sajátságaihoz számítandó azon ellenszenv is, melylyel a nyelv az elöragozás (Praefigiren) irányában vi
seltetik ; miért is a germán nyelvek legszokottabb elöragai (igy: gu-,gi-,U- stb.) hiányzanak, hiányzik a  
személyes névmás is, mely a mutató névmással pótoltatik. 3. A német nyelv (a góth és éjszaki ellenében) a 
sein ige első és második személyét ó-vel kezdi {bin, bist), mit a másik két nyelvcsoportban hiába keresünk. A 
praet. sing. 2. személye i- és c-re végződik, hol a góth és éjszaki nyelv még egy t ragot is birnak. Sajátságos 
továbbá, hogy a partié, perf. szenvedő értelemmel bir, pl. das zu wissende: a mit tudni kell. — A német nyelv 
azonban maga is még két nagy csoportra oszlik, a fel- és alnémetre, melyeknek fö megkülönböztető jelük a 
felnémetben uralkodó hanginozditás (Lautverschiebung), melyet az alnémet nem ismer ; azaz: a másalhang- 
zókat illetőleg az alnémet a góth nyelv fokán maradt, inig a felnémet egy fokkal tovább fejlődött. Az alné
met továbbá nem ismeri a hangylágyitást (Umlaut) kivéve az a lágyitását e-vé. Az alnémetnek végre csak 
egy kettős hangzója (Diphtong) van (t. i. iu,) a többiek hosszú hangzókká lettek.— Grimm, (Gesell. d. ds. 
Spr. II. 578—579 1.) igen elmésen összehasonlítja a germán nyelveket az ó-görög dialektusokkal. Szerinte a 
góth nyelv megfelelne az aeolnak, mint a legódonabbnak és leggazdagabbnak; az ó-felnémet a dórnak, zor- 
donságával és fris hegyi levegőjével; az alnémet a lágy ionnak; az ujfelnémet az attikai görögnek, mely az 
egyes dialektusok jelességeit összefoglalja és valódi irodalmi nyelvvé válik.



A góth14) nép és nyelv.
1. A góth nép.1*) A góthokat a harmadik és negyedik században, kisebb rokon népekkel vegyítve, 

találjuk a Moldvában, Oláhországban, déli Oroszországban és a fekete tenger partjai körül, folytonos barezban 
a rómaiakkal. Már ekkor nem eiry osztatlan népet képeznek, hanem három nagy csoportra oszlanak ; ezek : 
a keleti gótbok a Dana torkolatai körül, a nyugati gúthoka Dniester és Don közt és a gepidák,' éjszakra a 
nyugati góthoktöl. Ezen három nép még egyszer egyesül Ermanrich. a gótbok királya alatt, ki a góth népek 
egyik leghíresebb és különösen a monda által kiváló előszeretettel diesöitett királya. De midőn ez 575-ben a 
bűnök előnyomulása ( =  a népvándorlás kezdete) által trónjával életét veszti, szétvállnak az utolszor e<rve- 
gült góth népek. A nyugati gótbok Spanyolországba vonulnak, hol 711-ben a mór arabok által Xeres de la 
Frontera mellett 8 napig tartó csatában megsemmisittetnek. A keleti gótbok Moesiába és Dáciába mennek, és 
letelepednek Pannóniában és Italiában, hol a keleti góth birodalmat alapítják, mely 554-ben Xarses által el- 
foglaltatváD, a keletrómai birodalom provinciájává lett. A gepidák nyugat télé vonulnak, hol 550-ben Alboin a 
longobardok királya által megsemmisittetnek ; birodalmuk a hatalmas avarok zsákmánya lesz. Ezen három 
népcsoport képezi összesen azon gúthokat, kik a népvándorlás korszakában első szerepet játszottak és jeles

' - I.

i
I
f
t

" )  Ezen helyesírás a szokottnbb, azért megtartottuk De kétségtelen , hogy </»í helyesebb m int goth, azaz : a tenu is he
lyesebb mint az aspirata . Egy góth naptár reánk m aradt töredékében Gut-tbiuJa uevezi magát a nép, a mi anny it te.sz. m int „G itt
nép az angolszászban gáton ( =  goten). az éjszaki nyelvben gotar nevezik a népet, mely névnek a felném etben, - a  hanginozditás 
szerint igen helyesen megfelel a  koz elnevezés (1. Grimm, Geseh. d. ds. Spr. I. 377., hol ki van mutatva, hogy ezen koz a góth gauda- 
nak felel meg s hogy ezen név különösen összetett személynevekben fordul elő.) A középkor régibb latin írói (m int pl. A uxeutius) 
és többnyire a görög Írók is rendesen csak a teuuisscl írják a nevet; szintúgy Tacitus az Annál esben, de a  Germ ániába u : gothini az
aspirátáváI; l ’Jiniusnál : Gutonibus, P to lem aeusnál: IVStuivei;, Spartian : go tti. a  byzantini Íróknál : fÓTÍv. a szokott Írásmód, __
és innen eredt alkalmasint a későbbi középkorban elterjedt (gatin') és mai nap rendessé vált aspirata (gothen). L . Lottner, der 
Name der Goten (Kulm, 25ts. f. vergl. Sprachforschung, V. 153— 155.) ki a Gutland sziget ( =  Gothland) régi helyesírását is felhozza, 
valamint Odhin melléknevet. Gautr, melynek az ó-németben Gőz felel m eg; ezen Gőz meg van tartva a Gőzlári ( =  Gozlar) helvuév- 
ben, mely város a Gautr istennek kiváló tiszteleti helye volt. Lottner következőkép magyarázza a nevet • gotar a. no. .heroes, v iri 
strenui ;“ ezen szó (elő nem forduló egyes száma) goti volna, mi tökéletesen azonos a  nép nevével. Goti azonkívül ezen jelentésben 
fordul elő ; „mén, H engst,“ és a GUT gyökből származik ; tehát annyit tesz, m int a  „befecskendező,“ „der B esprenger ;“ hogy a 
,m én“ megnevezés a „viri ste.nui“ fogalomra helyeztetett át, annak analógiáját találjuk  a sanseritban, hol rehaba „taurue,^ vagv 
vgÁgira, „tigris“ összetett nevekben annyit jelent, m int „fejedelem ;“ vagy m int az éj szaki nyelvben iöj'urr (—  ejiar, vaddisznó) annyi 
mint , princeps.“ . .

|:‘) A gótbok történetére nézve legfontosabb forrás Jornandes (góth Ibur-nanfbs =  Eber-kühn, vaddisznó-vitéz), vagy 
mint régi forrásokban rendesen találjuk n e v é t: Jordánt» (mely név talán a Jo rdán  folyó szerint bibliasitva van). Jornandcs a  VI. 
században élt, gótb születésű és eredetileg jogász (nótárius) volt. Későbben pappá le tt és mint ilyen alkalm asint crotoni püspök volt 
és 651-ben Konstantinápolyba kisélte Virgilius pápát, k it közelebb ismert. Sőt valószínű, hogy Jorn. góth történelm e épen ott, Kon
stantinápolyban keletkezett. (L. kiessel kitűnő ezikkét Gothen az Erscli és Gruber-féle eucyclopaediában, 75. köt. 104. !.) Jornandes 
két munkát i r t : 1. De regnorum el teniporum syccessiont (Világtörténet Justin ian  császárig) és 2. De Getanem tiee gothorum origine et relax 
grtiis. Utóbbi munkája pótolhatlan fontosságú. Jorn. felhasználta benne A blavius, a  góth történész munkáját, ki különöseu.népdalok- 
bél merített ; Kiforrása azonban Cassiodorus XII. könyve a gótbok történelméről (m elyet azonban saját vallomása szerin t csak három 
napig használhatott; mit nem lehet másképen értenünk, mint úgy, hogy már azelőtt bő kivonatokat készített volt abból), mi uiabb 
időben Schirren jeles tanulmányai által (De ratione, guac inter Cassiodonim et Jordánéul intercedat connnendaUo, D orpat 1858.) kézzelfog
ható igazsággá vált. Sajnos, hogy Jo rn . munkája, különösen a mi a neveket illeti, oly rósz alakban maradt reánk. Többször k iadato tt ; 
én C. A. Closs kiadását (Stuttg. 1861.) használtain, —  Jorn. azonosítja a getákat és góthokat, mit előtte már mások, pL Orosius, és 
l<fközelebbi forrásai is tettek. Ezen azonosításával Grimm Jakabban u tódra és védőre talált. (Gesell, d. ds. Spr. és „Jornandes 
und die Goten.“) Grimm nézete azonban nem talált sok pártolásra. Wirth ;Gesch. d. Deutschsn, I. 2ol.) még tovább megy m int 
brimm ; mert nemcsak a getákat és góthokat ta rtja  egy és ugyanazon népinek, hanem azonosítja a dákokat és dánokat is. Meunvire
Kheletlen^és helytelen különösen ez utóbbi állítás, azt legjobban kimutatta Sgbel (Schmidt’s Zts. f. deutsche Gesch. V L 516. s k. II.)_-
A góth nevet legelőször említi Pytheas Massiliából, ki a Kr. előtti IV. században az a tlan ti ocean éjszaki partja it beutazta. Szerinte 
r ?.v, »z óceántól 6000 stadiákra távol fekvő aestuarium mellett laknak a Gutones, egy germán néptörzs. Plin. bistor. natúr. XXXVII- 
11. Bessel (Über Pytheas von Massilien, Götting. 1858. p. 59.) szerint az említett aestuarium a K attegat volna, m elynek partján  lakó 
«-épek Ptolemaeus szerint is Tovnai nevet viselnek. L. a következő jegyzetet.

2*
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tetteik altul örök helyet érdemeltek ki maguknak a történelemben. De ezeken kívül ismerőnk más góthokat 
is. Már a Kr. utáni első században emlit Tacitus góthokat (utána más római történészek is), és pedig a keleti 
tenger délnyugati partjain. Ezek is két csoportra voltak osztva: 1. Ey-gotar, azaz sziget-gótbok és 2. Reid-go- 
tnr, azaz szárazfüldi-gótbok; amazok déli Svédországban, Seboonen tartományban; emezek Jütlandban, éj
szaki Is érne'országban, talán Holsteinban is (V. ö. a \Got-land és Goten-burg helyneveket.) Ezen gőtkok viszo
nya azon hasonnevű népekhez, melyek a HL és IV. században a Duna körül laktak, .még nincsen egészen 
tisztába hozva (Jornaudes számtalanszor említi, hogy a góthok Skandináviából nyomultak délfelé, pl. c. IV. 
XXIV. stb.) ; de általában uem kételkedhetni azon, hogy itt egy és ugyanazon néppel van dolgunk.’6)

A rómaiak már régebben érintkezésbejöttek galliai (kelt) és germán népekkel, háborúban és bé
kében. Ezen viszony hatásai láthatók egész Galliában, láthatók a Duna és Rajna partjain : a római tábori je 
lekkel és sasokkal a műveltség vonult a zordon és kietlen vidékekbe. A germán népek közt talán egyetlen 
egyre sem gyakoroltak a rómaiak (és a görögök is) oly jótékony hatást, mint a fogékony góthokra. De 
ezen nagyfehetségü népnél valóban termékeny földbe volt a műveltség magva hiutve. A góthok a legneme
sebb néptörzs mindazon erőteljes, durva népek közt, melyek a frank birodalom keletkezése előtt felléptek. 
Xem találjuk egyetlen más népnél azon általános testi és lelki műveltséget, melyet a götli nép minden fellé
pésénél elárul, sőt Jornandes(cap. XI.) azt írja, hogy már régibb idők óta bírtak ivott törvényekkel. (Újabban 
azonban különösen Holtzman Adolf „Uber das Verbältniss der Malbergev Glosse zum Text der lex salica, 
1852.“ kimutatta, hogy a góthok előtt mindenesetre már a frankok bírtak irott törvényekkel. L. később a 29. 
jegyzetet). A góthok elismeréssel viseltettek a görög és római művészet irányában: a góth herczegek gyerme
kei sokoldalú (római) műveltségben részesültek; sőt egyről tudjuk, hogy atyja akarata szerint Vergil költe
ményeit olvasta; Alarich nem bántotta Athént és megkímélte Róma művészeti kincseit; Genserich az utóbbi
akból a legszebbeket, magával vitte birodalmába. De a góthok birtak hajlammal és kedvvel is ezen műveltség 
megszerzése iránt: emliítetnek góth történészek és földrajzirók, sőt az Anthologia latina közöl latin verseket 
vaudal származású költőktől. Es általában, —- hogy lehetett azon nép műveletlen, melynek emberei a kép
telen kelet- és nyugatrómai császárok helyett vagy nevében kormányozták a római birodalmat,. mely akkor 
az ismert föld határáig terjedt ? De leginkább mutatkozik a góthok ezen műveltsége politikai történetükben. 
Xem lelhetni azon, indulatoktól felzayart századokban népet, mely oly nyájas volna a győzelem után is, mely 
alattvalóit oly igazságosan, oly elnézöleg kormányozná. A vandalok ismeretes kegyetlenségei nem vonnak le 
semmit ezen Ítélet igazságából. Mert. a vandalok is épen oly müveitek voltak, mint a  többi góth népek — 
sőt mondhatni, elpuhultak műveltségből, — és csak akkor lettek kegyetlenekké, ha a vallás volt a háború 
indító oka. A keresztény vallás ezen, kora felvétele17), ezen lelkes átkarolása szinte fényoldal a góthok jelle
mében. A góth név igen sok népet foglal magában. Mindnyájan közt legkütinöbbek, legnemesebbek voltak a 
keleti góthok, kiknek nagy fejedelme Theodorich — a német monda dicső hőse (Berni Detrek), — királyként 
áll nemcsak saját népe. hanem a többi germán néptörzsök királyai felett is. Kevés esemény van a történetben, 
mely az egészen objectiv olvasóra is oly megrendítő hatással volna, mely oly valódi szomorujátékot képezne 
a népvándorlás számtalan drámái közt. mint a keleti góth birodalom bukása. Ez hatást gyakorol az idegenre, 
sőt az ellenségre is : Procopius, a góth háború történésze, bámulva és könyezve beszéli el (Bell. góth. IV. 
31—35) ezen nemes nép megsemmisítését.

'*) Emlitésreméltó. hogy Skandináviában még egy Gavten Devü néppel is találkozunk, mely az ország déli részeit lakta. 
Ezek ugyan rokonsági viszonyban látszanak állani a góthokkal; de mégis nem a póth, hanem az éjszaki népcsoporthoz tartoznak. 
Ezen felfogásra jogosítanak nyelvük (persze, roppant csekély) m aradványai is. Grimm azonban (Gesch. d. ds. Spr. X. 140.) azt hiszi, 
hogy a név csak hangváltás (Ablaut) következtében eltérő', a nép pedig egy és ugyanaz. Jornandesben ezen népről nem találtam 
sem m it: alkalmasint azonosnak tartotta a góthokkal. ha ugyan ism erte azt.

’’) A góthoknál léteztek keresztény községek, már m ielőtt a keresztény vallás Nagy K onstantin  által állami vallássá 
lön. Ezt tudjuk sz. Atb&nasins tudósításaiból (Massmann, Ulfiia, p. XI.). ki nemcsak azt írja, hogy a góthok áttértek a  ̂keresztény 
vallásra, hanem egyszersmind dicséröleg kiemeli azon bnzgóságot, melylyel ni hitükért a  halált is szenvedik ; szt. Chrysostnmusból, 
ki 39S- vagy 399-ben isten hatalmát magasztalja, hogy a görögök közepette barbárok(=góthok) felállnak, és saját nyelvűkben imád
ják  K risz tu st; de még szembetűnőbben kitűnik a góth keresztény egyházak rendezettsége azon tényből, bogy a 3ti5-ben N ieaeaban 
megtartott oeknmeni synodÚD egy Tbeophilus nevű góth püspök is je len  volt. ki a synoda határozatait szinte aláírta.
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2. A góth nyelv, mely a III. cs IV.. de különösen a IV. században virágzásának tetönnntján állott, 
szén a XVI. századig, tehát a középkor századain át az újkor kezdetéig (ismeretes) szójárás és leánynyelv 

a, lkai. nyomorúságosán tengődött. Nem ismerjük a gótk nyelv egyetlen egy szójárását sem. de lehetetlen, hogy 
ilyenek ne léteztek volna oly népnél, mely a fekete tenger partjaitól az atlanti óceánig, a balti tengertől a li- 
b"\ai sivatagig terjedt és annyi néptörzsre volt osztva. A góthokhoz tartoztak Procopius szerint (Bell. góth. 
jV 5.) a keleti és nyugati góthok, a vandalok. (Bell. vandal I. 2.) a gepidák, az alanok és skirok, végre (Bell. 
*. tb. Ili- 2.) a rugiok; Grimm szerint (Gesch. d. ds. Spr. I. 328.) a herulok és talán a hastarnok is. Azért biz- 
•*.3 állíthatjuk, hogy voltak góth dialectusok (1. azokról Grimm. Jornandes und die Gcten, p. 5.), bár irodalmi 

Linókban nem maradtak reánk. Hogy a góth nyelvnek semmi leánynyelve nem támadt, az csak onnan ma- 
r \a rázhatni, hogy a góthok elfogadták azon népek nyelvét, melyek tartományaiban letelepedtek. Csodálatos 
j góth nyelv hosszú, a nemzet életét oly roppant mértékben túlhaladó élete. Erről pedig négy körillménv tu- 
J,’.-it minket: 1. Walafried Strabo (De rebus ecclesiasticis c. 7.) azt beszéli, hogy Tomi városában. Moesia 
d.'li részében, még a IX. században is góth nyelven tattottak isteni tiszteletet, az ottan életben maradt góthok 
fámára. 2. A brabanti_Ruysbroek Vilmos 1253-ban a Krimban utazván, az ottani góthoknál még mindig ér- 
vinyben találta a régi nyelvet.18) 3. Barbaro Josaphat 1436-ban velenczei követ volt Asowban ; ö megemEt a 
a fekete tenger körül .németül beszélő góthokat:i is. 4. Gislen Oger (Busbeckböl. Flandriában) 1557— 1564 
efászári követ volt Konstantinápolyban. Ö ott két férfiúval találkozott, kik, nemzetiségükről megkérdeztetvén, 
pót hóknak nevezték magukat, és góth nyelven beszéltek is. Gislen több szót és egy dal kezdetét is jegyzett 
fel, melynek nyelve, bár nem egészen tiszta, mégis góth jellemű.19)

A góth nyelv az ismeretes, azaz: az irodalmi maradványokban reánk maradt germán nyelvek közt 
» legtökéletesebb és legszebb. Sok jelesség, melylyel hajdan a germán nyelvek mind rendelkeztek, csak a 
főt libán maradt érvényben, mig a többiek a századok lefolyásával mind szegényebekké lettek. Az önbangzök 
ticdeti törvénye, a duális, a reduplicatió, a passivum és medium megkülönböztetése, a partié, praet. activi, a 
szóképzés gazdagsága, és változatossága, — ezen jelességeket még a nyelv, aránylag, csekély reánk maradt 
töredékeiben is ismerhetjük fel. De nem is szükséges ilyen egyes tulajdonságokat összeszednünk: az egész 
ríj elv-szervezet kitünteti a góth nyelvet nemcsak a germán, hanem az összes árja nyelvek közt. A góth nyelv 
általában kitűnő a nyelvtani alakok gazdagsága, a ragok hangzatossága és a mondattanban uralkodó könnyed
ség és szabatosság á lta l: ezek oly tulajdonok, melyek a góth nyelvet a két ó-classicai nyelv mellé helyezik, 
melyekben talán a latint felül is múlja.2") Grimm (Deuts. Gram. I. 21.) igen szépen összehasonlítja az ó nye.lv 
c/cn cröíeljességét és friscségét azon biztos és kiképzett érzelmekkel, melyeket az ugyn. vad népeknél talá-

" )  L. bővebben Masfmann (H aupt, Zeitschr. f. ds. Alterihum I. 351.), L. u. o. 379. 1. egy az V. vagy V I . századba ta r 
»«ni latin költeményt (a latin anthologiából), melynek első verse tökéletesen gótb szavakból áll. Ugyanezen verset m agyarázza 
CrVtun is, Gesell, d. ds. Spr. 1. 318.

'*) Ezen dalt magyarázza Mannhardl (Kulin, Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung, V. 166.) Szerinte ezen dal. melvböl 
kérőin sort bírunk, igen régi, m it a tartolom  ódonszerüségén kívül, különösen a névelő teljes hiánya bizonyítani látszik ; m ert alkal- 

r  °*-v *dőbeu keletkezett, melyben a névelő még nem volt általános használatban. A dal egy imádság töredéke, melyben a  nép
fnil lu m e s -  és éhségtől való megmentést kér. A góthok mindinkább beszoritattak a hegyek közé, hol a folyton körü lö ttük  dühöngő 
kbltv tz mellett bizonyosan gyakran éhség is nyomta a népet. Innen magyarázhatni, hogy épen ilyen pogár.y dal m aradt a keresztéin- 
víziókra, melyben amazok hasonló körülmények közti szorultságukból az istenséghez segítségért folyamodtak. T arta lm án és ódon- 
•f; in kivit! ezen dal különösen azért igen fontos, mórt itt kétségtelenül egy gótli dialectussal van dolgunk ; a dal nyelvezete hang- 
tvvi ó« hajlítási pontokban többször eltér Ulfilas nyelvéről és inkább az ó-felnémet és ó-szász nyelv felé hajlik . íg y , hogy utóbbira 

csak egyet említsek, t és u a következő szótag a hangzója által e és o hangzókká válnak : ez egyszerű hanglagyitás ( Umlaut) 
•’ k t'émet nyelveket igen jellem zi, hanem eddig a góthban nem is sejtetett.

■') Sajátságos a gótli nyelv azon tulajdonsága, hogy oly nagy számban vesz fel idegen szavakat. I»e ezen nincs mit 
<k* ‘.iikom nuk, ha tekintetbe vesszük, mennyi néppel jö ttek  a góthok érintkezésbe. (Fontos volna itt azon körülmény is, hogy Ulfilas, 
• ' t  izonyosan nagy befolyást gyakorolt a  gótli nyelv fejlődésére és kiképzésére, cappadociai szülőktől származott. De ezen  nézet 
('* * ‘bélien elvettetett, mert nincsen eléggé jeles források által biztosítva.) Tagadhatatlan  azonban, hogy ezen sa já tság  nem fej.

( r ' t t  volna oly korán és oly m értékben, hogy nem maradhatott mai korunkig érvényben : ha az idegen szóanyag ezen átve.véso 
f í u' ‘®reznék a német nyelv és nép szellemében. A ki pedig ezen tulajdonságot károsnak tartja, vagy rósz, k iirtandó  szokásnak 

!lt • *z nem bir nagy gyakorlottsággal nyelvészeti és lélektani dolgok, de általában művelődéstörténeti viszonyok m egítélésében.



lünk; azaz': oly népeknél, melyek még nem érték el az ngyn. ezivilizátjó fokát, hanem közvetlen érintkezés 
élnek az örökké fiatal természettel. A nyelv ezen tulajdonságai a későbbi fejlődés alatt lassanként elenyéj, 
nek : később a nyelv szépsége és hangzatossága nem ered annak lényegéből, hanem a czivilisált fül kénj>, 
ségéböl; a ragok elkopnak és elsimulnak, erőteljes hangzóik vagy elesnek, vagy rósz hangzású s könnyen V. 
tolható hangzókká (e) válnak ; a gyökök eredetileg roppant gazdagságából számtalanok elesnek és feledés!;,, 
mennek; az újonnan keletkező gyökök ezek elvesztőt semmiképen sem pótolhatják; — csak a mondatta 
emelkedik és virágzik: a nyelv szellemi és érzelmi eleme megfordított, viszonyban állanak egymáshoz. A gé;'t 
nyelv még ment mindezen bajoktól; megnyerő fiatalság és eröteljesség ^meglepő varázst hintenek egén 
szervezetére. . •

3. A goth írás a rúnákon alapszik. A rúnák a germán népek közös írása, mely alkalmasint phoe* 
niciai vagy görög eredetű, és különösen az itáliai népek, de főleg az etruscok utján jutotta germánokhoz.Ere
detére nézve még nincsen a tudomány egészen tisztában; különösen nem tudunk semmit azon módról, melyet, 
és azon alakról, melyben a germánokhoz érkezett. Annyi igen valószínű, hogy a rimák mai napig is fentar 
tották volna magukat, ha a kereszténység elterjedése következtében a latin nyelv és irás nem vergődött volna 
oly majdnem egyeduradalmi hatalomra. Kezdetben a rúnák nem voltak betűk, banem bizonyos, titokteljes je- 
lek, melyek főleg vallásos jeleneteknél, különösen jóslatoknál, áldásoknál vagy kiátkozásoknál használtattak. 
Kém is voltak általánosan elterjedve, mint későbben a betűírás ; banem csak a papok, a bölcs asszonyok és * 
nép előkelő félfiai ismerték azokat. Ezt bizonyítják számtalan helyen a régi források; ezt mutatja a név mag* 
is. Rúna (a gótli és ónémetben) vagy run (az angolszász és éjszaki nyelvben) eredetileg annyit jelent,' mint ^ 
halkan és békésen mondott“ (beszéd vagy szó), és visszautal egy igére: riunan („raunen", angolszász: rün- 
Jan=susurrare) azaz: susogni, sugdosni (Grimm, Mytbol. 1177. 1.).Második Kijelentése: „titok“21), melyből 
további jelentése : „varázs-ismeret, ismerete a varázs-dolgokhoz szükségeltető jeleknek“ magyarázható. Ezen 
jelentésben különösen angolszász és éjszaki müvek használják a rúna szót.22) Csak későbben lett rúna a. m. 
littc-ra, betű, Buchstabe.23) Bun ókat igen sokszor találni, különösen fegyvereken, ékszereken, gyűrűkön, 
kardkötökön stb.

31) Ulfilas trjjTTjOiov és cj;xßov/.iov szókat rAna-val fordít le. Hogy rúna nem je len tett valam i közönséges betű t, azt leg
jobban abból is következtethetni, hogy Ulíilas soka sem használja a ypäpaa vagy lefordítására.

’ -) Fontos e tekintetben, bogy a rúna szó különösen a büvészcttel és bölescsé.ggel m egáldva gondolt nők nevében igen 
sokszor előfordul (1. Grimm,Ds. (iram . II. ">17. Ds. Mytbol. 376.), így Gud-run, Ol-run, Ulf-run, Sieg-run stb. Az Eddában előforduló 01' 
run (egy bölcs asszony neve), megfelel az ó-német al-rúna, uj-ncm et al-rnuii szónak, mely eredetileg bizonyosan valami (jósló) ördöfi 
szellem et vagy daemont je le n te t t ; de a kereszténység bejövetele óta azon gyökérre (mandragora) H ibáztatott át, melyből ezen ördö
göt faragták . Ide já ru l még, hogy az angol-szászban burgrűna a. m. jiarcae vagy furiac. Jem andes, de reb. get. e. XXIV. Filimer rés 
Gothorum — reperit ín populo suo quasdam magas mutieret, qttas patria sermon« Hatiurunas (Alruunat) it ipse cognomina!. Ide  tartozik 
Tacit. Germ. c. V III. is : séd-ct olim Auriniam et eamplure* aliat cenerati sünt, non adulatinne, nec tamguam facérént deal.

■3) A német „Buchstabe“ jelentése és eredete Tacitus egy helyéből magyarázható. Germ. c. X. következőket mond: 
,rirgum  fruglferae arbori decitum in surcutoe amputant, eatgue unlit quibutdam diseretos super candidam restem temere ac f  ortuito tpargunt: 
mox, si publice consultetur. sacerdos cici latit, t i  prnatim, ipse paler famíliáé, precatus deot caelumgue suspiciens tér singulut tollit, sublatu 
secundum imprestam ante sétám interpretatur." Ezen mondat nemcsak a .Buchstabe,“ hanem a „Buch,“ „Schreiben“ és .L esen “ kifeji 
zésekét is magyarázza : 1. Buchstabe. Az említett fa nem gyümölcsfa- mert Tacitus maga mondja, hogy a germánok nem birnak 
ilyen fákkal (Germ. c. V. terra frugiferarum arborum impatient), hanem jelent oly fát melynek gyüm ölcsét erűd lehet,’ tehá t tölgy
vagy inkább bikkfát. („Die Buche.“) Hogy különösen utóbbira kell gondolnunk, a rra  vezet a Buch-ecker (a bikkfa .m ak k ja“) etymo- 
logiája. miután a gúth akran, mely szóból az uj-német „Ecker* származik, általában annyit je len t, m int „gyümölcs.“ Surculi=vessiir 
kék : tehá t turruli j ’rugiferae arborit =  bikkfa-vesszők ék =  Buchenstöht vagy Bvchelübe; később : a  b ikkfa ágaiból vágott vesszőkét 
bekarczolt (hang-) je lekkel =  Buchstaben. 2. Buch —  liber ; gótli bid:a. fern. =  bikkfa és könyv (m indkettő Ulfilasnál); bóka. ].]ur. 
bókát —  li t te ra e ; Ulfilasnál a. m. irás. levél okmány, könyv. Az ó-németben bóka =  1) puohha. f. =  bikkfa és 2) puoh, n. =  könvv 
31 Schreiben, a latin seribere igéből (feltűnő, hogy az erős iiajiitás szerint megy, mig az idegen nyelTbó’l átvett igék rendesen gyengét 
bailitíatnak.) A tulajdoriképeni nem zeti kifejezés .- reisten (R eissbrett, Riss, Aufriss stb.) h. ö. angol teilte. Ezen reissen szónak meg
felel ó-német rUan. angol-szász irrilan, angol write, éjszaki rlta. Mindezen kifejezések rokonok az éjszaki rítta igével, mely valódi ét 
tulaidonképcni kifejezése a rúnákkal való írásnak, miután ezek eredetileg nem „írattak,* hanem „bekarczoltattak“ vagy a köb* 
„vágattak ,“ (L. Diefenbach, Vergleichendes "Wörterbuch der gothiseben Sprache II. 177. s. v. rúna, k i valószínűvé iparkodik tenné 
hogy rúna tnlajdouképen a . m. „ Incisum h. B. többek k ö z t: ó-német rlea, körfő : reis, vonai ; rii irás : svéd rita, rajzolni : középnémet 
ritze, kör stb.). 4. Lesen. Gótli Után csak az eredeti é rte lem m el: „gyűjteni“ ferdui elő ( =  cuXAtyuv, ejvci-ctv). Az éjszaki, angol-szász
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Ezen rúnák későbben közönséges betűkké lettek. — mikor és mi módon? azt nein tudjuk. Kiilün- 
y „  csak igen gyéren használtatnak a rúnák mint tulajdonkénem betűk. — rúnákkal irt könyvekről nem tu- 
.itink semmit; — fuképen csak feliratoknál voltak használatban.-'M A rúnák általában kétfélék : 1. éjszaki és 

német rúnák. Az éjszaki rúnákat bőven ismerjük, körülbelül kétezer felirat fedeztetett már fel éjszaki ru- 
sikkal. Ezen nagy számon nem fogunk csodálkozhatni, ha megfontoljuk, hogy ezen éjszaki rúnák az összes 
.kandinaviai tartományokban elvoltak terjedve, és— miután a kereszténység sokkal későbben jutott oda a la- 
na nyelv és írással, — hogy o t általában sokkal hosszabb ideig maradtak érvényben, mint Németország kö- 
tép és déli részeiben. A német rimákat csak Ulfilas abcéjából. több angolszáz és némely — ámbár igen kétes 

púth és német feliratból ismerjük. Feltűnő egyáltalában, hogy szorosabb értelemben vett német földön ué- 
rúnák — eddig legalább — még nem fedeztettek fel; pedig nem lehet kételkednünk azou, hogy olyanok 

használatban voltak.23) Az éjszaki és német rúnák sok tekintetben egyeznek egymással, különösen több rúnát 
bírnak közösen. Eltérésüket illetőleg csak röviden említjük, hogy 1. alakra nézve különböznek, a mennyiben 
, i  éjszaki rúnák (feliratokban) többnyire egyenes voualokból állanak (igv könnyebben karezoltathattak a 
kőbe;, míg a uémetek (írásban) nem olyan merevek; hogy 2. számra nézve az éjszaki runa-abc tizenhat íere- 
detilcg tizenöt) jegygyei bír. mig a német majdnem kétszer annyi felett rendelkezik; hogy :■>. névre nézve el
térnek, a mennyiben minden rúna egy bizonyos, valamely meghatározott tárgyat jelentő névvel bir. — és ez 
természetesen az éjszaki és német nyelvekben különböző. Különben a két nyelvcsoporttal közös rúnák ugyan
ion  névvel birnak. Külsőleg eltérnek 4. a pontozásra nézve, mert az éjszaki iratokban a szavak pontok által 
vannak elválasztva egymástól, mig az angolszász runairás minden pontozást nélkülöz.56)

' Ulfilas nem rúnákkal irt, hanem nj írást teremtett munkája számára. Meglehet, hogy a rúnákat

Á+ t ‘U&met nyelvben azon eredeti értelem mellett már a. in. „legere, olvasni,“ azaz „a b ikk fa  vesszőket (értelem be vagy értelmes 
t**#eíüggésbe) gyűjteni“ =  Buchstaben sammeln =  lesen.

’*) Itt is igen fontos Ulfilas. Fordításából kitűnik, hogy a góth nyelv a mai értelemben vett „ írn i“ és „olvasni“ fogal
m i r a  nem bir, megfelelő kifejezésekkel. „ írn i“ (ypst»£tv) Ulfilasnál =  tutiján ( =  maion, festen i); v. ö. mel =  ypájAu.« ; közép-
««•met ha ni mai és ó-szász handmahal == manuseriptio stb. „Olvasni“ (dvayiyvioffzstv) U lfilasnal =  siggvan (olv. sing van) a. ni. singen, 
i*.tkclni ; utóbbi jelentés alkalm asint onnan eredt, hogy az olvasás rendesen csak az egyházi tiszteletnél gyakoro lta to tt és ott oly 
Límgroozdulatokkal (recitatio) történt (mint körülbelül a mai litániánál), hogy azt, más kifejezés hiányában, éneklésnek lehetett 

verni. Ezen kifejezés csak későbben vitetett át a mai nap ngyn. „olvasásra“ általában. Singen az o-németben is annyit tesz, mint 
.reciUro“ vagy főleg „misét olvasni.“ Hogy singen a lesen szóval ( =  gyűjteni és olvasni) összefügg, bizonyítják pl. ném et sanga a. 

ootnó, különösen kalászokból, azaz : összeszedett kalászok : gelesene A ehren ; svéd süng. ágy ; dán seng, közönséges és virágágy. L. 
finn sőngi, tarló ; esth. süng, la])p sángo, finn sdngu. ágy.

OQ ^  ,5) Ezt több történeti adat biztosítja. így  1. Gregor. Túron. Mister. Francon. V. 45. azt írja, hogy Chilperieh k irály
«.Hubán az abcét nyolez betűvel gazdagította. Gregor azt mondja : „litterae nosirae“ — latin  vagy német betűk ezek ? M indenekelőtt 
nuu valószínű, hogy Gregor a  latin betűket „litterae nostrae11 névvel megtisztelte, mert Ö is frank ember volt és a „nosler“ kifejezést 
tildéjén  csak frank viszonyoknál használja. Es továbbá : mit gazdagított vagy hogyan a  frank király a latin  alphabetben ? Ellen- 

igen valószínű, hogy itt (német) rúnák értetnek, ezeknek csekély száma pedig idöfolytával elégtelennek bizonyult és igy 
u g a z d a g í t á s r a  szorult. 2. Vcnantius Fortunáiul. Poitiersboli püspök, egy distichonában azt írja, (barbara fraxineis jjtngalur rúna 

wrWiu, VJ 1. 18.) hogy a barbar ( =  német) rúnák körisfáról vágott vesszőkékre írassanak. (L. Grimm. Ü ber deutsche Runen, p.
1 3. Otfried, benezésrendii szerzetes, W eissenburgban az Elsassban (870 körül) az első német rimes költői mű („K ríst“) szer-

un Icája elé csatolt la tin  előszavában szinte említ német rúnákat. 4. Az ngyn. „ IVessobrunni imádságban* (egy ó-német, vers- és 
j&fójából vegyült imában, mely W eissenbfunn bajor kolostorban felfedeztetett és alkalm asint a A JH. század végén Íratott) a latin 
i A ^közopctt „(70“ nem latin betűkkel, hanem egy rúnával van írva. 5. Kemble a codex Cottoniensisben felfedezett egy helyet, hol az 
^AÖtnondv*. hogy a „normannok“ rúnákkal birnak, m elyekkel dalokat és varázsmondatokat, feljegyeznek. E zek a norm annok pedig 

skandinávok, hanem „az éjszakon lakók“ ( =  nordmannen vagy nordliuti, Xordleute), mely kifejezés a la tt azon germ ánok é rte t“ 
^  j '  kik «z Elbe folyón túl laknak ; — ezek pedig a szászok, vagy pontosabban alszászok (NiederSachsen), k ik  későbben, az V. szá- 
. h&zájukat elhagyták, átm entek Angolországba, és, mint angolszászok, elfoglaltak a pictok és skótok által zak la to tt szigetet. Az

rúnák tehát angolszász vagy alszász (nie der sächsisch), azaz : nemet rúnák. B izonyít ezen felfogas m ellett azon körülmény is, 
A"k} Brobanus Maurus (a Fuldai iskola hires tanítója, Nagy Károly idejében) által feljegyzett alphabet az angolszász rúnák  sorával 

^  és hogy a betűk mellé ir t nevek (mert minden rúnának volt külön neve) épen az angolszász rúnák nevei. Különben
több (nyolez ?) ilyen az angolszászszal tökéletesen egyező rúnaalphabétet, és egy angolszász költem ényt, m elyben a 

^  Vfc* — rendes egym ásutánjukban — versekben m agyaráz ta lak .
^ zen felette érdekes kérdésről nem szólhatunk bővebben, mert nyomdáink nem rendelkeznek rúna-jegyekkel. E zek 

^ pvdig uem lehet sem a rokonságot, som az eltéréseket kellőleg magyarázni vagy bizonyítgatni.



azért nem haszuálta, mivel azok, az addigi használat következtében, pogány jelleggel bírtak (bizonyos, hogy a 
rúnák éjszakon sokkal tovább maradtak érvényben, mint a délnémet vidékekben ; mert a kereszténység és az 
ezzel karöltve járó latin nyelv és irás, oda sokkal későbben hozattak be; természetes, hogy a keresztéuységj 
midőn a pogányságból származó varázsdolgokat üldözte és kiirtani akarta, az Írást is ki akarta küszöbölni, 
mely a pogánysággal oly annyira összefügött); valószínűbb azonban, hogy részben tökéletlenségük, részben 
azon körülmény, hogy szögletes alakúknál fogva a szironyon való Írásnál sok nehézséggel jártak* 2 * 27), elriasz
totta öt ezek használásától.28) Ulfilas írásul választotta a görög alphabetet a latin folyóírással. Hogy a görög 
ábcét választotta, az kitűnik írásának egész jelleméből, a bettik sorából és azoknak, a göröggel majdnem tö
kéletesen egyező számszerinti használásából; azonkívül több egyes orthographiai sajátságból: így pl. nála is 
gg—ng, gk=nk. Daczára ezen tulajdonságoknak, melyek eléggé tanúskodnak Ulfilas Írásának görög eredete 
mellett, az még sem egészen görög. Némely betűi nemcsak hasonlítanak rúnákhoz, hanem vannak köztük va
lóságos rúnák is. Ulfilas egész eljárásánál négy szempontból indult k i : 1. a hol keresztülvihető .volt, a görög 
betűket lehetőleg hasonlóvá tette a nemzeti rúnákhoz; 2. a hol a rúnák czélszerütleneknek bizonyultak, ott 
egyenesen átvette a görög betűket ; valamint 3. a rimákat egyszerűen megtartotta, hol a [görög irás nem birt 
megfelelő jegyekkel (ez történt különösen ha és ka hangoknál) ; végre 4. azon rúnáknak, melyek már alakban 
hasonlítottak a görög betükhez, egyszersmind a görög betűk jelentését is tulajdonította. Ulfilas ezen össze- 
állitásnál oly kíméletesen járt el, hogy betűi nagy mértékben megtartották a rimák jellegét (mely pl. a sláv 
glagoliza-irásban is észlelhető, 1. Grimm, Ds. Gram. I. 25.), valamint meg is maradt minden betűnek eredeti 
nmaneve.

A góth irás megítélésére Ulfilas munkáján kívül még nagy fontosságú bárom felirat: 1. Az arany 
szarvak, melyek 163V>. és 1734-ben Tondern mellett (Dél-Schleswigban) találtattak. Mindkettő Kopenhágába 
vitetett, honnan azonban ellopták ; debirunk jó gypszlenyomatokkal. A szarvak tiszta aranyból készültek, kö
rülbelül egy-egy röf hosszak és képekkel diszitvék, melyek, úgy látszik, emberáldozatokat ábrázolnak. A ma
iik, 1734-ben feltalált, különösen felirata miatt fontos, melyet sok eredménytelen olvasási kísérletek után, 
Munch (Monatschrift d. Berlin. Acad. 1848.) góthnak ismert el. Ezen felfogás ellen Grimm Jakab (n. o.) és 
még erélyesebben és nagyobb sikerrel Dietrich (De inseriptionibus duabus ruuicis, Marburg 1861.) léptek fel; 
utóbbi bebizonyította, hogy a szarv a VI—VII. században eredt s angolszász felirattal van diszitve. 2. A Baka- 
veszd ggürií, mely 1838-ban Pietraorsa Oláhországi faluban találtatott s jelenleg a Bukareszti nemzeti mú
zeumban őriztetik. Zacher ennek feliratát is góthnak tartotta, de ellene is Grimm J.f Miillenhoff és Dietrich 
léptek fel, kik bebizonyítani iparkodtak, hogy a felirat V—VII. századbeli angolszász nyelvben van Írva. 3. 
Az ugyn. Schontnbeli arany-brakteat (azaz : bomordomboru érczleme/.-érem), mely 1774-ben Watliseu kolostor 
mellett (Schonen svéd tartományban) találtatott s jelenleg a Stokbolmi múzeumban őriztetik. Huszonkét betű 
és jegy van belevésve, melyek az arany szarvon és a Bukareszti gyűrűn is előfordulnak. Azért kezdetben eze
ket is góth betűknek tartották, de különösen Dietrich, ki tüzetesen a philologia ezen ágával, az Írással és fő
leg a runairással foglalkozik, ezen irat góth jellemét is kétessé tette.

így tehát ezen feliratok eléggé bizonyítják, hogy voltak német rúnák és hogy használtattak égési 
Németországban nemcsak varázsdolgokDál. hanem feliratoknál is. Legújabban Dietrich (Haupt Zeits. f. ds- 
Alterthum. Neue Folge, II. 73—104 (1867.) bét uj német ruuafeliratot ismertetett és olvasott, melyek e néze
tet még erélyesebben bizonyítják : 1. A Nordendorfi kardkötö, mely 1843-ban Nordendorfnál, Agosta mellett ta
láltatott s jelenleg az ágostai múzeumban öriztetetik. Van rajta 36 i nna, melyek ugyanolyanok, mint az arany- 
brakteaton. 2. Egy ugyanott talált arany kereszt, mely szinte az ágostai múzeumban őriztetik, hat az előbbiek 
kel rokon rúnával. 3. A Nassenbeureni agyagkarika, mely szinte Agosta közelében találtatott, négy rúnával. 4

16

27) A betűk náddal és feke te  festékkel rajzoltattak szirouyra. Ulfilas Írásának keletkezéséről és elemeiről legjobb*! 
értekezik Zacher, das gotliische A lphabet des Ulfilas und das Knnenalphabet, Leipzig 1855. L. Mammann. Ulfila 770. 1. is.

2S) Ezt bizonyítják Socrates acholasticus IV. 3, és Phitostoraiut XI. 5.. ki azon jegyze te t is közli, hogy Ulfilas az egt«
bibliát fordíto tta le. csak a királyok könyveinek kivételével, mert népének úgyis barczias in d u la tit nem akarta még inkább feliog»-
relni. Ezen közlésnek nem lehet nagv b ité it adni. mert vannak az ó-szövetségben könyvek, melyek sokkal harcziasabbak (pl *
A iaccabeusok) ; ezoket pedig lefo rd íto tta  Ulfilas.
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Az oszthateni kardkötö, ,nielv Oszthofcnnél. Worms közelében találtatott és jelenleg Mainzban van. A busz rúná
ból tizenhat még olvasható. Nyelve ó-felnémet: tartalma egy szerenesekivánat. mely egy rendes állittcratió ál
tal felismerhető versbe van foglalva. 5. A monsheimi kigylokehely (Serpentinbecher), mely szinte Worms köze
lében találtatott. Felirata igen töredékes, úgy, hogy nem egészen magyarázható, ij. .4 münchelergi dárdán egy 
mely 18G5- porosz földön Berlin és CUstrin közt találtatott és öt rúnát tartalmaz, melyek az előbbiekhez igen 
hasonlók. 7. id braunschweig i ru <a-sz-krenyke. gyönyörű elefántcsontból készített szekrényke, melynek erede
téről nem tudunk semmit. Felirata hatvankét rúnából áll. melyek bizonyosan szász eredetűek és sokkal 
inkább hasonlítanak a felnémet, mint az angolszász rúnákhoz.

4. A goik irodalom. Daczára azon csekély számú tudósításoknak vagy maradványoknak, melye
ket a góth irodalomból bírunk, mégis a priori is állíthatnék, hogy a góth irodalom bizonyosan terjedelmes vo lt: 
mert lehetetlen, hogy ilyen müveit és szellemileg oly magasan álló nép tehetségeit sokoldolulag ki ucm fejtette 
volna. A dolog lényegében rejlik, de közvetett és közvetlen forrásaink is arra vezetnek, bogy a góth irodalom 
főképen költeményekből, illetőleg dalokból állott. A közvetett tanuk sorába tartoznak mindenekelőtt azon szá
mos góth szavak, melyek a költészetet, annak egyes ágait; eszközeit és szereit megnevezik. De tanúságot tesz 
ebbcli jártasságukról azon körülmény is, hogy jeles dalnokokkal bírtak (citharaedum arte sva doctum. qui orr. 
manibu*qve consona voce cantando glóriám vestrae potastatis oblectet, Cassiod. II. 4!.), milyent pl. Nagy Theo- 
dorich sok kérésre Chlodwignak a frankok királyának küldött (cum rex Franconum convicii nostri fnvia pc.lle- 
ctue a nobis citharaedum magnis precibus expeiisset, Idem, epist. II. 40.). Fontos itt azon ismeretes elbeszélés is. 
hogy Gelimer király, midőn Pharas által Pappuában körülzáratott, követet küldött ellenéhez következő három 
kéréssel: küldjön neki kenyeret., mert ilyent nem látott, mióta ezen várba lepett ; továbbá szivacsot, hogy fel. 
dagadt szemét moshassa; végre egy hárfát (a góthok legszokottah hangszerét), mert jeles költő levéli, egy éne
ket. költött jelen szomorú helyzetéről, melyet könnyezve elénekelni akar (Procop. Bell. Vandal. II. 6.) Ide szá
mítandók azon színi előadások, mimusok és játékok is, melyeket Procopius a vandáloknál oly sokszor felemlít. 
De hogy gondolhatjuk általában ezen szellémdus népet költészet nélkül, midőn már Tacitus, századok előtt 
a régi germánokról irja, bogy dalokban dicsőítették a nép őseit, bogy dalokkal mentek csatába? lfa ez a ger
mánokról általában áll, bizonyosan a gótlioktól is állíthatjuk, hogy ilyen dalokkal bírtak. A közvetlen tanuk 
elseje Jemandes, ki egyrészt folytonosan (pl. de reb. get. c. IV. XLI. XL1X. stb.) emlit dalokat és dalnokokat 
(cantores-oirmina); másrészt pedig nyíltan mondja, hogy a góth történész Ablavius, kit forrásként használt 
igen sokat és igen sokszor dalokból, népdalokból merített. De Jornandcs maga is valódi dalokat, történeti vagy 
hős dalokat emlit, melyekben a góthok pl. kivonulásukat Scythiából (qucmadmodnm est inprisci* eorum carmini- 
lus paene historico rifu in commune recolitur, cap. IV.) és általában ősi királyaiknak dicső tetteit megénekelték 
(etiam cantu maiorum facta modulálionibvs citharisque caw-bant, \  I.). Ha ehhez vesszük még Tacitus (Gcrm. 
2.) tudósítását a germánokról általában (celebrant carminilus antiquis etc.), — bizonynyal nem fogunk kételked
hetni azon, hogy a góthok ilyen történelmi énekekben vagy hüsdalokban gazdagok voltak. Más kérdés az, vál
jon fel voltak-c ezen dalok valaha irva is? Ez nem igen vallószinü; 1. mert Jemandes azokat mindig csak ha- 
gyományképen és mint a nép száján élő énekeket emliti; 2. mert a góthok azok feljegyzésére (különösen Ul- 
filas előtt) alkalmatos Írással nem bírtak. Ezen költemények alakjáról persze nem szerezhetünk magunknak 
tiszta fogalmat; bár nem igen fogunk csalódni, ha azt mondjuk, hogy a későbbi] rím helyett itt is az allitemtio 
uralkodott; — annál kevésbé, miután minden irodalmikig ismert germán nyelvnél a költői alak az allitteratió- 
ból indul ki, később az allitteratió mellé felveszi a rímet, végre a rímet a vers egyedüli kötöszerévé teszi, midőn 
az olvasó füle már nem elég finom, hogy a rímnél sokkal gyengédebb allitteratiót észrevehesse. Ezen dalok 
vagy énekek mind elvesztek, minek oka, úgy látszik, azon [fentemlitett körülményben keresendő, hogy a gó- 
thoknál, mint a többi germán népeknél is, nem jegyeztettek fel, hanem csak hagyomány utján örököltek nem
zedékről nemzedékre. Meg volt említve már, hogy régi idők óta törvényekkel bírtak, melyek alkalmasint 
szinte költői alakba voltak öltözve. Azért nem igen fognak csalatkozni azok, kik ezen törvények alatt inkább a 
költészet egy nemét (Spruchdichtung) értik, mint tulajdonképem írott s talán corpusba foglalt törvényeket29).

GuMentz tt l'lfilas II. 1. 109. és 11. 6. Jornamles, de rob. get. c. XI propriis Iryibus vicére freit (t. i. D icen eu s,
fpv mesés gótb király'», ry</a? utque nunc eonficripUis bellagincz tiuncupant. Ezen bellagiat.* szóbnu Gabcleuíz és Ivoebe egy góth Liládéin.« szót 

Ág. Ilitv. gymn. értesítője. 3
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Ezen dalok és mondatok tehát mind elvesztek ; de reánk maradt Ulfilas bibliafordítása, ha nem is 
egészen, mégis oly terjedelemben, hogy nyelvéből bizton következtethetünk a göth nyelvre általában. Ulfilas30) 
381-ben 70 éves korában meghalt Konstantinápolyban; tehát született 311-ben göth, nem capadociai szülőktől 
(mint ezt Philostorgius írja és mint eddig h i t t é k ,Bessel p. H l.), a Duna balpartján; körülbelül 17 éves korában 
mint tusz, vagy mint követ jött Koristantinápolyba, hol alkalmasint a görög és latin nyelvet elsajátította ma
gának; 341-ben, tehát már 30 éves korában avattatott fel Antiochiában Eusebius által a góthok püspökének» 
mint ilyen a fent (17. jegyz.) említett Theophilus utódja lett. Ulfilas is, mint a góthok általában, követte hit- 
felekezetében Ariust, az alexandriai presbytert, ki Krisztus istenségét nem ismerte el. Az arianismus akkori 
időben igen el volt terjedve és különösen Konstantius keletrómai császárban nagy hívőre és védőre talált. Ul
filas buzgón terjesztette a keresztény vallást a góthok közt, kik azt lelkesen fogadták. De Athanarich, a nyu
gati göth fejedelmek leghatalmasbika, híven ragaszkodott a pogány valláshoz (leginkább politikai okokból) és 
üldözte keresztény alattvalóit. Sokan meghaltak hitükért ; Ulfilas élete szintén veszélyeztetve volt. De nem ezen 
veszély, hanem inkább azon belátása, hogy a keresztények, bár hős halála nem képes a vallást megvédeni a 
kegyetlen fejedelem ellen, arra bírta öt, hogy hazáját a keresztény hívekkel elhagyja és átmenjen római.földre 
(348.). Itt Konstantius császártól, ki a keresztényeket, de különösen az arianus keresztényeket szerette, igen jól 
fogadtatott. Ulfilas népével együtt letelepedett Moesiában, a Haemus hegység alján, Nieopolis körül, hol ezen 
ugyn. minőre.? Gothi vagy Moeso-GotJn még a VI. században is külön államot képeztek. Itt fordította Ulfilas a 
szentirást gótli nyelvre. Képének ezen kivezetése egy uj hazába és nagyszerű biblia fordítása érdemessé te
szik öt a „Góthok Mózese“ elnevezésre, me'ylyel már Konstantius császár megtisztelte öt. Ulfilas, mint emlí
tettük, nemcsak lelkes keresztény, hanem lelkes arianus keresztény is volt. Már 353-ban volt Konstantiná
polyban az arianismus érdekében; 381-ben ugyanezen ügyben másodszor is ment oda, és ott meg is halt. Az 
összegyűlt püspökök és a nagy számmal megjelent keresztény hívők ünnepélyesen eltemették a „Góthok ősz és 
nagy tiszteletben álló püspökét és prímását,“ Nagy Konstantin városában.31) — Irodalmi tevékenysége nagy 
volt. Auxentius említi, hogy Ulfilas görög, latin és góth nyelven papolt és hogy mind a három nyelvben plures 
tractatos et mull as interprefationes volentibux ad utilitate.m et ad a edification em irt is ( Waitz, Ulfilas, p. 14.) 
Mindezen irataiból semmi sem maradt reánk; de bírjuk leghíresebb, és ha meggondoljuk azon kort, a melyben

ism ertek fel, melynek többes száma btlageineis volna. Ezen szó bitagjan (laqjan. fektetni, adni. kiszolgáltatni) igéből származtatva 
annyit je len tene , mint „rem ieletek“ (Salzungen). Gahelentz és f.orbe költői m ondatokat vagy gnomákat (Sprüche) értenek ezen bellaginct 
a latt. Grimm (Gesch. <1. ds. Spr. I. 317.) azt hiszi, hogy Jornandes itt Enrich nyugati góth király (466— 484) által az V. százaiban  
eszközölt törvéngyiijteinényre czéloz. Valószínű lesz ezen nézet Isidor krónikájának Grimm által idézett helyéből, hol az iró világo
san m ondja : »vb hoc rege (Enrich) Gutbi ('persze Isidor csak a nyugati góthok lói szól, mig Jornandes a keletiekről) Irgvm intlilvta 
xeriptis habere coeperunt, antea lantum »ionba* et conxurtudine tenebantnr. Hasonló gnomai vagy- tanköltészetet találunk Hesiodnál, de 
különösen az Eddában és általában az egész éjszaki irodalomban, hol az igen korán fejlődött, 1. Dietrich Altnordisches Lese
buch, p. X X X III.

3') Clfilat görögösitett. a lakja (Ov/.-aí/.a;i a  püspök eredeti góth nevének, mely alkalmasint igv hangzott Ifnlfila (mint
a góth Jo rn . rendesen Írja a neveti =  Wölfchen. farkaska ( If'ölfie név még ma is előfordul Németországban), mint Attila (ebből: 
otta )—  V äterchen, a tyuska. Utóbbira nézve, m egjegyzendő, hogy a góthok különösen a hunokkal álltak  szorosabb viszonyban, m iért 
is bún vezérek gotfc névvel épen oly sokszor ta lá lkoznak , mint megfordítva góth fejedelmek hun eredetű megnevezéssel. Pni.ru* 
(Corp. H istor. Byzant. e.d. Bonn. 1. 190. 206.) m aga em líti, hogy Attila udvaránál a góth nyelv épen ngv használatban volt. m int a 
hun : és Jornandes. midőn Attila halotti ünnepélyét le írja  (cap. XL1X.) azt m ondja: straram super tumulum eins mncelelmnt, — ezen 
»trara ' =  gyászpad) pedig szinte góth szó, ebből : vtravjan. praet xtrarida készíteni, fe.lszerelni.

31 > Ulfilas életére vonatkozó ezen ada toka t tanitváuyának Anxertiusuak. Dorostorosi (Silistriai) püspöknek, köszönjük, 
ű  aitz. gö ttingai tanár, felfedezte, azokat az aqu ile ja i concilium párisi codexében. hol az illyr püspök Masiminu* a 388—397. évekhez 

írta  azokat a codex szélére. L. H'nitz. I>as Leben und die Lehre des Ulfila 1840. Uj adatokon és a If'aitz álta l felhasznált auvag tüze
tesebb tanulm ányán alapszik : brtsel. í her das L eben des Ulfilas und die Bekehrung der Gothen zum Christenthuine. 1860. Különö
sen az évszámban eltérnek ezen tudósok. í r aitz szerint Ulfilas 388-ban halt meg. — e szerint a többi évszámok is változnak. ílu  
be*»el adata it, mint újabbakat és helyesebbeket követtem  Be**eltöl származik" azon fe.ntérintett adat is. hogy Ulfilas nem capadociai 
szülőktől, hanem nemes gótli családból származik. Utóbbi felfogás mellett tanúsít a püspök góth neve, de főleg azon körülmény is. 
hogy ö m ár fiatal korában vagy mint kezes, vagy m int követ ment Konstantinápolyba : mind a két felfogás csak ngy állhat meg, ha 
I_ Ifílns szArniüzásjtr* ué.zve £*’>th lift mos Tolt.
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keletkezett, valóban csodálatraméltó, nagyszerű müvét: bibliáját/2) melyben a szentirás első fordítását niabb 
nyelvre kell tisztelnünk. Müve először is a nyugati góthok számára keletkezett, de használták és olvasták azt 
a többi góth népek, különösen a müveit keleti gótliok is. Hogy a biblia oly korán fordittaíoít góth nyelvre, an
nak okát leginkább a keleti egyház azon szokásában kell keresnünk, hogy ö a megtérített népek nyelvét és an: 
nak hatáskörét soha sem csökkentette; ellentétben a nyugati egyházzal, mely határozottan a nemzeti nyelvek 
nek a római, nyelv által eszközlendö elnyomására működött. így tehát a góthoknál a nemzeti nyelv volt az 
isteni tisztelet nyelve, — azért korán érezhette a nép az isteni tisztelet alapjának, a góth bibliának, hiányát 
és szükségét.

Ulfilas bibliafordítását három kéziratban bírjuk-Ezek : 1. a eodex argenteus Upsalában. Svédország
ban; 2. a eodex Carolinus Wolfenbüttelbcn és 3. a codex ambrosianus Mailandban. Ezek közt legterjedelmesebb 
és legfontosabb a. Codex Argenteus, mely ezüst betűkkel sötét violaszinü szironvra van írva. Ezen gyönyörű kéz
irat keletkezett az V. vagy VI. században Italiában s felfedeztetett Werden apátságban (a Rühr folyó m.. Westphá- 
liában); innen a XVI. században Prágába és 1648. közvetlenül a westp’háliai béke megkötése előtt, Svédor' 
szagba, Stockholmba került. Később Voss Isaak, a hires németalföldi philologus bírta a kéziratot; Vossnál látta 
Gábriel de la Gardic, az Upsalai egyetemi könyvtár alapitója, a szép codexet, megvette azt tőle 600 talléron 
és odaajándékozta az általa alapított könyvtárnak, hol, mint a középkor egyik legbecsesebb és legpompásabb 
kincse, mai nap is őriztetik. A eodex 187 levélből (Blatt) áll, körülbelül épen annyi veszhetett cl, mert az egész 
kézirat eredetileg alkalmasint 330 levélből állt. — A Codex Carolinus Wolfenbüttelbcn, mely 1756-ban fedez, 
tett fel, a rómaiakhoz intézett levélnek egy részét tartalmazza. — A Codex Ambrosianus Mailandban. mely négy 
másodiratos (palimpsest) töredékből áll, 1817-ben Mai Angelo által fedeztetett fel Bobbioban, a Trebbia folyó 
m. a hajdan kéziratokban oly gazdag (longobard) kolostorban. Tartalmazza a Paulini levelek egy részét, köz
tük a Corinthusokhoz intézett második levelet egészen. — Az összes góth biblia s más egyéb kéziratok legjobb 
kiadását eszközölték Gabelente és Loebe (Lipcse 1836—1846.), kik a góth szöveg mellé a vulgatát is lenyomat
ták és azonkívül kimerítő bevezetéssel, nyelvtannal és szótárral látták cl kiadásukat.23)

Ulfilas irályáról és a góth mondattan sajátságairól nehéz biztos ítéletet mondani, mert munkája, 
bár milyen szabadon járt is el a lelkes püspök, mégis fordítás, és mint ilyen többé-kevésbé nemcsak tartalomra, 
hanem alakra nézve is kötve van az eredeti szöveghez. Annyi azonban kétségtelen, hogy Ulfilas nem ragaszko
dott szóról-szóva az eredetihez, hogy tekintettel a góth nyelv szellemére ós sajátságos jellemére, híven ugyan, 
de nem szolgailag fordította a szentirást. Ezt mutatja minden vers, minden mondat, ha összehasonlítjuk a gö
rög szöveggel. Hogy mégis a góth és az eredeti görög biblia oly feltűnően egyeznek, és pedig mind az alakok 
használatában, mind a szó- és mondat-kötésben: annak főoka nem abban keresendő, bogy talán Ulfilas nyelvét 
a göröghöz erőszakolta volna, hanem rejlik azon körülményben, hogy a góth nyelv az alakok tökéletességére, 
a szótár gazdagságára és a mondattan finomságára nézve igen közel áll az ő-classicai nyelvekhez, de különö
sen a göröghöz. Sajnálhatni, hogy góth eredeti munka, különösen, hogy a góth költészet köréből semmi sem * •

3í) Ulfilas a görögből fordította a bibliát. Az ó-szövetségnél határozottan az ugyn. Septuaginta feküdt e lő tte ; az uj 
szövetségnek Ulti las álta l használt szövegére nézve nem vagyunk egészen tisztában. U ltilas t. i. itt is kétségkívül a görögből fordí
tott, de oly görög szövegből, mely a re á n k  maradiaktól sok tekintetben e ltér; különösen feltűnő azon körülmény, hogy fordítása, 
(téliát szövege is) nagyon egyezik a Vulgatával. Wackernagel (Deutsche L iteraturgeschichte, ]>. 19.) azt hiszi, hogy Ulfilas oly görög 
szöveggel rendelkezett, mely egészen e lveszett; Gahelent: és Lothe pedig, (Ulfilas 1. p. X V II I) , hogy fordításának azon em lített helyei, 
melyek oly feltűnően hasonlítanak a latin szöveghez, csak . későbben csempésztettek az eredetileg a göröggé! tökéletesen egyező 
góth fordításba. Nem is kell említenünk, hogy Wackernagel felfogását sokkal valószínűbbnek tartjuk  s azért pártoljak is.

•3) Ezen nagy, tudományos m unkálatoknál nélkülözbetlen kiadáson kívül, létezik még két, szorosabb értelemben vett, 
tudományos kiadás : 1. Codex argenteus cd. A. U/lpstrüni, Upsala 1854. és ezen k iadás k iegészítéséü l: D‘:cmn ludieis urgentei redirira 
fólia  ed. A . UppstrCm. Ezen tíz levelet t. i. ellopták a könyvtárból és csak 1857-ben kerültek  vissza. De Ujijiström nemcsak az U psa
lában levő góth kéziratokat adta ki, hanem a Német- és Olaszországban elszóltakat is : Codices Gátiéi Ambroriani ed. Vppttrüm. 18G8. 
,'A jeles tudós, ezen utolsó m unkája megjelenését m ár nem élte meg. Vpjjström m eghalt 1865. jan . 21.) — 2. Ultilas, Die heiligen 
HUcher alten und neuen Hundes in gotliiscber Sprache. Mit gegeniiberstehender griechischer und lateinischer Version, Anmerkungen, 
W örterbuch, Sprachlehre und geschichtlicher E inleitung. Von H. F. Matsmann, Stuttg . 1S57. — Igeu ajánlható, mint legczélszerübb 
kézi kiadás : Ulfilas, Text, Grammatik, W örterbuch von Fr. Stamm, 8 Aufi. besorgt von .Cor. Hegne, Paderborn. 1863. (Kritische Un- 
emichungen über die gothisehe Bibelübersetzung von Ernst Bernhardt. Két füzet 1864. és 1868.nem nyújtanak újat s azért mellőzhetők

3*
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maradt reánk; de azért (vagy annál is inkább) el kell ismernünk Ulíilas munkájának pótolhntlan fontosságát, 
mely még fokoztatik azon körülmény által, hogy csak századok múlva találunk ismét germán nyelvben irt 
munkákra. Ugyanazon időben, melyben Ulíilas, hazafiságtól és vallásosságtól ihletve, népe számára lefordította 
a szentirást: ugyanazon időben nyomultak előre a hunok, kik a,, germán népeket nyugat és délfelé tolva, meg
indították azon roppant mozgalmat, mely több századra terjed és melyet méltán a népek vándorlásának'szok
tunk nevezni. Ezen harcz- és zavarteljes századokban, melyek az ezeréves római birodalom bukását és számta
lan nj állam meteorként elvonuló keletkezését és elenyészéset látták, — nem találkozott férfin, ki német nyelv
ben irodalmija" működött-volna; vagy ha találkozott: számtalan ókori kincsesei az ö munkája is elveszett, mint 
elveszett ezen zavarokban a germán nép mythologiájának és hősmondájának tetemes része. így tehát Ulfilas 
a német irodalom történeténekjszempontjából hatalmas hegycsúcsként emelkedik, magánosán, előd és utód nél. 
kük Ulfilas munkája akaratlanul Luther hasonló munkájára emlékezteti a történészt. Hasonló ezen két munka, 
és pedig nemcsak a tárgy azonossága által. Mindkettő roppant fontosságú azon viszonyra nézve, melyben a 
német nép a kereszténységhez á ll; mindkettő nagyfontosságu a német nyelv fejlődésére is ; mindkettő egyszers
mind valódi népszerű munka, a szó legnemesebb értelmében. De hasonló e két nagyszerű munka á forditás 
által is ; mert valóban csodálattal tapasztalhatjuk számtalan helyen, hogy Luther épen azon szóval (gyökkel), 
azon fordulattal, azon mondatkötéssel ford it, melyet Ulfilas, függetlenül az creditöl, is használt volt. Ezen kö
rülmény bizonyít a góth nyelvnek a németre való nagyjbefolyásáról; de bizonyít egyszersmind a két forditás 
népszerűsége és jelessége mellett is.

A biblián kiviil még négy vagy öt csekély töredékét bírjuk a gótli irodalomnak. Ezek: 1. Skeirein* 
(a góth skeirs melléknévből, mely annj'i mint világos“) a. m. „magyarázat,“ a János-féle evangélium-magya
rázatának töredéke. 2. Egy góth naptár, melyet szinte Mai Angelo egy ambrosiani vodexben fedezett fel. A 
naptárból azonban csak csekély töredékek maradtak reánk, melyek alig nyújtanak többet néhány számnál és 
több eddig még egészen meg nem magyarázott jegyzetnél és jegynél. 3. Két latin nyelven irt Papyrus-ohnány 
melyek Nápoly-és Arezzóban találtattak. Az egyiken négy, a . másikon egy góth pap csupa latin aláírások 
közt góth nyelven tesz tanúságot.35). 4. A Salzburgi szirony-kézirat a IX. századból, jelenleg Bécsben, mely a 
góth runabetiiket és azonkívül néhány szót és betilt a biblia fordításából tartalmaz. Ide számítható 5. azon 
góth hexameter is, mely az Antbologia latinában előfordul s melyet fent (1. a 18. jegyzetet) említettünk már.*)

l)r. Heinrich Gusztáv.

M) Skeireins Aicngylljons thairh Johannen. Auslegung lies Evange.lii Johanni.*, uni ROW. Herausgogeben aus römischen 
und mailändischen H audschrilten mit la te in ischer Übersetzung. W örterbuch. Schriftproben von / / .  F. Muxsnamn, München 1834. A 
Skeireins nyelvéből k itűnik , bogy szerzője Ulfilas (ordítását alkalm asint ismerte és használta, sőt Masniim,n egyenesen Ulfilast ta rtja  
ezen értekezés szerzőjének. A Skeireins kéz ira ta i (összesen nyolez levél) részben Maiiméiban, részben Kómában vannak ; valószín ül cg 
ezek is az em lített Imhhioi kolostorból szárm aznak. — A mi a góth irodalomra vonatkozó jegyze teket illeti, nem leket elhallgatnom, 
hogy czélszerü, sőt szükséges lett volna a „90(A mondát“ is tárgyalnom. Ez két okból nem történt. Először helyszűke miatt, mely 
értekezésein két részre való széttörésére is kényszeritett. Másodszor, mert ez oly kérdés, mely röviden egyáltalában nem tárgyalható, 
annyival kevésbé, mert a  tárgy nagyrészt még nincsen tisztába hozva és azért több nézetek felsorolására kényszerít. A gé.tli monda 
az egész német mondakör nagy részét képezi. F őága, a Detrekmonda helyesen van feldolgozva a következő füzetben : LUe DietruJi- 
xoge in ihrer geseJiiehiliehen Entwickelung ron Earl Mauer. Basel 1S6S., mely a jelesebb germ anisták nézeteit elég bőven tartalmazza. De 
itt ezen könyvnél is eszünkbe jutott, mit MűUenhojt m ár tizennégy év előtt 1 Haupt. Zts. X. 14o./ k ö v e te lt; milyen szükséges t. i. Tlieo- 
doriclt király történetének uj átkutatása és iiz egész forrásanyagon alapuló tárgyalása. Különben értekezésünk második részében (az 
„ Eddu“ tárgyalásánál ) bővebben szólunk a ném et mondáról általiban, különösen pedig az éjszaki és németországi mondakörök egy- 
roáshozi viszonyáréil : o tt 3 góth mondát is szükséges lesz tekintetbe vennünk.

*) Az értekezés második nagyobb fele, mely az einaki és német nyelvcsoportot tartalmazza, jövő évi érte.sitönkben 
fog megjelenni.



Értesítés az 1S6S «,-diki tanévről.
Értesítésünk a lefolyt tanévről csak kis részben tüntethet fel örvendetes tényeket. Greguss Gyula igaz

gató a tanítást a jelen tanévben is megkezdette ugyan, de azt csak néhány napig volt képes folytatni, s egé
szen a tanév bevégeztéig meg sem kezdhette többé. A betegsége által vesztett tanerő az első félévben ngv pó
toltatott, hogy a pótolandó IS órát a tanárok közül hárman, névszerinti Torkos László, Mait ritz Rezsők* Dr. 
Heinrich Gusztáv egymás közt egyenlökép felosztották: a második félévben pedig ismét Höherem Jonathan> 
theol. tanár és rnagy. akad. tag, volt oly szives a már tavaly pótolt 10 órán kívül még a többi S-at is magára 
vállalni, mely órákban különösen a felsőbb osztályokban tanított vallást, német és latin nyelvet. Az igazgatói 
teendőket az első félévben V./Horváth Zsigmond, a másodikban pedig Torkos László teljesítette.

Ámbár ezen különbféle változások következtében mind az órarendet többször meg kellett változtatni, 
mind pedig több tantárgyat más tanárnak kellett megkezdeni s másnak folytatni; a tanítás mind ‘.a mellett 
kellő rendben folyt, s majdnem kivétel nélkül úgy mint más években. Csak a nemet nyelv tanításában történt 
ezúttal lényeges változás, mit azonban nem a fcncmlitett körülmények tettek szükségessé, hanem azon tapasz
talat. hogy anémet nyelvben való jártasságra nézve oly végetleniil különböző tanulókkal a német nyelv taní
tásában sikeresen haladni nem lehet, mig az egyes osztályokban a kezdők és elöhaladottak külön nem válasz
tatnak. Ezen különválasztást a jelen tanévben most már teljesen keresztülvittük, úgy hogy az elöhaladottak. 
minden osztályban külön taníttattak hetenkinti 2—3 órában, a kezdők pedig két—két osztályból együtt h. 
3—4 órában, többnyire egyszersmind más tanárok által is. Ezen rendszabály már az első félévi szigorlatok al
kalmával feltüntetett szép eredmény által, minden tekintetben ezéiszerünek bizonyult be, s ennek köszönhető 
nagyrészt az is, hogy több tanuló a felsőbb osztályokból egymás közt egy német önképzői társulatot alakított, 
melynek elnökéül Dr. Heinrich Gusztávot kérték fel. Hogy intézetünk minden szomorú körülmények daczára 
is feladatának lehetőleg megfelelt, az nagyrészt a helybeli nagy tiszt, egyháznak köszönhető, a mennyiben nem 
kiméit semmi költséget és áldozatot, hogy a hiányzó tanerő kellőkép pótoltassuk, s áldozatkészségének uj bizony
ságát adta az által is, hogy a tanároknak, a lakbér árak folytonos emelkedése következtében rajok mindinkább 
nehezedő anyagi terheken némikép könnyítendő, a folyó 186‘3-ik évre lakbér-átalányt szavazott meg.

Hálás köszönettel kell ezúttal különösen két kegyes adományozóról is megemlékeznünk, kik közül 
az egyik, Schoepf Zsuzsanna asszony a gyran. könyvtárt két láda becses könyvekkel, a másik pedig Gömöry 
Júlia assz. a múzeumot egy ásvány-gyiijteménynyel ajándékozó meg.

Az országos m. képzőművészeti társulat a tanulók müizlésénck fejlesztése végett szives volt *>0, az 
érettebb tanulók közt kiosztandó ingyen jegyet bocsátani az igazgatóság rendelkezése alá, melvlyel az illető 
tanulók a f. n. társulat mükiállitásait bármikor meglátogathatják.

A confirmatioi oktatásban a gymnasiumi tanulók közül a magyarokat ft. Székács ./őzse/bánya-kerü
leti superintendens ur, a németeket pedig nt. I.ang Mihály helybeli német lelkész nr részesítette. A már con* 
firmáit tanulók a tanári karral együtt a reformatio ünnepén és máj. 6-kán a confirnmtio alkalmával, éltek az 
úrvacsorával, mit mind a két esetben az igazgatóság által rendezett előkészítő buzgölkodás előzött volt meg. A 
halál ez évben is ragadott el egyet a tanulók sorából, t. i. Jászay Imre III. osztálybeli tanulót.

A Glosius-félc 21—21 forintos ösztöndíjat ezen isk. évben KuUmann Lajos és Mihala Géza Yl-ik 
osztálybeli tanulók nyerték el.

A Döbröntei-félc arányra való tavalyi pályázat eredményét már a múlt évi értesítő közli.



A lefolyt iskolai évben a gymnasiumi könyvtár következő részint ajándékba kapott, részint meg
szerzett müvekkel gyarapodott

1. K'őnjckináók ajándék i : Magyar államférfiak és irök. Toldy Ferencztöl 2 köt. (Káth Mór). Tibel- 
lnlinae Europaeae, Lipsiac 18-16 (Ilartleben). Ideen zu einer Geographie der Pflanzen v. Al. v. Humboldt u. A. 
Bonpland, Tübingen 1807. (Hartleben). Nouveau dictionnairc complet, par Mozin, Stuttgart] 1826. 1—4 köt. 
(Hartleben). Atlas Scutter M.-töl (Hartleben.) — Mértani Példatár, irta dr. Corzan Avendano Gábor (Hecke" 
nast.) Magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve, irta Szvorényi József. 1868. (Heckenast). — Mértani nézlet- 
tan dr. Moénik után dr. Szabóky Adolf, 7. kiad 1. fűz. (Lampel Rób.) Caius lulius Caesar’s Denkwürdigkeiten 
über den Gallischen Krieg, übersetzt niid erklärt v. Dr. Gusztáv Heinrich 1. Bändchen, 1869. (Lampel). M. 
Tullii Ciceronis Orationes selectae, Halm Károly nyomán értelmezi Gyurits Antal 1. fűz. L. Sergius Catilina 
elleni négy beszéd, 1868. (Lampel).

2. Egyletek é* egyesek ajándékai: A m. t. akadémia ez évben is megküldé teljes kiadványait. Sclióepf 
Zmz-ánna asszonyság, Lumnitzer József ur özvegye, férje után maradt 345 darab részint történet-földrajzi, 
részint szépirodalmi müveket tartalmazó könyvtárát iskolánknak ajándékozó. — Megküld etett: „Tanügyi Fü
zetek", szerkesztik dr. Császár Károly és dr. Heinrich Gusztáv. „Néptanítók Lapja“, kiadja a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minisztérium. „Kertészgazda,“ a mezőgazdaság és kertészet képes heti közlönye, szerkeszti 
Girökuti P. Ferencz. A m. n. muzeum korszakai, előadja Mátrav Gábor (mélt. Kubinyi Ágoston ur). Természettan 
középtanodák alsó osztályai számára, irta Greguss Gyula, második kiad. (szerző). Deutsche Verslehre, zunächst 
für höhere Lehranstalten von Prof. Dr. Gustav Heinrich, 1869. (szerző). „Jelen viszonyaink“ az ó-classicai iro
dalomhoz, Szepesi Imre (szerző). 3. Megszerettettek: A múlt iskolai évben megrendelt folyóiratok folytatásán 
kívül: Roma vetus in usum seholarum edidit Herrn. Rheinhard. Die Fortschritte des Unterrichtswesens in den 
Cuiturstaten Europas von A. Beer u. Fr. Hochegger II. Band 2. Abtheilung. Das Unterrichtswesen der Sehweicz.
A magyar akadémiai nagy szótár 5. köt. 1. 2. füzete. M. Fabi Quintiliani institutionis Oratoriae libri duodecim 
recensük Carolus Halm, pars prior. Friderici Ritsehelii opuseula philologiea, vol. II. Lipsiae, 1868. A ma. 
gyár nemzeti irodalomtörténet kézikönyve, irta Toldy Ferencz, 1868. Der Vocalismus des Vulgärlateins von 
Hugo Schuehardt, 3 Bände, Leipzig 1868. Die Sprache und ihr Leben von Aug. Bolfz, Leipzig 1868.

A természettant tár szaporodása : Egy emeltyű, egysejtű, egy sötét kamra, egy készülék az inga tör 
vényeihez, egy csavar, egy készülék a fénytöréshez, a távcső elméletének magyarázatához való készülék, egy 
párisi meter-mérték, egy üveg rúd.

A természetrajzi tár szaporodása : néhai Gömöry asszonyság halála előtt egy kis ásvány-gyüjtemcnyt 
ajándékozott; Pulszky Károly V. évi növendék Nógrádmegyében szedett egynéhány ásatagot ajándékozott.

Az állat gyűjtemény megszaporodott néhány igen érdekes csontvázzal, névszerint egy nagy sasnak 
(Aquila falva), egy vidrának (Lutra vulgáris), egy békának (Rana viridis), s egy denevérnek (Hespertilis muri- 
nus) csontvázával. Másod- és harmadévi növendékek egynéhány kigyót fogtak, melyek Spiritusba tétettek, néy- 
“zerint Vipera herns, Coluber austriaens, Coluber flavescens és Natrix, és szereztek azonkívül egy törékeny kusz- 
rnát s egy nagy* kutyakoponyát.

Az egyes tantárgyak következőkép voltak beosztva:

I. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. Az ó-szövetségi irök rövid ismertetése, az ó-szövetségi történetek, Palestina földrajza, 
a tiz jiarancsolat s a III. hitezikk. K. k. Székács Kátéja és Noszágh .Bibliai történetek.“

Latin nyelvi. 6 óra. I. félévben anomenekröl szóló általános szabályok a hozzátartozó gyakorlatok
kal együtt. II. félévben rendes igeragozástan. hozzátartozó gyakorlatokkal. K. k. Szénássy.

Magyar nyelv h. 3 óra. A névszókról egészen az igékig. Elemzés, költemények és prózai darabok be
tanulása, házi dolgozatok. K. k. Torkos nyelvtana. 01 v. K. Dlhányi.

Nemet nyelv a) kezd'ák h. 4 óra a II. osztálylyai együtt. A névszókról és rendes igeragozás a hozzá-r 
tartozó gyakorlatokkal együtt, költemények és prózai darabok betanulása, fordítások, szabad előadások. K. K .'



Toepler nyelvtana s Haesters elv. könyve, b) Előhaiadottak h. 3 óra. Az alaktan bevégeztetett: a mondattanból az 
egyszeri! mondat tana átvétetett s írásbeli dolgozatokkal begyakoroltatott. Elemzések, elbeszélések és költe
mények betanulása. K. k. Mauri tz nyelvtana és Haesters olvasókönyve.

Földrajz h. 3 óra. I. félévbenbevezetés a mathematikai és physikai földrajzba s a föld általános 
topograpltiai ismertetése, különösen Európáé, Magyarország részletes földrajza; IT. félévben az ausztria császár
ság s az európai államok leírása. K. k. Batizfalvi.

Természetrajz h. 2 óra. I. félévben az emlősök; II. félévben a rovarok ismertetése. K. k. Dorner 
állattana I. és íll-dik rész.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben: az alapműveletek megnevezetlen és megnevezett egészekkel, 
közönséges és tizedes törtekkel: II. félévben: Lapmértan, egyenes vonalok, szögek, háromszögek és négyszö
gek ismertetése. K. k. Mocnik-Szaboky számtana és nézlettana.

Összesen 23 óra.

II. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. Az újszövetségi írók rövid ismertetése, az újszövetségi történetek, a keresztyén hit- 
czikkek, az Ur imádsága és a szentségek. K. k. mint az I. osztályban.

Latin nyelv b. 6 óra. I. félév. A nevek (nomina) ragozásában előforduló kivételek s rendkagyóságok ; 
a nem (gcnus)-ra tartozó kivételes szabályok. Azonkívül tüzetesen a rendes igeragozás. A gyakorló-könyvből 
a nevezett szabályokra tartozó gyakorlatok latinból magyarra, magyarból latinra fordittattak. II. félév. Az ige
tan bevégezfetett, s az olvasókönyv megfelelő mondatain begyakoroltatott. Ezenkívül ugyancsak az olvasókönyv
ből több apró összefüggő elbeszélés és mese is olvastatott és emlékezetett. Kétlietenkint íegv írásbeli dolgozat. 
K. k. Szénássy latin nyelvtan cs olvasók.

Magyar nyelv b. 2 óra. Nyelvtan elméletileg s gyakorlatilag, Írásbeli dolgozatok, elemzések, költe
mények emlékelése, cs prózai darabok utánelbcszélése. K. k. Torkos nyelvtana és Dlhányi oh k.

Német nyelv a) kezdők b. 4 óra az első oszt. együtt. Mint az első osztályban, b) Előhuladottak li. 2- 
óra. Az alaktan minden rendhagyóságokkal ismételtetett. Mondattan az összetett mondatig és az elöjárók hasz
nálata. Különben mint az első osztályban. K. k. mint az első osztályban.

Történet h. 3 óra. Az ó-kor története. Az első félévben a keleti népek és a görögök; a második fél
évben a rómaiak története a birodalom megdtiléseig; mindkettőt különös tekintettel az ó-kori földrajzra. K. K. 
Batizfalvi, I. k.

Földrajz b. 2 óra. Egyetemes földrajz. Első félévben Ázsia és Afrika; másodikban Amerika és Aus
tralia. Különös tekintettel a felfedezések és az európai gyarmatok történetére. K. k. Batizfalvi.

Természetrajz h. 2 óra. 1. félévben állattan, madarak, hüllők és halak természetrajzi ismertetése; 
II. félévben: Növénytan, az alaktan elemei s a legismeretesebb és leghasznosabb növények természetrajza a 
természetes rendszer szerint. K. k. Dorner állattan elemei,II. rész és Növénytan elemei.

Mennyiségtan Ji. 3 óra I. félévben: Tizedes rendszerből kiindulva a tizedes törtek, a közönséges 
törtek ismételve, viszonyok, arányiatok, egyszerű hármas szabály, mérték-isme. lí. félévben : Az előbbiek is
métlése, a sok szögek, egyenes vonalú idomok területe és hasonlósága. K. k. mint az I. osztályban.

Összesen 24 óra.

IIL OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. A keresztyén egyháztörténet nevezetesebb eseményei, a reformátió története átalá 
bau s Lazánkban, rövid symbolika. K. k. Pálffy.

Latin nyelv h. 6 óra. I. félév. Corn. Neposból négy vezér életrajza olvastatott, elemeztetett s részben 
emlékeltetett: Thernislocles, Aristides, Cimon és Epaminondas. A mondattanból a easustan egy része, t. i. a no- 
ttbuativns, accusativus, dativus és genitivus vétetett át s az olvasókönyvben hozzáadott példákon begyakorol
tatott. — II. félév. A Horváth-Siebelis-féle Tirocinium Poeticámból Phaedrus válogatott meséi olvastattak, tehát 
összesen 30 mese. A mondattanból a easustan Lefejeztetett; ezenkívül az acc. c, iufinitivo, partieipinm conjun-
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et absolutuin és az oly kötőszók vétettek át, melyek csak conjunctivust vonzanak : ut, ne, guo, quomimts, 

1 ' - kézikönyv: a Teubner-féle Cornelius, Tirocinium Poeticum és Szénássy Latin mondattan. 
f{U 111 Magyar nyelv h. 2 óra. Teljes mondat- és szókötéstan, elemzések, költemények betanulása, irály
ává korlat ok. K. k. Torkos nyelvtana, olv. k. Szvorényi (111-ik k.) . -

Német nyelv a) kezdők li. 3 óra a IV. oszt. együtt. Nyelvtan, nevezetesen igetan, olvasmányok, sza
bad előadások, versek betanulása, irálygyakorlatok. K. K. mint az I. és II. osztályban a kezdőknél. \>) Elöhula- 
dútink h 2 óra. Az alaktan befejeztetett. Az egyszerű mondat részletesen, az összetett mondat általában; elemző 
olvasás mellett költemények emlékeltettek és olvasmányok szabadon elbeszéltettek; Írásbeli gyakorlatok. K. 
k. Mauritz nyelvtana és Lüben Lesebuch IV.

Történet és földrajz h. 4 óra. Első félévben : a középkor, a másodikban az újkor története, különös 
tekintettel a földrajzra és a művelődés-történeti momentumokra. K. k. Batizfalvi III. és IV. k.

Természetrajz b. 2 óra. I. félévben : Ásványiam különös tekintettel a jegeezrendszer egyszerű alak
jaira. K. K. Dorner ásványtan elemei; II. félévben: bevezetés a természettanba, a testek általános tulajdonairól, 
a venyvonzás hatásairól s a melegről (bevezetés a hötanba). K. K. Greguss Gyula természettana.

Mennyiséijtan h. 3 óra. I. félévben : a betűvetés, hatványok és gyökök. K. K. Mocnik-,Szász. II. fél
évben : mértan, a kör s nehány nevezetesebb görbe vonal sok számvetési feladattal.

Összesen 22 óra.

IV. OSZTÁLY, V

Vallás h. 2 óra. Első félévben hittan; második félévben erkölcstan. K. K. Székács kátéja.
Latin nyelv. h. 6 óra. I. félév Jul. Caesar „De bello Gallico“ czimü müvéből a III. könyv olvastatott 

a kellő szó- és tárgy-magyarázat kíséretében. A mondattanból az oly kötőszók vétettek át, melyek a) csak con
junctivust, b)  rendesen csak indicativusi, c) indicativust és conjunctivust vonhatnak, továbbá mikor kell con- 
junctivussal élni a visszahozó mellékmondatokban. II. félév. Ugyancsak Caesar említett müvéből a IV. és rész
ben az V. könyv vétetett át. A Tirocinium Poeticámból ; „Az idő hatalma.“ „A tavasz.“ „Az évszakok és életko
rok.“ „A seytha tél,“ s rajtok a prosodia begyakaroltatott. A mondattanból az idő- és mondattan, gerundium, 
gerundivum, supi^im és consecutio temporum magyaráztatott s az olvasókönyv idevágó részei begyakoroltat
tak. Minden kéthétben egy írásbeli dolgozat. K. k. C. Jul. Caesaris commentarii „De bello Gallico,“ magyarázta 
Gyurits Antal; Tir. Poet, és Prosodia Horváth Zsigmondiéi.

Magyar nyelv b. 2 óra. I. félév: Irályban. II- félév: verstan. Költemények betanulása, irály és vers-' 
tani gyakorlatok K. k. Imre mondattana, és Torkos verstana, olv. k. Szvorényi (IV. k.)

Német nyelv a) kezdők li. 3 óra a III. oszt. együtt, ólint a III. osztályban, b) Elahaladottak h. 2 óra. 
A mondattan tüzetesen tárgyaltatott és befejeztetett. Azonkívül a hangtan és szóképzéstan fontosabb ponjai is 
tárgyaltattak. Költemények magyarázata s emlékelése, és prózai olvasmányok elbeszélése. Fösuly az írásbeli 
gyakorlatokra volt fektetve. K. k. Mauritz nyelvtana és Lüben Lesebuch V. k.

Történet h. 3 óra. Magyarország történelme. K. k. Batizfalvi.
Földrajz h. 2 óra. A .magyar birodalom részletes földrajzi ismertetése. K. k. Batizfalvi.
Természettan h. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang, fény és hőtan, delejesség és villanyosság. K. k. 

Greguss Gyula.
Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben összetett hármas szabály, társaság-vegyítés, láncz-szabálv, kama

tos kamatszámítás; első fokú egyenletek egy ismeretlennel; II. félévben. Tömörmértan. K. k. mint a 1 Il dik, 
osztályban.

Összesen 24 óra.

V. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olvasása; a 

zsidó nép története. K. k. Zsarnay.
Latin nyelv h. 6 óra. I. félév: T. Livins első könyvéből 30 fejezet vétetett át a szükséges szét- és



tárgyruagy arázatokkal ellátva és részben emlékéivé. A mondattanból a conjunctiók, relativmondatok részlete
sebb szabályai magyaráztattak s írásbeli dolgozatokon begyakoroltattak. A -Tirocinium Poeticám “-bél olvasta
tott: „A seytha tél.'* _A mezei élet örömei.“ ^Vulgus amicitias utilitate probat.“ „Mindenektulütt nyerni.“ II. 
félév: Liviusból folytatólag 20 fejezet; .,Tirocinium Poeticum-“ból ^Arion“ „Bachus mézet talál.“ _Orest.es é- 
Pyladcs“ „Busiris és Phalaris“ és „Micbis.“ A mondattanból az egyenes és függőkérdések, továbbá az adj e éti- 
vumok és pronomenek különösebb használatáról.

Görög nyele h. 4 óra. I. félév: hangtan, ékezés, a névhajlitásból a 2. föejtegetés magánhangzói tör
zséig ; gyakorlatok otthoni preparálással, Írásbeli fordítások görögre. Görög pensumok emlékelése. II. félév: 
az előbbiek ismétlése a 2-ik föejtegetés végig, rendhagyó dolognevek, tulajdonságnevek s ezek fokozása, név
mások, számnevek, az igehajlitás legszükségesebb formái, gyakorlatok mint az első félévben. K. k. V. Horváth 
Zs. nyelytana. Schenkel kis olv. k.

Magyar nyele h. 2 óra. Költészettan. A költészeti fajok, költemények elemzése és betanulása, házi 
dolgozatok. K. k. Torkos költészettaua.

Német nyele h. 3 óra. Remekírók különösen (a II. ^félévben) .Schiller költeményeinek olvasása és 
fejtegetése. Ujabbkori német költők (Goethe, Ubland, Platen, Rilckert, Lenau és Chamisso) életrajza és jellem
zése. A verstanból a prozódiai rész és különösen a rím fejtegetése. Válogatott költemények emlékelése s elsza- 
valása. Kéthetenként egy írásbeli gyakorlat. K. k. Lüben u. Make VI. Schillers Gedichte. Heinrich, deutsche 
Verslehre.

Történet és földrajz h. 4 óra. Ókori történelem, különösen a görög és római történelem a népván
dorlásig, kapcsolatban az ókori földrajzzal. K. k. Batizfalvi.

Természeflu'lnmúny. h. 3 óra. I. félévben: Ásványtan. K. k. Dorner ásványtana felsőbb tanodák 
számára ; 11. félévben : A vegytan elemei Dorner füzetei szerint.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben: algebra, alapműveletek egészekkel, közönséges és tizedes tör
tekkel, láncz és közelitö törtek; viszonyok, arányiatok. II. félévben: Sikmértan. K. k. Moénik.

Összesen 27 óra.

i • VI. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. Az újszövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olvasása. — 
K. k. Zsarnay.

.Latin nyelv h. G óra. I. félév: C. í'hillustius Bellum Catilinariuinjából olvastatott szó és tárgybeli 
magyarázat kíséretében 32 caput, több fejezet emlékelésével, a mondattan főbb pontjainak ismétlése, fordítások 
latinra. II. félév: Vergilius Aeneisénck 2-ik éneke, Cicero In Catilinam oratio I. et II. Emlékelések ketenkint 
egy óra régiségtan. Dolgozatok latinul. K. k. Sallustius és Vergilius a Teubner-féle kiadások. Cicero cd. Gyurits

Görög nyele h. 4 óra. I. félév: A nyelvtan ismétlése az igéig. Az u-igék az erős törzsekig. Fordí
tások otthoni praeparatiőval és magyar pensumok görögre való otthoni fordítással. Görög pensumok emlékelése. 
II. félév: «»-igék többi része, /o-igék, rendhagyó igék. Gyakorlatok görögről magyarra s viszont Aesopus meséi
nek fordítása. Emlékelések. K. k. mint azV. oszt.

Magyar nyele h. 2 óra. .Szónoklattan. Szónoklati olvasmányok, elemzések, emlékelések irályozások. 
K. k. Szvorényi ékesszólástana és Toldy Chrestomathiája.

Német nyele h. 3 óra. A jelesebb XVIII. századbeli költők (Goethe, Schiller, Herder, Lessing, Klop- 
stockj életrajza és jellemzése. A Fibelungenének tartalma, eredete, magyarázata, s részbeni olvasása. A II. fél
évben Schiller költeményei tüzetesen. A verstanból a prozódai és rím ismétlése után bővebben a költészeti ala
kok. Válogatott költemények emlékelése s elszavalása. Kéthetenként egy Írásbeli gyakorlat. K. k. mint az 
V. osztályban.*)

Történet és földrajz h. 3 óra. A középkor történelme. K. k. Batizfalvi.

t  *) Az 1. félévben itt is a  haladónak el voltak különítve a  kezdőktől, mely utóbbiak az V. ős VI. o-ztályban összefoglal-
ta tta k  s ugyanazt tanulták, mint az V. osztálybeliek, csak kisebb mértékben.

Ág. liitv. gymn. értesitöje. 4



Természet tudomány h. 3 óra. I. félévben állattan, különös tekintettel a szervtanra és rendszertanra; 
II. félévben növénytan, különösen az alaktan és rendszertan, mindkettő Dorner füzetei szerint.

Mennyiségtan h. 3 óra I. félévben: Hatvány- és gyök-mennyiségek, logarithmusok, első fokú egyen
letek egy és több ismeretlennel. II. félévben: Tümörmértan. Sik báromszögtan.

" : ' Összesen 26 óra.
-1 rajztanírásban Merkt ./. községi rajztanitó vezetése alatt a tanulók közül többen részesültek. 
Afranczia nyelvet az első félévben Rákosi Sándor, a másodikban Sas vary László melléktanitó taaitotta.. 
-1 gyorsirá.xz'itnt ez évben is Balogh Andor ur tanította részben ingyen, részben csekély dij mellett, a 

tornászaiban pedig a tanulók a tornaegylétnél dijleszállitás mellett részesültek.

A V. Horváth Zsigmond felügyelete alatt álló gymuasiumi segélyegylet tökéje 250 frtról 2S0 frtra 
szaporodott.!

A Torkos László vezetése mellett működött önképzü társulat hetenkinti összejöveteleit a lefolyt tan
évben is folytatta.

A kötelezett tantárgyak tanárai s az előadott tantárgyak rendje.

i
A tanár neve.

{

j

Tantárgy és osztály. Hetenkinti
óraszám. Jegyzetek.

G r e g u s s Gy u l a  
rendes tanár.

Beteg. —
Ez idei igazgató.
A természettani gyűjte

mény őre.

• Ba t i z f a l v i  I s t v á n  
rendes tanár.

Vallástan: I—V. 
Történet: IV. V. VI.

*

*20 Az V. osztály főnöke.

D o r n e r  J ó z s e f  
rendes tanár.

Természetrajz : I. II. III. V. VI. 
Földrajz: I.
Mennyiségtan: I.

18
Az I. osztály főnöke.
A természetrajzi gyűj

temények őre.

V. H o r v á t h  Zs i g mo n d  
rendes tanár.

Görög nyelv V. VI. 
Lalin nyelv: VI. 
Magyar nyelv: II. VI.

18
A VI. osztály főnöke. Az 

első félévben hely. igaz- 
gató.A segélyegylet felü

gyelője.

S z é n á s s y  S á n d o r  
rendes tanár. Latin nyelv: II—IV. 18 A 111. osztály főnöke.

A gymn. könyvtárnoka.

T o r k o s  L á s z l ó  
rendes tanár.

Magyar nyelv: I. III. IV. V. 
Latin nyelv: I.
Német nyelv a kezdőkkel: I. és 

II. osztály együtt.
10

A második félévben helyet
tes igazgató. A magyar ön- 

kéuzö társulat elnöke.
- - - - -

M a u r i t z Rezső 
hely. tanár.

Mennyiségtan: 11—VI. 
Természettan; IV. 18 A IV. osztály főnöke.

dr. H e i n r i c h  Gs z t áv  
hely. tanár.

i

Német nyelv: I-  -IV. 
Történet: 11. III. 
Földrajz: 11. IV.

A II. osztály főnöke.
.,q A tanári kar jegyzője, 

i A német önképző társu
lat elnöke.
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A tanári karnak irodalmi működéséről a lefolyt tanévben tanúskodik a következő kimutatás. A le
folyt isk. évben ugyanis megjelent:

Gretjvxs Gyulától 1) A meteorologiahaladásairól. 21 Apröbbb időközök mérése. Mind a kettő a -Ter
mészettudományi Közlöny“ 18G9-dik évi füzeteiben. 3) Szerkeszti a ni. t. akadémia természettudományi szak
osztályának -Értekezéseit.“

Dntizfuhn I*tcintől: 1) A magyar királyság földrajza, népiskolák számára, negyedik kiadás. -) Az 
Iparegyesiileti Olvasóköny II. részének történet-földrajzi szakaszai és a magyar alkotmány ismertetése.

V. Horcá’h Zsigmondiul ■; sajtó alatt van Homerus Iliasa I. és II. énekének szó- és tárgymagyaráza 
tos kiadása (Rátli Mór kiadása).

Szénásig Sándortól: II A Nyelvtudományi Közleményekében megjelent ., Összehasonlító latin 
szónyomozás“ YIÍ. kötet. 1. filzet 131 —159. 1.: 2. füzet 264—320. lap. 2) Sajtó alatt van Vergilius Aeneis-c
I. II. énekének szó- és tárgymagyarázatos kiadása.

Torkos Liiszlótól: 1) Az Iparegyesiileti olvasó könyv II. részének széptani és erkölcsi olvasmányai. 
2) Kisebb dolgozatok különféle lapok és folyóiratokban.

Dr. Heinrich Gusztávtól: l) Deutsche Verslehre zunächst für höhere Lehranstalten (Osterlammnál.! 
2) C. Julius Caesars Gallischer Krieg uebersetzt und erklaert (Larnpeluél). 3) M. Tullii Ciceronis Cato Major de 
seneetute, magyarázatos kiadás (LampeluéD. 4) Szerkesztette Dr. Császár K. k. r. tanárral a .Tanügyi füzete
ket.“ 5) Számos kisebb nagyobb értekezés és bírálat különféle folyóiratokban és lapokban.

M nur it z Rezsőtől: 1) Az iparegyesiileti számtan második része. 2) Az iparegyesiileti olvas«' könyv
II. részének természettani és ügyirati szakaszai. 3) Könyvismertetések és bírálatok különféle lapokban.

A tanulók száma osztály és hitvallás szerint:

Osztály V a l l á s r a né /, v e.
t*

Összesen.
. Iág. hitv. j helv. hitv. I rom. katü. | gör. kel. j Mózs. hitv.

I. 23 4 7 1 28
03 \ f ~

II. 23 — ■> 4 24 53 ■ V 6  -l
111. 20 ' G 1 2 21 50

IV. 19 1 1 2 14 37

V. 15 1 1 i 13

VI. 13 i 3 2 — b
Összesen 113 14 14 10 í 105 j 25«i 1



A gymnasiumi tanulók névsora.*)

1. Osztály.

3.
4.
5. 
Ci.
7.
8 . 
9.

1 0 .
11 .
1 2 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2 0 . 
21 . 
2 2 .
23.
24.
25.
26. 
27, 
23. 
29. 
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. 
r-9. 
51.

Bakonyi Géza 1858. M. li. Pest.
Barber Izidor 1859. M. h. Pest.
Beck Zsigmond 1858. M. h. Pest.
B eer Albert 1856. ág. Pest.
Böhm Arnold 1856. M. li. Miskolcz. 
B raun Jak . 1857. M. h D.-Földv. m. t . 
E gger Gyula 1859. M. b. Pest.
E aber Fiilöp 1855. ág. Cservenka ism. 
Feiler Fül. 1S58. M. li. Bilicz, Szilézia. 
F ischer Gyula 1858. ág. Pest 
Flesch Aladár 1859. r. k . Pest m. t. 
Gans Gyula 1858. M. li. Becs. m. t. 
G lauber Samu 1858. M. h. Munkács. 
Glós Géza 1857. ág. Pest.
Glés László 1359. ág. Pest.
G lück Ignácz 1853. r. k. Pest. 
Goldstein Sándor 1857. M. li. Paks. 
Gregorsen Nils 1357. ág. Szob. Iíoritm. 
Grosz Frigyes 1858. M. h. Nagy-Várad. 
Gruber Izidor. 1859. M. h. Pest.
Gruber Sándor 1858. M. h. Pest. 
Györgyi Kálmán 1860. r. k. Pest 
Györgyi Sándor 1859. r. k . Pest. 
Haberfeld Gyula 1858. M. h. Pest. 
Haenichs Frigyes 1857. ág. Pest. 
Ilecskó Károly 1855 ág . Pest. t. m. 
H erczka Gyula 1858. M. h. Pest. 
Hirschl Gusztáv 1S58.. 51. h. Pest. 
Horváth Károly 1859. hv. h. Pest. 
Kállay Károly 1858. hv. h. Pest. 
Karlovszky Bér. 1858. ág. Munkács. 
Klassohn Gyula 1858. ág. Pest. 
Koritschoner Lipót 1857. M. h. Pest. 
Krausz Gusztáv 185S. ág. Pest 
Kurzweil József. 1856. M. h. Pest. 
Küliey Aladár 1859. ág. Sz. Fehérvár. 
Lederer Rudolf 1858. M. h. Pest. 
MargaritovicsA. 1857. g. k. Pest. I. f. k. 
M artin József 1855. ág Buda t m. 
Neufeld Sándor 1S58. M. h. Pest. 
O ttlvk Iván 1358. „
Ottlyk Péter 1S58 jbv.h.G yöngyös m.t.
Paris Frigyes 1358. ág. K otaj Szab. m. 
Peck Samuel I r56. ág. Dobsina t. m. 
Petryeh Árpád 1855. ág. Paks.
P iday Ödön 1853. r. k ‘ Pest.
Pincshof Mór 1857. M. h. Pest.
P urely  L. 1858 ág. K őkút Veszpr. m. 
Rosenfeld Aladár 1858. M. li. Pest. 
Rózsavölgyi Imre 1858. M. h. Pest. 
Saphier József 1868. M. h. Pest.

52. Saxlehner Andor 1857. ág. Pest m. t.
53. Schmidt S. 1856. ág. Pest t. m. ism.
54. Schwartz Ernő 1858. M. h. Pest.
55. Spitzer Rudolf 1858. M. h. Pest.
56. Spöhr Gyula 1858. ág. Becs.
57. Sváb Sándor 1359. M. h. Pest.
58. Svoboda Ed. 1857. r. k. Triibau Csehor.
59. Thúry Ferenc/. 1858. ág. Pest ism.
60. W ánvek János 1856. r. k. Pest. •
61. Weis'z Gyula 1858. M. h. Dömsöd Pm.
62. Zier Lajos 1856 ág. Pest. isin.
63. Zsigmondy Pál 1858. ág. Pest.

II. Osztály.
64.
65.
66. 
67.

68 -

69.
70-
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80. 
81.

82.
S3.
84.
85.
56.
57. 
88 .

89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.

Ábel Jenő 1857. r. k. Pest.
Adler M ihály 1857. M. h. Pest.
Balassa J .  1.855. ág. Edelénv Borsodra. 
Baum garten Egm. 1859. M. h. Becs. 

m. t.
Bayer Ferenc/. 1855. ág. Pest.
Beck Arnold 1857. M. h. Kassa.
Benkö H . 1857. ág, Körmönd Vasm. 
Bischitz A rtur 1853. M. h. D .-F. m. t. 
Bobor Károly 1855. ág. Makó t. m. 
Bókay János 1858. ág. Pest 
Braun Laj. 1S56. M. In D.-Földv. m. t. 
Demel Károly 1857. ág. Pest.
Detsinyi Frigyes 1856. M. li. Perkata 
Feliérm egye ismétlő.
Draskóczv L . 1858. ág. Kalosa Gm. 
Eisler Adolf 1858. M. la Arad. 
Friilibaner Fereucz 1856. ág. Pest ism. 
Gavora Kálmán 1855. ág. Arad.
Glatz Antal 1856. ág. Dombegyh. Csm. 
m. t.

Goldstein G yula 1857. M. h. Pest. 
Guttm ann Lajos 1857. M. h. Pest. 
Hanzély M árton 1857. ág. Pest. 
Heinrich Károly 1856. ág. Pest. 
H ellsinger Em il 1858. M. h. Debrecz 
Herm ann Antal 1857. M. h. Paks. 
Herzfeld Vilmos 1857. M. h. Déva Érd. 
H irsch Sándor 1857. M. h. Pest.
Hösz M ihály 1855. ág. R. Keresztár. 
Jankovics Endre 1857. g. k . Pest 
Járm ny Gnsztáv 1357. ág. Pest. 
Jónász B ertalan 1857. M. la Pest. 
Kahelyi Ferencz 1856. ág. Pest. t. m. 
ism. ÍJ. f. k .
Kövy Alfonz 1S58. ág. Pest. m. t.
Lövy lg . 1857. M. h. Halsz. Szabolcsin. 
M aitinszky Zsigmond 1859. M. h. Pest.

* *) Küriditések: ág. =  ágostai. —  hv. h. =  helvét hitvallású. — r. k. =  római katholikus. — g. k. =  görög keletű —
M. k. =  Mózses hitvallású. — m. t  =  magántanuló. — t. m. =  tandijmentes. — isin. =  ismétlő. — I. f. k vagy II. f. k. =  első v a g y  
második félévben kilépett. — f  meghalt.
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98. M annaberg M iksa 1857. M. h. Pest.
99. M arschalko R ichard 1857. áqr. Pest.
100. M ocskonvi Gu.sztáy.lSáű. ág. Tápi- 

Szele Pestm . t. ra.
101. Petrovics István 1856. ág. Pest.
102. Rajcs Zoltán 1857. ág. h. Szír. Xógrra.
103. Rau Géza 1855. ág. Bi.szács Tm. t. m.
104. Rosenzweig Annin 1856. M. ii. Pest.
105. Rózsavölgyi Manó 1837. M. h. Pest. 
10C. Sacellary György 1855. g. k. Pest.
107. Schwartz Gy. 1856. M. li. Teng. Tm.
108. S inger Sándor 1857. M. li. Pest.
109. S tarke Vilmos 1854. ág. Post. I f. k.
110. Steiner Béla 1857. M. h. Irsa Pestm.
111. Szakács J .  1855. ág. Aszód t. m. ism.
112. Ullmnnn Adolf 1857. M. ii. Pest.
113. W assilievits István 1855. g. k Pest.
114. W assilievits János 1857. g. k. Pest.
115. W olfner József 1857. M. h. Arad.
116. W odiáner Rezső 1858._r. k. Pest m. t.

III. Osztály.
117. Bakonyi E m il 1856. M. h. Pest.
118. Baumann Miksa 1856. M. h. Pest.

■ 119. Bőig P . 1855. M. li. Üllő Pestm . m. t.
120. Bóler Jenő  1855. ág. Pest.
121. Bencdikty Pál 1854, ág. Czegléd t. m.
122. Bókay Árpád 1856. ág. Pest.
123. Braun L ajos 1854. M. h. Pest m. t.

. 124. Buday B. 1S56. r. k. Oroszi Beregm.
125. Csongery Lóránt 1856. hv. li. Pest.
126. Csuka L ajos 1S56. ág. Pest t. m.
127. E isler Béla 1857. M. h. Pest.
127. Fleischm ann Izidor 1853. M. h. Szé- 

csény Nógrágm.
129. Fleischm ann Samu 1855. M. h. Szé- 

csény Nógráind.
130. Frankendorfer Lipót 1855. ág. Pest.
131. Fröhlich F . 1856. hv. h. Pest. t, m.
132. Germ G yula 1855. ág. Kassa.
133. Germ Sándor 1854. ág. Kassa.
134. Greguss Im re. 1855 ág. Zay-Ugrócz.
135. Greszlor László 1855. ág. Fótit Pestm .
136. H ajduska Emil 1857. M. h. Pest.
137. Hermann Lajos 1856. M. h. Paks.
138. Hirsch Zslgmond 1855. M. h. Pest.
139. Hojcsy Géza 1857. ág Buda.
140. Holl É rnő 1855. ág: Pest.
141. Jászay Im re 1856. hv. h. Munkács, f
142. Karlovszky Endre 1856. ág. Munkács.
143. K ollar’^ ic s  Miklós 1856. g. k. Temv.
144. K riek A ladár 1856. ág. Pest.
145. L ator Géza. 1857. hv. h. X.-Szölló’s 

Uugocsamegye.
146. Leitner Zsig. 1838. M. h. Pest. m. t.
147. L ichtenstern Emil 1856. M. h. Pest.
148. Lövényi Zsigmond 1856. M. h. Becs.
149. Mirkovszky Géza 1856. g. k. Jász- 

Fényszaru.
150. Molnár József 1855. hv. h. Ó-Buda.
151. P a ray  I. 1855. hv. h. Sárd Somogym.
152. Pfitzner János 1856. ág. Pest. t. m.
153. Popelka István 1855. ág. Tordas 

Fehérm. t. m.
154. Prónay Gábor 1857. ág. Pest. m. t.
155. Rácz Béla 1857. hv. h. Pest.
166. Silborstein József 1855. M. h. Leip- 

nik Morvaország.
157. Silberstein Salamon 1856. M. h. Leip- 

n ik  Morvaország.
158. Steinitz Samuu 1857. M. h. Ó-Buda.
159. Stern Arthur 1856. M. h. Pest. m. t.

160. Stem  L ajos 1857. M. h. Pest. m. t. 
116. Sváb Lajos 1856. M. h. Pest.
162. Székács Béla 1856. ág. Pest. t. m.
163. W echselm ann Ede 1855. M. li. Pest. 
j64. Weisz Ignácz 1855. M. h. Pest.
165. W ilfinger Samu 1856. ág. Zimony.
166. Zsachó János 1853. ág. Tordas F e 

hérmegye t. m.

IV. Osztály.
167. Albrecht A nnin 1854. ág. Becs. t. m.
168. Békeffy Géza 1853. M. h. Pest.
169. Brachfeld Manó 1855. M. h. Sz.-Fvár.
170. Czékus László 1855. ág. Rozsnyó.
171. Dalnoky Béla 1855. M. h. Pest.
172. Fáik Frigyes 1855. M. h. Pest.
173. Goldstein Izidor 1856. M. h. Pest.
174. Goldstein Károly 1854. M. h. Pest.
175. Gomperz Miksa 1855. M. h. Pest.
176. Grill R ichard 1856. ág. Pest.
177. Haberern P á l 1855. ág. Szarvas.
178. H einrich Alajos 1855. ág. Pest.
179. Honig Mór 1854. M. h. Apatin.
180. Jan itz  János 1853. ág. Pest. t. m.
181. Jan itz  József 1852. ág. Pest t. m.
182. Járm ay Béla 1854. ág. Pest.
183. Jurenák  István 1854. ág. Pest.
184. Jurenák  László 1854. ág. Szentes.
185. Ivánka István 1855. ág. Palást Hont- 

megye m. t.
186. König Rovigo 1854. ág. Buda. m. t. 
167. Kriek Árpád 1855. ág. Pest.
188. Kubinyi Lajos 1855. ág. Tápio Szent- 

Márton Pestm . m. t.
189. Lövy József. 1851. M. h. Ócsa Pestm.
190. Lukácsy Mór 1854. r. k. Pest.
191. Mertz K. 1853. ág. Kaláznó Tolnám.
192. Mezei F . 1S53. M. h. Tur-Kevi Hevm. 
163. Müller G yula 1855. M. h. Pest.
194. Podhraczky E. 1855. ág. A gáid Nm.
195. Popovics György 1853. g. k. Vukov.
196. Rácz István  1855. hv. h. Pest.
197. Sacellary Mihály 1855. g. k. Pest.
19S. Sajóhelyi Béla 1855. ág. Pest t. in.
199. Spiró Károly 1853. M. h. Mező-He

gyes Csanádm.
200. Szarvas Sán. 1856. M. h. Pest. 1 f. k.
201. W arga P ál 1854. ág. X.-Kanizsa.
202. W erdössy Lajos 1851. ág. P est t. m.
203. W iener Mór 1856. M. h. Pécs.

V. Osztály.
204. Braun Frigyes 1855. M. h. Pest.
205. d e m e n tis  Lajos 1854. ág. H atvan.
206. Cséry L ajos 1955. ág. Pest.
207. Deutsch G yula 1854. M. h. Pest.
208. Fabiny Ferencz 1854. ág. Pest.
209. Fabry V ladim ir 1852. ág. Pest.
210. Gager K ároly 1854. r. k. Bécs.
211. Geiger M. 1851. M. h. Moraj Abaujm.
212. Goldschm idt Lajos 1854. M. h. Pest.
213. Gruber D ávid 1853. M. h. Pest.
214. Ivanovics M. 1850. ág. h. P. ism. m. t.
215. Kovács László 1855. ág. Czegléd.
216. König L ajos 1S54. M. h. Pest.
217. Krekács Dániel 1851.. ág. Pest.
218. Paris Ágost 1853. ág. Veszprém.
219. Perlesz Benedek 1853. M. h. Palánka 

Bácsmegye.
220. Petrych Zoltán 1852. ág. Paks.



*2*21. Pósfay Sándor 1854. ág’. Zala-Egersz. 
*222. Purg ly  Sándor 1855. ág. Kőkút; Ym. 
2*23. Rakic.< Wladimir 1852. g. k. Szent- 

Endre.
*224-. Rumpelles Mihály 185*2. ág. Pest.
225. Silbersteiu Henrik 1853. M. Ji. Leip- 

nik Morvaország.
226. Silberstein Leo 1854. M. h. 4L
227. Szontagh Gáspár 1854. ág. Csetnek 

Gömtfnnegye.
2*23. U Ilin a nn Károly 1855. M. h. Pest. 
*220. W iener Gyula 1854. M. b. Pécs.
*230. W inter Lajos 185*2. M. h. Pest.
231. W odianer József. 1854. M. h. H. M. 

Vásárhely II. f. k.
*232. Zeyk Kálmán 1852. hv. li. Kolozsvár. 
233. Zolnay Jenő 1851. ág. Pest.
*234. Zsigmondy Géza 1854. ág  Pest.

YI. Osztály.
235. Barabás László 1355. ág-. Pest.
236. Flesch Fülöp 1853. r. k. Pest m „t. 
237: Glós Árpád 1852. ág. Pest.

238. Gros/. Sámuel 1852. M. li. Pest.
239. Grün Miksa 1852. M. li. Héviz-Györk 

Pest in egye.
210. Híiiiziiy B éla 1854. ág. Pest.
241. Horvátit Árpád 1854. ág. Xagy-Azar 

Xógrádmegye.
242. Kiíényi Béla 1853. ág. Pest.
243. KuUmaim L ajos 1S53. ág. Pest
244. Martin Sándor 1854. ág. Ó-Buda.
245. Miltala Géza 1853. ág. Pest.
240. Xemnaun M árton 1853. M. lt. Aszód.
247. Parity S. 1S54. ltv. li. Sárd Sotuogym.
248. Petrovics L ajo s 1852. ág. Miskolc/.
249. Pillitz .József 1853. M. lt. Makó.
250. Prónay A dorján 1851. ág. Péczcl.
251. Pulszky K ároly 1853. ág. London.
252. Postier Ödön. 1852. 51. lí. Pest.
253. Kutt.kay Istv . 1851. ág. Tápio-Szele.
254. Sörös G yula 1853. ltv. lt. I.ipótfalva 

Vasmegye.
255. Szörényi Kázmér 1S53. r. k. Fóth, 
250. W ühler E rik  1853. ág. Greifswald.

Torkos László,
h. igazgató.


