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A germán nyelvcsaláclról .

n.1)
Az éjszaki nyelv és irodalom.

1. Skandinávia népei. Azon nagy félszigetet, mely Germaniától éjszakra egészen a jeges tengerig 
terjed, s melyet az atlanti és keleti tengerben számtalan sziget és sziget-csoport környez: Skandináviának 
nevezzük, bár ezen név eredetileg csak a sziget középső partjait, Schonen tartományt illette. A Skandináviái 
félsziget területéhez tartozik: keleten Oeland és Goland, délkeleten Dánia, az éjszaki tenger szigetei és partjai, 
végre a brit szigetek, Izland és Groenland, melyeket különösen norvégok telepitettek.

Skandinávia nevét legelőször Pomponius Mela (III, 6.) és Plinius (hist. nat. IV., 13.) említik, 
mindkettő azonban csak a mai értelemben vett Skandinávia legdélibb részét, t. i. Schonen tartományt ért 
alatta. A név latinositás2) folytán eredt ebből: Skándin-avi (mely alakot nagy valószínűséggel képezhetni), 
azaz: homok-sziget, ma nord-'ó, ó-német ouwa-asíg. Skandinávia elnevezésére két későbbi alakkal is bírunk : 
t. i. éjsz. skán-ey3) és angolszász sceden-ig. A svédben a név még mai nap is Skane, az újnémetben Schonen. 
Kétségtelen tehát, hogy az egész félsziget azon legdélibb csúcsától, mely mai nap Schonen névvel neveztetik, 
nyerte nevét.4)

„Éjszaki“ (nordisch) megnevezéssel négy népet szoktunk megkülönböztetni. Ezek: a svédek, 
gautok, dánok és norvégok.

1. A svédek. A svédek neve legelőször gót alakban fordul elő Jornandesnél,5) t. i. Suethans (éjsz. 
sviar, agsz. sveón, ófn. sveidön, kfn. eveiden). Ezen név angolszász alakját találjuk már Tacitusnál (c. 44.) is, 
ki Suiones-ről szól; ezen alakot megtartotta Tacitus nyomán az egész latin középkor. Eredetinek, melyből a

1) Folytatása a múlt évi értesítőnkben megjelent értekezésnek, moly a „Bevezetést“ és a „A gót népet és nyelvet“ 
tárgyalta. Rövidítések : éjsz. =  éjszaki (nordisch) ; angsz. =  angolszász (angelsächsisch) ; ófn. =  ó-felnémet (althochdeutsch) í 
kfn. =  közép-felnémet (mittelhochdeutsch); ófn. ~  űjfelnémet ^neuhochdeutsch); kelsk. =  kelet-, nyugsk. =  nyugatskandinaviai.

2) Analógiát találunk ebben: Austravia — Auster-avi a. m. kelet-sziget (ófn. ostar-auwa, ófn. Ost-insel). Ily szigetet 
(bizonytalan, melyiket ért) említ Plin. histor. nat. XXXVII., 3.

3) Skán lett skandin-ból; a második szótag elesését az elsőnek meghosszabbitása pótolja.
4) Grimm, Geschichte d. deutsch. Spr. Második kiadás (Berlin, 1868.), II., 503. Grimm, u. o. p. 506., tagadja azon nézet 

helyességét, melynél fogva a germánok nem egyenesen Közép-Európába, hanem Oroszországon keresztül először is Skandináviába és 
csak innen (ex hac Scandza insula quasi officina gentium aut certe veiül vagina nationum, Jornandes, do rebus geticis, c. 4.) a balti 
tengeren át törtek Középeurópába. Daczára Grimm ezen fellépésének, mégis annyi tény szól ezen felfogás mellett, hogy nehéz azt 
határozottan helytelennek nyilványitani. Könnyen magyarázható az éjszakról délre irányzott vándorlásból, hogy Skandináviában 
az ó-germán intézmények jóval tovább fennállottak, mint Közép-Európában ; hogy az éjszaki irodalom oly széles körökben és oly 
gyorsan fejlődött; hogy a német rúnák is Skandináviában keletkeztek ; hogy végre számos germán nép mondáiban Skandinávia 
emlittetik mint őshaza; igy a gótoknál (Jornand. c. 4.), a longobardoknál (Paulus Diaconus, a VIII. századvégén, histor. longob. 
I., 2.), a szászoknál (Widukind, I., 2., 3.) stb. Igaz, hogy a skandinávok magok épen ellenkező irányban említik ezen beköltözést; 
ezen mondák szerint a germánok Ázsiából Németországon keresztül jutottak volna Skandináviába ; — de ezen mondák csak a XIII. 
században fordulnak elő s azért kevesebb hitelt érdemelnek.

s) De reb. get. c. 3. Alia verő gens ibi moratur Suethans. Némolyok, mint pl. Cless (1861-ben mogjelout kiadásában) 
tekintettel Tacitusra és a svédek éjszaki és angolszász noveire, Suehans alakot pártolnak. Grotius azonban (Jornandes kiadásában 
proleg. p. 5.), valamint Gejer (Gesch. Schwedens, I., 38.) és Grimm (Gesell, d. ds. Spr. II., 516.) a fent felhozott alakot tart
já k  helyesnek.
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többi származott, alkalmasint a gót alak tekintendő. Magyarázatát illetőleg nagy valószintiséggel bir Grimm 
nézete (Gesch. d. ds. Spr. II. 517 s k. 1.), ki a Suethans nevet egy gót igére sveitha, svaith, svithum (éjsz. még 
ma is 8vidh, sveidh, svidhum) akarja visszavezetni, mely ige annyit tesz, mint urere, és sveithans a. m. urentes. 
Ezen magyarázat szerint a svédek onnan nyerték volna nevöket, hogy az erdők „leégetése“ által szereztek 
maguknak termő földet. Ez igen valószinü és megfér még azon ténynyel, hogy az ország mai nap is telve van 
óriási, hatalmas erdőségekkel.6) Első lakhelyeik kétségtelenül a Mälar tava körül keresendők, melynek 
partjain birodalmuk mai fővárosa, Stockholm, is fekszik. Ezen tó körül volt a Sviarici (svéd-ország, Schweden
reich), miből Sverigge és Svédország mai neve származik. Később a Mälar tavától délre és nyugotra vonultak, 
mig a gautok és dánok birtokaihoz értek. A nép éjszaki neve: svi thiodh ( =  svéd-nép). — A nép legrégibb 
története mesés, mondás. Főtemplomát, Upsala mellett, a monda szerint Odin főisten unokája Yngwe alapitotta; 
ettől származtatták magukat az Ynglingok, a svédek legrégibb királyai, har, Odin egy unokája, Seeland (dán) 
királya, elfoglalta Svédországot is, de Ragnar Lodbrog mesés fejedelem fia, Björn Jernside, önállóan kormá
nyozza a királyságot.7) A történetbe csak Olaf alatt lép Svédország; Olaf hozta be véglegesen a keresztény 
vallást; ö egyszersmind az első, ki magát „Svédország királyának“ nevezte. Ez történt Kr. u. 1000 körül, 
midőn hazánkban Szt. István hasonló módon megalapította a magyar királyságot.

2. A gautok. Ezen népet nem szabad összezavarni a gótokkal. A gautok neve gót: gautos, éjsz.: 
gautar, ó-svéd: götar, agsz.: geáias; ellenben a gótok 8) neve gót: gutans, éjsz.: gotar, agsz.: gotan. Ezen 
gótok azon gautoktól, kik határozottan az éjszaki (skandinaviai) népekhez tartoznak, tökéletesen különbözők, 
bár mindketten germánok, sőt talán közelebb rokonsági viszonyban állnak egymáshoz, mint más germán néphez. 
Grimm (Gesch. d. ds. Spr. I., 140) azt állitja, hogy ezen népek csak annyira különböznek egymástól, mint 
neveik magánhangzói; minthogy pedig ezen nevek, nézete szerint, csak hangváltás (Ablaut) következtében 
eltérők egymástól, tehát a gautok és gótok egy és ugyanazon nép volna, csakhogy a hangváltott névvel biró 
nép a másiktól, mely eredetinek tekintendő, származott. Ezen nézetet azonban alig támogatja valamely nyo
mosabb történeti tény ; sőt e két nép nyelveinek (persze, igen csekély) maradványai is a mi felfogásunk mel
lett szólanak. A gautok déli Svédországban laktak, különösen a Wetter és Wäner tavai körül. A Wettertó két 
csoportra, keleti és nyugati gautokra, osztotta őket, mely felosztás nyoma a Wettertó melletti tartományok 
neveiben (Oester- és Westergötland) még mai napig íenmaradt. Gotenburg, Svédország második városa, szintén 
ezen gautoktól nyerte nevét.9)

3. A dánok. Ezeknek eredete és legrégibb története homályos, sőt mondhatni, rejtélyes. Nevök 
la t . : Dani, éjsz.: Danír, agsz.: Dene. A név eredete és értelme épen olyan homályos, mint a népé.10) A tarto
mány éjszaki neve volt Dan-mörk (mörk nem a. m. a német Mark —  határ, finis, hanem a. m. sikság, planities) 
vagy Danar-velti és Danarid. A régiek nem tudtak a dánokról semmit. Legelőször emlitik őket a Kr. utáni 
Yí-dík században Procopius, a byzantin történetiró, és Jornandes, mindketten mint egy skandinaviai népet.

6) Svédország egész területének kilencz tizedrésze még nap is erdőség.
7) L. ezen mondás történetekről Gejer, Gesch. Schwedens, I., 41. s k. 11.
s) Kik a fekete tenger körül otthonosak. Ezekről szól értekezésünk első része.
9) Jornandes a skandináviai népek közt, c. 3. említ egy gautigolh nevű népet is. Ezen név azonban valószínűleg csak 

a gautha-thiodh ( =  gaut-nép) név elferdítéséből eredt. Grimm, Gesch. d. ds. Spr. I., 309.
10) Mint tökéletesen hamis alaptalan magyarázatok visszautasitandók azok, melyek a nevet 1-ször a német dehnen 

( =  nyújtani), agsz. : Itteniem igével akarják összefüggésbe hozni; mert a hangmozditás (Lautverschiebung) törvénye szerint ezen ma
gyarázatnak (a hangtan szempontjából) csak akkor volna helye, ha az agsz. alak denian, és az újnémet thenen volna. De igy, megfor- 
ditva állván a dolog, a magyarázat egészen alaptalan, de különben is nem magyaráz semmit; — 2-szor : kik az agsz. denn (völgy) 
szóból akarják magyarázni. De ezen etymologia is lehetetlen, hangtani törvényeknél fogva, mert a dán név angolszász alakja nem 
denir, hanem danir. Ezen hangváltozás pedig nem volna magyarázható, mert dem-ban az e nem eredt a-ból, hanem i-ből; — 3-szor: 
kik azt vélik, hogy a nép, mint ez a régieknél gyakran (?) történt, valamely előkelő királya után neveztetett el és pedig Dan hin mi- 
killati (Danus superbus) után. Ezen magyarázattal él már a dán történelem egyik legfontosabb forrása Saxo is, ki a dán birodalom 
legfényesebb idejében, a Waldemar királyok korában élt, és tudományossága vagy inkább jó latinsága miatt Grammaticus melléknév
vel tiszleltetett meg. De Saxo történelmi munkájának első részét, s úgy ezen Danus superbust is, éjszaki népdalokból vette, miért is 
itt forrásnak nem tekinthető.
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A legrégibb kútfők szerint következő tartományok említetnek mint lakhelyeik: 1-ször a mai Jütland; 2-szor 
Jütland és Svédország déli csúesa közt az úgyn. dán szigetek ; 3-szor Svédország egész déli csúcsa, hol még 
a XVII-dik században is emlittetnek, mert ezen tartományok (Schonen, Halland és Blekingen) egészen a 
XVH-dik század közepéig a dán birodalomhoz tartoztak. De kétségtelen, hogy nem ezek voltak a dánok leg
régibb birtokai, hanem hogy ők csak idő folytában vándoroltak he ide. A mondában a dán birtokok folyton 
„egy*' birodalomnak tekintetnek, mely a legrégibb időktől fogva fennállott volna. Ezt azonban nem bizonyítja 
semmiféle történeti tény vagy forrás; ellenben kétségtelen, hogy régibb időkben Skandinávia számos kisebb 
fejedelemségekből és birodalmakból állott. A dánok eredetileg alkalmasint csak Schonen és Halland svéd tar
tományokban, valamint Seelandon és a többi közel fekvő szigeteken lak tak ; sem Fünen, sem Jütland nem 
tartozott birtokaikhoz, úgy hogy ezek a Nagy Beit által voltak határolva. A Beit másik partján és Jütlandon, 
mely azelőtt a cimberek hazája volt, valamint a közelfekvö szigeteken uralkodtak az anglok {Angeln), kik az 
Elbe déli részéről11) jöttek ide. Midőn az V-dik században szász fejedelmek átköltöztek Britanniába12), melyet 
a rómaiak elhagytak volt, s hol a finomabb műveltségű britek a zord és durva pictek és skótok előnyomulásá
nak nem voltak képesek ellentállni: akkor átmentek a szászokkal az angolok is,13) kiktől Britannia új nevét 
(England) nyerte. Ezen kivándorlás által meggyérült Fünen és a nagy félsziget lakossága. A dánok felhasz
nálták ezen alkalmat, és, egyesülve gutokhil (Jtítekkel), kik Skandinávia délkeleti részét lakták, áttörtek a 
Belten és új hazát szereztek maguknak. Ezen időtől kezdve részt vesznek a dánok az európai népek történeté
ben, bár a tulajdonképeni dán királyságot csak Öreg Górni alapította meg, a IX dik század végén.

4. A norvégok. Ezek a skandinaviai félsziget legfontosabb lakosai. A „norvég“ név három jelentésben 
fordul elő, 1-ször: Mint a nép neve, éjsz.: nordmann (singul. nordmadhr), ebből eredt a latin név: normanni. 
Mi jelenleg a népet norvégoknak nevezzük, a tartomány neve után; a normann név alatt pedig csak azon 
skandinaviai tengeri rablókat értjük, kik a VIII. és IX-dik században előbb csak Skandinávia partjait, későb
ben azonban egész Európát, egészen le Siciliáig meglátogatták, és Spanyol-, Franczia- és Olaszországban 
birodalmakat alapítottak.14) A svédeknél ezen rablók neve: nordmaend. — 2. Mint az ország neve. A legrégibb 
alak Noregr, mely alapját képezi a dán és svéd elnevezéseknek {Norrech és Norrich, Norch) s Norvegr is 
iratik, mi valószínűleg a régibb alak, mert a középkor legrégibb latin munkáiban is találkozunk már ezen

u ) Ptolemaeus még itt említi az angolokat. Tacitus (Germ. c. 40.) oly általánosságban hozza ökot fel, hogy lakhelyeikre 
nem ismerhetni. L. Dahlmann, I„ 15.

12) A régi krónikák elbeszélése szerint ez Hongist és Horsa szász fejedelmek vezérlete alatt történt, 449-ben Kr. u. 
Hogy ezen elbeszélés csak monda, nem pedig történeti tény ; hogy az évszám (449.) tökéletesen hamis ; hogy a testvérfejedelmek 
nehezen történeti személyek (mire már nevök alliteratiója, valamint azon feltűnő körülmény utal, hogy mindkettőnek neve annyit 
jelent, mint „/<!“), azt 1. bővebben Lappenberg kitűnő munkájában, Geschichte Englands, Hamburg, 1834.1. 77. s k. 11.

13) A jü t félszigeten eltűnt az angolok neve, csak egy kis, a Schlei folyó és Flensburg városa köz1, a keleti tenger felé 
fekvő szöglet, Schleswig egyik legtermékenyebb vidéke, viseli még mai nap is a régi Anglia (Angeln) nevét. Dán és német szellem 
összevegyült ezen kis tartományban, a dán paraszt megérti a németet és viszont. A mai anglok és angolok rokonsága még mai nap 
is észlelhető, midőn e két nép arczkitéjezésben, ruházatban és több szokásban oly nagy hasonlatosságot mutat. Hogy ezen szárazföldi 
anglok hajdan sokkal tekintélyesebbek és hatalmasabbak voltak, azt legjobban mutatja a régi dán monda, mely szerint „Dán és An- 
gul voltak a dánok ösatyjái.“ L. Lappenberg, Gesell. Engl. I., 89.

14) Erre sok indok ösztönözte a vitéz normann leventéket. Egyike a legfontosabb okoknak volt, hogy hatalmas 
fejedelmek a kisebb urakat legyőzték és független hatalmuktól megfosztották. Ezek nem akarták a győzteseket urokul elismerni s 
azért útnak indultak a tengeren, melyen oly annyira otthonosaknak érezték magukat. De a fiatalabb fivérek sem nyertek Skandiná
viában földeket vagy helytartóságokat, hanem rendesen csak egy tökéletesen felszerelt hajóhadat, hogy avval új hazát szerezzenek 
maguknak. Ehhez járult még azon körülmény, hogy Skandináviának régibb időben jóval nagyobb lakossága volt, mint mennyit a 
föld táplálni képes vo lt; hogy éhségek és ezek következtében lázadások és polgárháborúk igeu gyakoriak voltak. A vesztő fél ily 
alkalmakkor rendesen kivándorlásra kényszerült. Sőt azon szokás is virágzott ezen éjszaki tartományokban, hogy a fiatalabbik 
nemzedék a sors eldöntésére kivándorlott (mint azt Paulus Warnefriedi c. 2. és 7. a longobardokról beszéli) és hogy, Saxo elbeszélése 
szerint, az apa megnőtt fiait mind elűzte, kivéve egyet, ki a hazai birtokokat örökölte. Ily körülmények között nem csodálkozhatunk 
azon, hogy normannokat egész Európában találhatni; hogy alig van tengermelléki ország, melyet meg nem látogattak, hol le nem 
telepedtek volna. Számtalan hajók meglátogatták a IX. és X-dik században az éjszaki tenger franczia és német partjait, a brit

• Szigeteket, a keleti tenger vidékeit és a középtengert. L. Leo, Gesch. d. Mittelalters, Halle, 1830, p. 943.
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alakkal (Norvégia), mely a német Norwegen-ben is fenmaradt. Norvegr a. m. Nordvegr, azaz: éjszaki út 
(Nord-weg, via septentrionalis) .15) — 3. Mint a nemzetiség neve. Minden, a mi normanni, mi normanni emberhez 
tartozik, az norroen, azaz norvégiai, ebből: nord-roenn. Roenn szótag vagy szó csak melléknevek képzésére 
(nem pedig önállóan) használtatok, pl. az ó-felnémetben is (hanglágyitás, Umlaut, nélkül): nord-röni: „a ki 
éjszakról jön.“ 16) Latinban a nemzetiség norvegicus vagy noricus által jelöltetik ; a mai dánok- és svédeknél 
a. m. norsk (izl. norskr), az angoloknál pedig norse.'7) Ezen kifejezéseket találjuk legelőször is Alfrédnél, 
Orosius római töéténetiró fordításában; továbbá egy régi feliratban; végre az izlandok törvénykönyvében. 
A norvégok legrégibb székhelyei Norvégia éjszaki részében, Hallaga-land-ban (azaz : Szent-ország) keresendők ; 
későbben (mint a dánok- és svédeknél is) a Drontheimi öböl körül.

Norvégiából az éjszaki tenger több szigetei és szigetcsoportjai népesittettek be; ezen tartományok' 
ban norvég nyelv és norvég műveltség oly annyira otthonossá lön, hogy azokat az éjszaki nyelv körébe kell 
soroznunk. Ezek: a brit szigetek, a hebridák, a shetlandszigetek, az Orkneis, Izland, a Faröer-szigetek18) és 
Groenland. Mig az éjszaki nyelv Izlandban még mai nap is otthonos, addig az a brit szigeteken és Groenland- 
ban már egészen és nyom nélkül eltűnt. A norvégokat különösen két körülmény bírta arra, hogy hazájukat 
elhagyva, a nyugati tengerben telepedjenek meg. Ezek : 1. A Wikingi-járatok (Wikinger-Züge), melyek a V ill
ás IX-dik századtól kezdve előbb Dániából, azután Norvégiából egész Európára kiterjeszkedtek, és különösen 
a brit szigetek népesitésére alkalmat adtak. — 2. Az egyeduralom, melyet Harald hian harfagri (Széphajú 
Harald) 872 körül a Hafro-fjörder melletti csatával, a kisebb norvég fejedelmek és urak leverése után, megala- 
pitott.19) Ezen csata következtében elhagyta a norvég nemesség, mely a király igáját nem akarta tűrni, hazá
ját, hogy a nyugati tengerben uj hazát alapitson magának. Ezen kivándorlás oly tömegesen történt, hogy 
Harald végre betiltotta azt, „félvén, hogy országa pusztává lesz.“'Főleg Izlandba20) vonultak a norvégok,

15) Az elnevezés ezen módja nem épen ritka. így pl. Austr-wegr —  Ost-weg (keleti út) a. m. Oroszország; — Sundr- 
vegr =  Süd-weg (déli út) a. m. Németország. Ezen elnevezések alkalmasint a népek közti hadjáratokon keletkeztek.

16) Roenn végzettel több összetett szót bírunk. Az ófn. nyelvben a világtájak megjelölésére ezen roenn végzet használta
tik ; az éjszaki nyelvben azonban más értelemben is, pl. ein-roenn (eigensinnig) : daezos.

17) Ezen norsk tulajdonképen e. h. á l l : nordhskr, mert sk =  isch raggal csak a XYI. század óta fordul elő.
18) Azaz: juh-szigetek, mert fa r  a. m. juh ; Ser pedig: sziget. Eredetileg igy hangzott a név : Faer-eyjar. Far-öer- 

szigetek tehát pleonasmus.
19) Norvégia (mint Svédország) régi királyai Ynglingohnak nevezik magukat, mert a monda szerint Yngwe-Frey, Odin 

főisten egy unokája, volt ősük. Ilyen királyok s föurak igen nagy számmal voltak. A hatalom egyesitése a IX-dik századdal kezdő
dik. Norvégia délkeleti részében, az osloi öböl mellett, a régi Wigen tartományban, uralkodott Halfdan király. Ennek unokája, a 
Széphajú Harald, ki 863-ban követtn a ty já t az uralkodásban, alapította az egyesült norvég királyságot, mi által Norvégiában ugyan
azt tévé, mit kortársai, az Öreg Oorm Dániában, és Upsalai Erik Svédországban, mit valamivel előbb már Wessexi Egbert Angolor
szágban keresztülvittek. Harald először is a déli tartományokat foglalta el s innen győztesen nyomult előre éjszak felé. A Trond- 
hjemi tartományban építette Lade királyi várát, hol rendesen a telet, midőn harczias kardja nyugszott, töltötte ; de nyáron bejárta 
innen az egész országot és legyőzte a királyokat, kik a kétségbeosés kitartásával és erejével harczoltak függetlenségükért a diadal- 
dalmaskodó fejedelem ellen. Végre a Hafursfjord melletti tengeri ütközet végett vetett a tulajdonképeni háborúnak : Harald egyet
len király volt, hol azelőtt talán harmincz király uralkodott. Midőn 70 éves korában, egyeduralkodásának negyvenedik évében 
meghalt, szabadon rendelkezett az egész norvég királysággal, melyet Erik  fiára hagyott. Ennek fia, Jó Hakon (megöletett 963-ban) 
hozta be véglegesen a keresztény vallást Norvégiába. A norvégok azonban, mint a főkirályok ellenségei, roppantul ragaszkodtak a 
pogány valláshoz, s igy csak nagyszerű harcz és vérontás után lett a keresztény vallás általánosan elismertté a norvég királyságban. 
Dán- és Svédországban könnyebben ment a dolog. Egyrészt a nép legszentebb helyeiből származtak a királyok, — Gorm Lethra 
isteni városból, a svéd dynastia Upsala szent városból, — úgy, hogy a királyok és a nép közt e téren lehetetlen volt az ellenséges
kedés; másrészt sokkal gyakoriabb és közelebb érintkezésbe jöttek a dán és svéd fejedelmek s népek Közép-Európa már régen 
keresztény tartományaival, melyeknek fejedelmei a keresztény vallást az éjszaki vidékeken is kiterjeszteni iparkodtak. így itt a 
téritöknek — legfontosabb Anskar, Corvey-szerzetből — sok tekintetben megkönnyitve volt működésük.

20) Izland, melyet sokan (legújabb időben is) a Pytheas által említett Thule szigettel azonosnak tartanak, legelőször 
(795 körül) irlandok által fedeztetett fel (1. Dahlmann, II., 106. Are 870-be, a Landnamabok 874-be teszik az első telepeket). A sziget 
akkor nagyrészt lakatlan volt. Déli részében lakosokra, és pedig, mint a feltalált harangokból és püspöki páíczákból kitűnt, keresz
tény lakosokra találtak a jövevények, de ezek azonnal futottak és elhagyták a szigetet. Midőn évszámlálásunk ezredik éve körül a 
keresztény vallás behozatott, már nagy virágzásnak örvendett a sziget. A szabad alkotmány, mely a köztársaságban uralkodott,
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családdal és cseléddel, anyagi és szellemi birtokukkal, dalaikkal, mondáikkal, mythuszokkal s-nyelvűkkel.2 *) 
Ezen telepités azonban nem egyszerre történt, nem is mindig közvetlenül Norvégiából. A kivándorlók rendesen 
először a brit szigetekre vonultak és csak innen Izlandba. A brit szigeteken és Groenlaudban divó nyelvek 
azonban semmi közelebbi rokonságra nem mutatnak a Skandináviái nyelvekkel; a történeti kútfőkön kívül 
csak rúnákkal teleirt számos kövek, melyek a brit szigeteken is találtattak, tanúskodnak ezen régi, részben 
igen közel érintkezésről.

2. Az éjszaki nyelvek. Azon nyelvek, melyek rendesen éjszaki vagy Skandináviái nyelveknek 
szoktak neveztetni, fejlődésük bármely fokán vizsgáljuk is azokat, oly feltűnő rokonságot mutatnak, hogy 
kénytelenek vagyunk, őket egy forrásra, egy ó-éjszaki vagy ó-skandinaviai törzsnyelvre visszavezetni. Nem igen 
valószinü, hogy ezen törzsnyelv reánk maradt volna. A német nyelvészek egy része határozottan tagadja ezen 
törzsnyelv fennmaradását; mások az izlandi nyelvet, mely számos, a XII.—XíV-dik századból származó iro
dalmi termékekben reánk maradt, tartják ezen törzsnyelvnek.

Utóbbiak, kik tehát az Edda, az izlandi Sagak és más irodalmi emlékek nyelvét az éjszaki nyelvek 
törzsnyelvének kívánják tartatni, és azt vélik, hogy ezen nyelv egykoron egész Skandináviának közös nyelve volt, 
— ezek főleg következő okokat hoznak fel ezen nézetük támogatására: 1. A régiek az által, hogy ezen nyelvet 
dönsk tunga (danica lingua) névvel nevezték, maguk is kijelentették a dán, svéd és norvég nyelvek egységét. 
2. Az izlandiak saját nyelvöket is igy (dönsk tunga) nevezik, mivel a mostani izlandi nyelvnek a régi éjszaki 
nyelvvel való azonosságát kijelentik.21 22) 3. A nyelv egysége, mely a dönsk tunga elnevezés által névleg és 
külsőleg jeleztetik, több izlandi iró feljegyzései által is bizonyittatik, különösen hol azon utat vagy módot ku
tatják, melyen ezen nyelv Skandináviába jött. Ok ugyanis, régi mondák alapján, azt beszélik, hogy az Azok, 
egy ázsiai törzs, Odin főisten vezetése alatt, Dániába, Svéd- és Szászországba jöttek, hol letelepedtek, megnő
sültek és egész Skandináviát elfoglalták.23) Ezen Azok nyelvet is hoztak magukkal, melyet egész Skandiná
viában kiterjesztettek, és ezen nyelv az, melyet az izlandiak saját nyelvűknek vallanak és dönsk tunga névre! 
neveznek. 4. Számtalan rúna-felirat találtatott mindazon országokban és szigeteken, melyeket Skandináviához 
számítani szokás. Ezen feliratok nyelve pedig: a) egy és ugyanaz, és b) azonos az izlandi népnek nyelvével, 
melyet XII.—XIY-dik századbeli számos irodalmi emlékben bírunk. 5. Igen sok régi elbeszélésben emlittetik, 
hogy a skaldok (a Skandináviái dalnokok) bejártak minden Skandináviái udvart, mindenütt énekelték dalaikat 
és a hallgatók mindenütt megértették őket. Tolmács* ki a dalnok, vagy másnak nyelvének megértését közve
títette volna, nem emlittetik soha. 6. Egész Skandináviában egy és ugyanazon nyelvből származnak a hely- és 
személynevek. 7. Az újabb skandinaviai nyelvek — a svéd, dán és norvég nyelv, a kisebb eltérésű szójárá
sokkal — csakis az izlandi nyelvből, de ebből minden nehézség nélkül magyarázhatók meg nyelv- és szótani 
tekintetben. Az izlandi nyelv tehát a skandinaviai nyelvek törzsnyelve.

Ezen nézet ellenében következő bizonyítékokkal lép fel az ellenpárt: 1. Az izlandi vagy általában 
skandinaviai írók nem szabadon választották ezen kifejezést (dönsk tunga) nyelvük megnevezésére, hanem

nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is emelte és gazdagította az izlandiakat; az égalj, mely akkor még nem volt olyan zord és 
kietlen, mint mai nap, nem emésztette föl egész erejöket; nagyszámú erdőségek, melyek a hontalanokat az elhagyott hazára emlékez
tették, sok hasznot hajtottak a lakosoknak. Most Izland roppant szegény. Csak a partokon laknak emberek ; a sziget közepe, mely a 
monda szerint széles, kellemes és termékeny völgyekben gazdag, egészen puszta és lakatlan, részben még ismeretlen is. A régi nagy
szerű erdőségek, melyek a lakosoknak annyi hasznukra voltak és melyek a szigetet az elemek ellen is óvták, legnagyobbrészt eltűn
tek már. Az izlandiak szegények és elhagyatottak minden tekintetben ; csak régi nyelvök és költészetük maradt fenn, egy halvány 
sugár a régi szép időből.

21) Are nagyfontosságú müvét (Izlandinga-bok —  Izlandi könyv) ezen szavakkal kezdi meg : „Izland először norvégok
tól nyerte lakosságát, Harald Harfagari alatt.“ A Landnámabok pedig (I., 6.) azt mondja, hogy először két norvég férfiú, Ingulf és 
Hiörleif, telepedtek le a szigeten, midőn Széphajú Harald „tizenkét évig volt király Norvégiában,“ azaz 873. évben. L. Koppen, Lite
rarische Einleitung in die nordische Mythologie, p. 30.

22) Ezen kifejezés (dönsk tunya) igen gyakran fordul elő a régi (izlandi) iratokban ; rendesen a Dán-, Svéd- és Norvég
országban divatos nyelv értetik alatta. „A szürke lúd“ név alatt ismeretes izlandi törvénykönybeu egy törvény a nyelv ezen magya
rázatán alapszik.

23) L. az úgyn. ifjabb Edda előszavát.



átvették azt a középkori latin Írókból. Ezen kifejezést ugyanis már a IX-dik században találjuk Franczia- és 
Németország latin Íróinál, oly időben tehát, midőn az éjszaki nyelveknek még nyoma sincsen. Ok ezen kifeje
zés alatt (danica lingua) mindazon nyelveket értették, melyek éjszakon, a Skandináviái tartományokban 
otthonosak voltak, mert ezen nyelveket klilön, egyenként és behatóbban nem ismerték. Hogy pedig ezen nyel
vet épen dán nyelvnek nevezték, annak oka azon körülményben rejlik, hogy a dánok hozzájok földiratilag 
legközelebb feküdték; és mivel azon korban, melyben ezen kifejezés divatossá lett, t. i. a VHI-dik vagy 
IX—Xll-dik században épen a dánok játszottak minden skandinaviai népek közt igen előkelő politikai szere
pet. Az izlandok, kik Írásukat és tudományukat a latin nyelv és irodalom közvetítése által nyerték, átvették a 
latin íróktól ezen kifejezést is, mely ezentúl náluk is divatossá lett, és pedig a latin irök értelmében. 2. Keyser 
Rudolf bebizonyította, hogy a Trójából való kivándorlás, mely középkori mondákban és krónikákban sokszor 
felhozatik, egyenesen az izlandiak feltalálása, illetőleg koholmánya ; mert az izlandiak szintén trójai, illetőleg 
római származásra akartak szert tenni, mint ezt más népeknél, pl. a briteknél vagy frankoknál is látták.24) 
Ennélfogva ezen pontra épen nem lehet súlyt fektetni. 3. A mi pedig a rúna-feliratokat illeti, ezeknek olvasása 
oly bizonytalan, a bennök talált szókincs és grammatikai alakok száma oly csekély, hogy az itt talált azonos
ság nem jöhet tekintetbe, hol nyelvek azonosságáról vagy különbözőségéről van szó. 4. A skaldok, tagadhatat
lan, bejártak minden skandinaviai udvart, — sőt a X-dik században még Angolországot is látogatták meg, hol 
az angolszász nyelv és irodalom épen virágzásának tetőpontján állott,25) •— és a hallgatóság mindenütt meg
értette dalaikat. De ezen pontot illetőleg tekintetbe veendő, hogy a fejedelmek, kiket dicsőítettek és kik előtt 
dalaikat énekelték, nehezen szorítkoztak csak anyanyelvűk ismeretére, hanem alkalmasint jártasak voltak a 
többi skandináviai népeknek — kétségtelenül nem igen eltérő — nyelveiben. 5. A mi az etymologiai könnyű
séget illeti, ez igen relativ, mert kiegészítendő középtagok felhasználása nélkül nem magyarázhatjuk az újabb 
skandináviai nyelveket még az izlandi nyelvből sem. Hogy ezen szómagyarázatok oly annyira könnyitvék, az 
csak arra utal és csak azt bizonyítja, mit különben is tudunk : hogy a nevezett nyelvek közel, még pedig igen 
közel rokonsági viszonyban állanak egymáshoz; hogy pedig az izlandi nyelv legképesebb arra, hogy ezen 
magyarázatok alapját képezze, az csak arról tanúskodik, hogy az izlandi nyelv minden skandinaviai nyelvek 
köyt a legrégibb, de még nem arról, hogy ez valóban a skandinaviai törzsnyelv.26)

Ily ellenvetésekkel és okokkal támogatja mindkét párt saját nézetét. Ezek ellenében különösen 
két pontra kell kiváló súlyt fektetnünk, mivel ezek — nézetünk szerint — legtöbbet nyomnak e kérdés eldön
tésénél. Belső és külső okok ugyanis igen valószínűvé teszik, hogy 1. eredetileg nem több, hanem csak egy 
skandinaviai nyelv létezett, és hogy ezen törzsnyelv már igen korán két nagy dialectusra oszlott szét; és hogy 
2. oly sajátságát ismerjük az izlandi nyelvnek, melynek következtében azt sem az ó-éjszaki törzsnyelvvel, sem 
ezen két dialectus valamelyikével nem azonosíthatjuk. A mi ugyanis ezen nyelvszakadás belső okait illeti, nem 
képzelhetjük, de nem is valószínű, hogy a lapályos Svédország és a hegyekben bővelkedő Norvégia közt létező 
természeti különbség mellett, e két ország egy és ugyanazon nyelvvel birt legyen, vagy feltéve, hogy mégis 
„egy“ nyelvvel bírtak, hogy ezen nyelv, épen a természeti viszonyok nagy különbsége következtében, sokáig 
egy megosztatlan nyelv maradhatott volna. A külső okok, melyek ezen felfogásra kényszeríteni látszanak, a 
nyelvemlékek; mert a mennyire azokat visszakisérhetjük a középkorba, már felötlő különbségekre találunk a 
keletskandináviai (svéd és dán) és nyugatskandináviai (norvég és izlandi) nyelvek közt, és pedig oly különb
ségeket, melyek nem engedik, hogy az egyik nyelvet a másik továbbfejlesztésének tekintsük; hanem csak úgy

24) A mi a frankok trójai származását illeti, ez kitünően van tárgyalva Loebell jeles munkájában, „Gregor von Tours 
und seine Zeit“ (Leipzig, 1868. második kiadás) p. 579—501. A britekről, Nennius, egy Bangori szerzetes írja, hogy ők egy Brutus 
vezetése alatt Trójából menekült trójai csapattól származnak ; ezen Brutus pedig Aeneas unokája volt. Már ebből is kitűnik, hogy e 
mondák határozott czélja volt, a rómaiakkal egy őstől származni. L. Lap^enberg, I., 7.

25) A skaldok költészete általában a V ili. század végétől a XI. század végéig virágzott. A skaldok Skandinávia történe
tével lépnek fel, de nem voltak képesek magukat sokáig fentartani, mert a költői alakokban kifejtett túlzott mesterkéltség megsemmi
sített idővel minden mélyebb tartalmat. V. ö. Ettműller, Handbuch der ds. Litgesch. Leipzig, 18 i7. p. 81.

26) De az izlandi nyelv nemcsak a legrégibb, hanem oly tisztaságban maradt reánk, mint egy sem az éjszaki nyelvek 
közöl; minek oka leginkább Izland elszigeteltségében és a pogányság hosszú virágzásában keresendő.
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magyarázhatók, ha e két nyelvet egy harmadikra, mint közös forrásra, visszavezetjük. így pl. a hangtanban a 
nyugatskandináviai, a hajlitásban pedig a keletskandináviai régibb. A kelsk. I, n, r ellenében még birja a 
nyugsk. a régibb hl, hn, hr hangokat, pl. kelsk. nyugsk. hl if  ( =  clipens, a h megfelel a c-nek) vagy
klsk. rafn —  nyugsk. hrafn (corpus) vagy kelsk. roeti =  nyugsk. hroen (hab, undo). Másrészt a keletskandi- 
naviai nyelv egyes esetekben még a hangtan terén is ódonabb, mint a nyugatskandinaviai; igy pl. birja amaz 
még az u és i eredeti hangokat, mig azok itt már o- és e-be mentek át. A hajlitásban a keletskandináviai nyelv 
ódonabb, mire legjobban utalnak ilyféle jelenségek, mint pl. kelsk. hnfin {— haheant, got. habaina), nyugsk. 
csak hafi; vagy kelsk. tungus (got. tungőns), nyugsk. csak tungur stb.

A mi az izlandi és éjszaki nyelv azonosságát illeti, nem valószínű, hogy a norvég nyelv Izlandon, 
— az ország sziget-jelleménél és roppant távolságánál fogva — ugyanazon nyelv maradt volna, mint a norvég 
hazában; ellenkezőleg már előre is azt sejthetjük, hogy a nyelvnek ilyen körülmények közt változnia kellett. 
Az izlandi nyelv tehát nem tekinthető az ó-éjszaki nyelv képviselőjének, mivel a sziget csak a IX-dik század
ban nyerte lakosságát, midőn az említett nyelvszakadás már régen megtörtént volt. Az ó-éjszaki nyelvet, 
a mint az a kelet-és nyugatskandinaviai nyelvek keletkezése előtt, csak mint a germán nyelv egyik dialectusa 
létezett, nem ismerjük tehát irodalmi emlékekből, hanem kénytelenek vagyunk arra theoreticai utón következ
tetni, és azt ily módon reconstruálni, mit Munch András Péter az „Annalen für nordische Alterthumskunde“ 
1846-iki folyamában megkísértett is.

3. A keletskandináviai nyelv és irodalom. A keletskandináviai nyelvet épen oly kevéssé ismer
jük, mint az ó-éjszaki törzsnyelvet, hanem a dán és svéd nyelvből, melyekre már igen korán szétoszlott, kö
vetkeztethetünk arra vissza. Ezen két nyelvet csak négy vagy öt század óta ismerjük, aránylag igen rövid 
fejlődési idő, ha összehasonlítjuk pl. a felnémet vagy némely román nyelvvel. A legrégibb svéd kézirat egy 
1281-ben keletkezett törvénygyűjtemény, a többiek már mind a XIV-dik századból valók. A legrégibb dán 
kézirat 1326 ban keletkezett.

A legrégibb munkák, melyek svéd és dán nyelven reánk maradtak, gyógyszerkönyvek, törvények 
és okmányok. A svéd törvényeket kitünően Schlyter adta ki. Ezek közt, nyelvezet tekintetében, legnevezete
sebb a Gotalagh, azaz Gotland sziget törvénykönyve; mert mig a többi tartományok törvénykönyvei egy és 
ugyanazon, akkoriban már általánosan uralkodó nyelven \annak feljegyezve: ezen törvénykönyv nyelvezete 
sok tekintetben ódonszerübb és némely pontokban eltérő a keletskandináviai nyelvtől.27) Ezen törvénygyűjte
ményeken kivtil a svéd nyelv terén különösen fontosak azon munkálatok, melyek a Fornskrifts alls kap 
(Stockholm, 1843 óta) gyűjteményében megjelennek, s melyek csak csekély részben eredeti munkák, hanem 
nagyobbrészt idegen, különösen latin munkák fordításai, illetőleg átdolgozásai. Azonkívül említendő a szent ír ás 
fordítása és különösen régi legendák, melyek mind tartalmuk, mind nyelvük által nagy jelentőséggel bírnak. 
A svéd irodalom még igen gazdag számtalan lovag-regényekben és hires népdalokban („ Volks-wieser“).

Mint a svéd, úgy a dán irodalom is törvénykönyvekkel kezdődik.28) Ezek közt különösen érdekes 
Schonen tartomány29) törvénykönyve, már azért is, mivel ez az egyetlen pergament-munka, mely rúnákkal 
van írva,30) mig ezek különben kivétel nélkül csak köbe vagy érezbe vésettek. Nevezetes továbbá Vitherlagsretf, 
a kárpótlás, forbátolás törvénykönyve, mely onnan viseli nevét, mert csak azon büntetéseket foglalja össze, 
melyeket a vétkesnek elkövetett bűneiért szenvednie kell. Ezen törvénykönyv még sokkal fontosabb volna, ha

27) Függelékül egy kis mondát tartalmaz, Gotland szigetének történetéről, mely azonban csak két lapra terjed. — A 
Ootalagh valószinüleg a XI. és XII. század közt keletkezett. A későbbi törvénykönyvek már régibb időben nyertek többé kevésbé 
nevezetes toldalékokat, melyek eredeti alakjukat (mely pedig történeti szempontból föfontosságu) nagyon megváltoztatták. így pl. az 
Ostgotalagh már 1168-ban nyert kiegészítő részeket, 1160-ban pedig egészen átalakíttatott; az Uplands!agh. mely az 1296-ban kelet
kezett átdolgozott alakban maradt reánk; a Wöstgöthalaghbok, mely a XI. század folyamában keletkezett stb. V. ö. Eltmüller, p. 115.

2S) Kiadta 1850 óta Ihvrsen Kopenhagában.
*•) Ezen tartomány 1660-ig Dánországhoz tartozott.
30) A kézirat a XIV-dik századból származik. — A legrégibb dán törvényhozó Nagy Knűt, ki 1018 után Leges castrcnsex 

név alatt ismeretes hadi jogot bocsátott közre. Ennek dán kivonata, a Vidherlagsrétt, a XII. század második feléből származik. Azon
kívül Seeland és Jütland tartományok törvénykönyveit is ismerjük ; utóbbi 1240-ből való.

A pesti ág. hitv. gymnasium Ért. 2
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jobb alakban maradt volna reánk, de mi csak egy 1350-ben készült leírásban bírjuk, és ez sem tökéletes; míg 
a törvénykönyv már Kanut uralkodása alatt, a XH-dik században keletkezett és a XIH-tlik században vala
mely Absalon püspök által a hagyomány szerint leíratott. Daczára annak, hogy ily kedvezőtlen alakban 
maradt reánk, mégis most is ódonszerü formái, szavai stb. által igen nagy jelentőséggel bir, úgy hogy a nyelv- 
történet szempontjából a legérdekesebb nyelvemlékek közé sorolandó. A régibb munkák közé tartozik az 
Elucidarius („Megvilágító“) is, a theologiai és természettudományi ismeretek encyclopaediája, mely a latin 
eredetiből Európának majdnem minden középkori irodalmába átment. Lovagregényekben nem oly gazdag a 
dán irodalom, mint a svéd, de népdalai ( Kämpe-ivieser) sokkal érdekesebbek és becsesebbek, mint a megfelelő 
svéd költemények.31)

Legrégibb időben a svéd és dán nyelv csak igen csekély mértékben különböztek egymástól, mit 
leginkább a reformatio előtti korszakba tartozó törvénykönyvekből láthatni. A keletskandináviai nyelv szaka
dása (svéd és dán nyelvre) kétségtelenül nem sokkal e törvénykönyvek szerkesztése előtt történt. Jelenleg a 
két nyelv egymás irányában tökéletes idegen nyelv, úgy hogy az irodalmi termékeket az egyikből a másikba 
le kell fordítani, ha a másik királyságban is olvastatni akarják.

A mi a hangtant illeti, a svéd nyelv a régi magánhangzók megóvása és az a hangzó nagy uralko
dása által igen jóhangzásu és zengzetes, miért is Grimm Jakab a svéd nyelvet az olasz nyelvvel állítja szembe. 
A dánban ellenben e az uralkodó magánhangzó, melybe a többi magánhangzók nagyrészt átmentek; a nyelv 
azért igen kellemetlenül hangzik, mert majdnem tökéletesen nélkülözi a tiszta hangzókat. Abban is igen kü
lönbözik e két nyelv, hogy a svédben minden magánhangzó már természettől hosszú és hogy a következő 
mássalhangzó megkettőztetik, ha a magánhangzó röviden ejtetik. (A svédben tehát hasonló viszony uralkodik, 
mint az új-felnémetben.) A dánban ellenben minden magánhangzó természettől rövid, hosszúsága pedig meg- 
kettöztetése által jelöltetik. Azonkívül a dánban nemcsak hasonló hangzók köttetnek össze, hanem azonkívül 
minden hangzóhoz még e is járul (mint a németben sokszor a nyújtott i-hez: ie), mely azonban nem ejtetik ki 
(azért pl. Kotzebue olv. Kotzebu). A svédben minden magánhangzó egy szótagot képez, a dánban minden szótag 
két magánhangzóval bir. — A mássalhangzókat illetőleg a svéd nyelv igen kedveli a kemény hangzókat, a 
dán meglágyítja azokat, és pedig már második fokon, tehát pl. k, mely első fokon g lett, a dánban már /. 
A svéd a kiejtésben gyors, rövid és kem ény; a dán lassú, lágy és széles.

A hajlításban a svéd gazdagabb és teljesebb, mint a dán nyelv, mely jóval elkopottabb. A svéd 
mind a három nemmel bir és megóvta a többesszám or, ar, er ragjait. Idegen nyelvek, különösen a német, sok
kal nagyobb befolyást gyakorolnak a dánra, mint a svédre, különösen szókincs tekintetében, mit minden dán 
könyv bármely lapján tapasztalhatni.32) A svéd nyelv mentebb maradt valamely idegen nyelv befolyásától, 
bár legújabban nagy hatalomra kapott a franczia nyelv, melyet III. Gusztáv király igen kedvelt és divatossá 
tett. Csakhogy a franczia nyelv ezen befolyása alig összehasonlítható azon roppant hatással, melyet a német 
nyelv a dánra gyakorolt.

4. A nyugatskandiuaviai nyelv és irodalom. A nyugatskandináviai nyelvet a norvég és izlandi 
nyelvekből ismerjük, melyek azonban nem egyszerű nyelvoszlás által eredtek — mint a svéd és dán nyelvek 
a keletskandinaviaiból, — hanem egy és ugyanazon nyelvnek tekintendők, azon megjegyzéssel, hogy a norvég

31) Ezen népdalokat legújabban kiadta Grundtvig, Kopenhagen, 1835., németre fordította Grimm Vilmos, Heidelberg 
1811. — Ezen költemények közt főleg nevezetesek azok, melyek a nibelungok történetét tárgyalják. Bár a legtöbb Kümpeviser oly 
alakban maradt reánk, mely a XV. és XVI. századra utal, mégis kétségtelen, hogy e dalok már a XIV. században, részben már előbb 
is léteztek. V. ö. Dietrich, Altnordisches Lesebuch, 2. Aufl. Leipzig, 1864. p. XXVII.

32) Ezen befolyás már a Hansa virágzásával kezdődik, fokoztatik pedig a reformatio és a harminezéves háború által. 
Egyáltalában szellemi tekintetben roppant befolyást gyakorolnak a németek Dániában. E század kezdetén a müveit osztályok, 
különösen a királyi udvar nyelve is a német v o l t ; azelőtt a katonaság nyelve is a német volt, sőt a liadiigy terén a dán nyelv haszná
lata egyenesen el volt tiltva. Most, körülbelül 15— 20 év óta ellenkező irányban halad a nemzetiségi áram (mely jelenségre természe
tesen politikai viszonyok nem csekély hatással voltak) ; most lehetőleg lcipusztitják a német nyelvet, és annyira mentek túlzásaikban, 
hogy pl. Schleswigben még a mérföldmutatókat is danisirozták. Mily alapon történt ez, azt legjobban mutatja irodalmuk legnagyobb 
költője : Oehlensshlögcr, ki lelkestől testestül német költő, a dánoktól pedig első nemzeti költőjüknek tekintetik.
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nyelv Izland szigetén oly körülmények közt fejlődött, melyek neki szlikségképen sajátságos színezetet kölcsö 
nöztek. E tekintetbén nemcsak a sziget természeti viszonyai, hanem egyszersmind a lakosság sajátságos 
minősége is nagy befolyással volt.33) Izlandnak éjszaki és távol eső fekvése következtében ugyanis másnyelvü 
szomszédnépek nem gyakorolhattak semmiféle befolyást a sziget nyelvére, mi mindenkor igen nagybecsű 
faktornak tekintendő; másrészt már azért is igen fontos volt ezen távoleső fekvés, mert a közlekedést igen 
megnchezitette, mi pl. Gotland szigeténél, — mely Svédországtól csak egy napi távolságra van, — nem történt; 
az éj szaki fekvés pedig nem csalt oda idegeneket, mert a zord és kietlen égalj nem vonzott senkit, hogy ott 
letelepedjék. Mindezen körülmények nagy befolyással voltak a nyelv tisztaságának és eredetiségének meg
óvására, mig az másrészt az igazságszolgáltatás, monda és költészet által igen kifejlődhetett. Különösen a 
költészet gyakorolt c tekintetben jótékony hatást, mert aX. század kezdetétől egészen a XlII-ik század közepéig 
szakadatlanul számtalan költő élt és működött. Ezeu költők dalai pedig, már külső alakjukat tekintve, oly 
sajátságosak, hogy a nyelv alakjának, azaz a hang- és hajlitáa megóvását igen elősegítették. Az allitteratío és 
assonanz kényszeritette a költőket, hogy a nyelv minden grammatikai alakját lehetőleg kiaknázzák; de azután 
meg is óvták ezen alakokat az elsimulástól és elkopástól. De főleg sajátságos terméke az izlandi költészetnek 
a Saga (monda), mely a költészet kifejlődésére és tisztántartására mindenek előtt kitűnő jelentőségűnek tekin
tendő, mert az az elbeszélő irály kiképzésére széles tért nyitott. De az igazságszolgáltatás is elösegitette ezen 
viszonyokat, mert az általános ismeretség, melynek a törvények örvendettek, és az elméskedés, mely a számos 
perek tárgyalásában kifejlődött, részükről is megkönnyitette a nyelv virágzását.

Hogy a norvég és izlandi nyelvek között még sem találunk oly feltűnő különbséget, annak oka, ' 
úgy látszik, azon körülményben keresendő, hogy a legrégibb norvég nyelvemlékek legnagyobbrészt csak az 
izlandok közvetítése utján jutottak reánk. De azt mégis első pillanatra észrevenni, vájjon valamely munka 
Norvégia vagy Izland területén készült-e.34)

A norvég és izlandi kéziratok a XII. század második feléig mennek fel, mely időtől kezdve a két 
nyelv fejlődését közvetlen emlékekből tanulmányozhatjuk. A norvég nyelv a XIV. században megszűnik iro
dalmi nyelv lenni. Az izlandi nyelv a XIII. században érte el virágzását, ezentúl lényegesen nem változik; 
mint akkor, úgy mai nap is egyetlen és közös nyelve az izlandi nyelv a sziget összes lakosságának; mint a 
XIV. században, úgy mai nap is irodalmi nyelve Izlandnak, mi a nyelvek történetében páratlan jelenségnek 
mondható, de, mint emlitettük, nagyrészt a sziget természeti viszonyaiban leli magyarázatát. Másképen állanak 
a dolgok Norvégiában, hol a norvég nyelv, miután a XIII. században virágzását elérte volt, a dán nyelv 
behozatala által35) az állam és egyház terén, és mint irodalmi nyelv is, mindinkább kisebb meg kisebb térre 
szorittatott; a XIV. és XV. században ugyan még előfordul okmányokban, ezen időtől kezdve azonban mégis 
csak mint nyelvjárás teng s csak a köznép száján él, mig az irodalom és a müveit osztályok nyelvévé a dán 
nyelv lett- Újabb időben Norvégiában is mutatkozik azon nemzetiségi iparkodás, mely egész Európában oly 
sok változásokra adott alkalmat, s a műveltebbek azon fáradoznak, hogy a norvég nyelvből egy „nem-dán“ 
irodalmi nyelvet alkossanak.36) De ez csak az utolsó két évtizedben történt, és az eredmény elég kétes.

A Norvégia- és Izlandból népesített szigeteken és partokon soha sem használtatott az izlandi nyelv 
az irodalom terén, legfeljebb Man brit szigeten, hol rúnafeliratok találtattak, melyeknek nyelve az izlandival

33) Ezen viszonyt képleg így fejezhetjük k i :

í  keletskandinaviai nyelv i <*!*n 
Ó-éjszaki törzsnyelv /  '  svéd nyelv.

f nyugatskandinaviai nyelv : norvég nyelv — izlandi nyelv.
3‘) pl. a norvég nyelvben az á- vagy d-ra következő i mindig ae- és oc-re változtatja ama hangzókat; az izlandi 

nyelvben pedig már a legrégibb idők óta csak ae-re. Izlandi befolyásokat különben főleg azért nehéz norvég munkákban megkülön
böztetni, mert egyrészt a norvég irodalomban az irodalom némely ágai egészen hiányzanak, másrészt pedig norvég Íróktól irt norvég 
munkák nem maradtak reánk.

36) Norvégia 1380-ban lett dán tartomáuynyá.
36) A biblia középkori fordításai egyáltalában mindnyájan a Vulgata nyomán készültek , kivéve Ulfilas nagy

szerű munkáját.
2*
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azonos. A többi gyarmatokban csak mint élő nyelv volt többé kevésbé hosszú ideig gyakorlatban, mig min
denütt tökéletesen elenyészett, csak a szókincsben találni számtalan norvég elemekre. Kivételt csak egy kis 
helység tesz a Faröer szigeteken, hol a legrégibb idők óta kizárólagosan csak egy izlandi nyelvjárás használ- 
tatik. Itt fedezték fel újabb időben azon hires Sigurd-dalokat is, melyeket a nép mesés idők óta a táncz 
mellett énekelt.

5. Norvégiái irodalom. A norvég munkák, melyekben egy, az izlandi nyelvvel azonos nyelvet 
találunk, Izlandhoz vagy Norvégiához vagy egyszerre mind a kettőhöz számítandók; mert gyakran Norvégiá 
ban keletkeztek, hagyományképen átvitettek Izlandba és csak itt jegyeztettek fel Írásban. Ez különösan és 
kizárólag a régi költészetről áll, a régi Eddáról és a nem-izlandi költőkről egészen a XI. század közepéig. Az 
izlandi irodalom az éjszaki irodalmak közt a legrégibb, legváltozatosabb és leggazdagabb.

A norvégiai irodalomban megkülönböztetendök fordítások és eredeti munkák.
Az eredetiekhez tartoznak a (Munch és Keyser által három kötetben kiadott) törvények, továbbá 

okmányok, egyházi beszédek, és, mit a dán és svéd irodalmak nélkülöznek, egy speculum regale.
A törvények a legfontosabb nyelvkincsek közé tartoznak, de távol sem aknáztattak ki elegendőleg. 

A legrégibb törvénykönyvek Jó Hakon és Fekete Halfdan uralkodása alatt keletkeztek. — Az okmányok 
(Diplomatarium norvegicum ed. Lange és Unger, Christiania, 4. köt.) nemcsak nyelvészeti, hanem, mint a kor 
közvetlen tanúi, történeti szempontból is nagybecsüek. Az egyházi beszédeke*, melyek koruk művelődéstörténeti 
viszonyaira is tanulságos fényt árasztanak, kiadta Unger Cbristíániában. — A speculum regale (Konungs- 
skugg-tjá, azaz: királyok tükre) kézirata általában a legrégibb kéziratok közé tartozik, melyek reánk marad
tak. A munka, alakját illetőleg megbeszéli a legfontosabb világi és egyházi kérdéseket és ügyeket, melyekben 
egy norvég fiatal embernek, ki udvari hivatalt akar viselni, jártasnak kell lennie. A könyv, tartalmát és 
alakját tekintve, igen fontos, mert számos adatot közöl a norvég udvar különféle viszonyairól, mint azok a 
XIII. század kezdetén, mikor a munka keletkezett, léteztek. Kereskedelmi és hadászati szempontból is igen 
sok érdekeset tartalmaz. De még fontosabb alaki szempontból, mert a speculum regale az, melyben az éjszaki 
nyelv értekezésben használtaik, és pedig oly ügyesen, oly gazdag szökincscsel, oly folyékony és szabatos 
irálylyal, mint sehol. A munka Sverre (f  1202.) norvég király közvetlen befolyása alatt készült, szerző maga 
mondja előszavában, hogy ezélzatosan elhallgatja nevét, hogy az olvasó ítélete a munkában közlött dolgok 
felett annál részrehajlatlanabb lehessen. Ugyanazon szerzőtől van még egy Anecton czirnü munka, mely az 
állam és egyház közti viszonyt tárgyalja (ed. Keyser, Unger és Munch, Christiania, 1848).

Ennyi az eredeti.
A fordítások terén nagy számú világi munkák mellett, különösen igen sok egyházi tartalmú mü 

fordítása maradt reánk. Utóbbiak közöl főleg nevezetes a Stjörn ( =  Gubernatio), az ó-testamentum szabad 
forditása a Vulgata nyomán. A fordításba azonban számos elbeszélés és okoskodás van beleszöve, melyeket a 
fordító a középkor különféle egyházi müveiből merített. Ezen munka különösen azért is fontos, mert a többi 
nyelvemlékek alig tartalmaznak mást, mint a szentirást. A világi fordítások közt, a latinból származó müveken 
kivtil, különösen számos franczia regény cmlitendö. Utóbbiak főleg Hakon Magnusson király (f 1319.) nejének 
(felszólítására és pártolása mellett készültek. Már előbb lefordittatta Hakon Sverrison király (f 1204.) a „Bar- 
laam és Josaphatrói“ szóló szép legendát, mely görög eredeti nyomán Európában igen elterjedt volt.37)

37) „fiarlaam és Josaphat“ egyike a középkor legelterjedtebb könyveinek. Tartalmát Josaphat indiai király megtérítése 
Barlaam remete által képezi. A középkor számos munkái, melyek ezen elbeszélést tartalmazzák, közvetve (latin fordításon át) 
egy görög eredetiből (ed. líoiasoinnad-, Anecdota graeca, Paris, 1832. IV. p. 1—3G5.) származnak, melynek szerzője valami Johanna 
vo lt; vájjon Johannes Domascenus-e (ki 740 körül virágzott), mint némelyek hiszik, vagy valamely aethiopiai keresztény-e, mint 
mások állítják, az még nincsen eldöntve. Ezen eredetiből igen korán latin átdolgozás keletkezett, mely a XII-dik században, 
alkalmasint a keresztes hadjáratok közvetítésével, Franczia-, Német- és Olaszországban elterjedt, és nem sokára ezen tarto
mányok nyelveibe le is fordittatott. A leghíresebb német átdolgozás Emsi Rudolf szép legendája „Barlaam und Josaphat“ (ed. Pfeiffer, 
Leipzig, 1843.). A fent említett norvég fordítás (ed. Keyser és Unger), úgy látszik, nem a latin átdolgozás, hanem egyenesen a 
görög eredeti nyomán készült.
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Öreg Hákon király (f 1263.), kinek uralkodása alatt számos fordítás készült, különös Artus király mondakö
réhez38) tartozó regényeket fordittatott le, és pedig rendesen az ódon Saga alakjában. Hákon Magnusson 
király ( t  1319) végre kidolgoztatta a Sfjörn czimü egyházi munkát, különösen felvilágosodottan gondolkodó 
neje számára, ki a franczia regényeket igen kedvelte és azoknak a norvég irodalomba való átültetése körül 
nagy buzgalmat fejtett ki.

Végül említendő még két nagy fontosságú munka: a Karlmagnus-Saga39 *) (a Nagy Károlyról szóló 
monda), mely franczia eredeti nyomán készült; és a Vilkina-Saga, ‘ °) melynek alapját német dalok és elbeszé
lések képezik.41 42)

6. Izlandi irodalom. Az izlandi irodalom, mint Skandinávia legrégibb irodalma, messze visszave
zet a pogány korszakba, és pedig nemcsak kötött beszédben szerkesztett müvekben, mint azt más népeknél is 
találjuk, hanem prózában, az ugyn. sctt/a-kban is. A sagak, belső változatosságukat és külső terjedelmüket 
tekintve, az izlandi irodalomnak leggazdagabb neme, mely csakis Izlandban fordul elő. Saga általában : 
elbeszélés, de elbeszélés bizonyos meghatározott alakban, modorban, semmi tekintettel a történeti nagyobb 
vagy kisebb hitelességre. Az izlandi saga távol sem azonos a német Sage- vagy a magyar mondával43), mert 
ez utóbbiaknál az „alak“ tökéletesen jelentéktelen, akár hagyomány utján reánk maradt elbeszélést, akár 
történeti nyomozások eredményét, akár költői képzelet müvét tartalmazza a „monda.“ Az izlandoknál ugyanis, 
tartalmukat illetőleg, háromféle sagakat kell megkülönböztetnünk ; vannak t. i. mondái, történeti vagy költött 
sagák. Keletkezésüket illetőleg két csoportra oszlanak, melyeket ugyan nem választhatunk el egész biztos
sággal egymástól, melyekre azonban mégis mindenütt nagyobb kisebb valószínűséggel következtethetünk. 
Ezek- a feljegyzett és a szerkesztett sagák.

1. Feljegyzett sagák. Ezek alatt oly elbeszélések értendők, melyek Izland szigetén, közvetlen az 
elbeszélt eseménynyel, vagy nem sokára utána keletkeztek, s melyek gyakorlott férfiak előadása következtében 
idővel oly művésziesen átdolgozott és szigorúan keresztülvitt alakot nyertek, hogy későbbén, midőn a latin irás 
már otthonossá lett a szigeten, könnyen emlékezetből leírathattak, a nélkül, hogy a feljegyző az eredeti tár

38) Az Arlus-monda eredeti hazája Britannia nyugati hegységeiben, Walesben, keresendő ; ez volt az anglok és szászok 
hóditó fegyvere előtt futó britek utolsó menhelye ; itt védte őket Artus vagy Artur király a győztesen előnyomuló ellenség ellen, itt 
lettek személyisége, tettei és hire valóban népszerűvé, itt egyszersmind mondává is. Eredetileg kétségtelenül egyszerű hösmonda volt 
mely azonbau későbben a keresztény lovagság és a grálmondával való összekapcsolás által igen bonyolódottá és kalandossá lett. Mily 
rövid idő alatt válkatik történeti hős mondái alakká, legjobban kitűnik abból, hogy a VI. században élő Artúr már Nennius történet, 
írónál (ki 858 körül irt), oly költészeti alakká vált, melynek tettoi minden történeti forrásokkal ellentétben állanak. Leggazdagabbau 
van Artúr élete Monmuth Galfrid (ki 1130 és 1150 közt irt) krónikájában elbeszélve, persze kevés nyereséggel, mert Galfrid a legne
vetségesebb meséket is történeti adatoknak tartja, miért is munkája a monda történetében igen, de a brit történetben semmi forrási 
szerepet nem játszik. Walesből alkalmasint először is Armoricába (a Bretagnebe) vándorolt az Artusmonda; mert itt a britekkel 
rokon nép lakott, és a brit igen sokszor (tudtunkkal először 283-ban) kivándorolt oda. Mivel a Bretagne lakosai a frankok ellen 
hasonló harezokat voltak kénytelenek kiállani, milyeneket a britek az anglok és szászok ellen: képzelhetni, miképen válhatott 
Francziaország ezen éjszaki részében Artus a nép hősévé. Innen azután elterjedt az Artusmonda Németországba s Európa többi tarto
mányaiba. V. ö. Grütse „Die grossen Sagenkreise des Mittelalters etc.“ Dresden, 1842. p. 95.

39) Ezen monda a XV. században keletkezett. Majdnem egyidejűleg vele keletkezett a monda dán és svéd átdolgozása 
is. Fötartalma : Roland, a spanyol pogányok elleni háború, a roncesvallesi csata. V. ö. Grasse, 1. c. p. 301.

*») A Vilkina vagy Niflűngasaga a XIII. és XIV. században, úgy látszik, alnémet költemények alapján keletkezett. 
A monda izlandi (ed. Unger, Christiania, 853.) és svéd átdolgozásban (ed. Hyltén-Cavallius, Stockholm, 1850—1854) maradt reánk, 
de utóbbi nem az izlandi szöveg egyszerű lefordítása. Ezen mondakör középpontja és főhőse Berni Detrek, a nagy gót király (Nagy 
Theodorich), miért is ezen sagat gyakran Tidreksaga-nak szokták nevezni. (A német irodalom és költészet fejlődésének felismerésére 
és megérthetésére különösen igen fontos azon körülmény, hogy a Saga maga hivatkozik német költeményekre, melyekből tárgyát 
merítette; miből biztosan tudhatjuk, hogy a XIII. és XIV. században léteztek ilyen dalok — melyekről a történet különben nem tud 
semmit— Németországban.) Ettmüller, 1. c. p. 112' Grimm Vilmos ezen mondát a XIII., de Müller E. P., az éjszaki sagairodalom 
legkitűnőbb ismerője, a XIV. századba teszi; utóbbi nézet helyessége mellett szól az elbeszélés irálya és modora, de különösen a nyelv 
is. Dietrich, Altnord. Leseb. p. XXVIII. Helyesen jellemzi a Vilkinasagat Gervinus, Gesch. d. deutschen Dichtung, 4. Aufl. Leipzig 
1853. I., p. 201.

41) A Vilkinasagának a XV. századból származó svéd fordítását Rassmann ; „Die deutsche Heldensage“ czimü két kötetes 
nagy munkájában, a fejezetek eredeti rendjének felbontásával lefordította németre.

42) A magyar mondo-nak megfelel az izlandi ,sögr.
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gyón vagy az elbeszélés alakján 3 modorán valamit változtatott volna. Erre annál nagyobb súlyt kell fektet
nünk, mert más népeknél ilyféle hagyomány, mely a tárgygyal az alakot is megóvja, legfeljebb daloknál szo
kott előfordulni, melyeknél az alak, rhythmikus kötöttségénél fogva, kétségtelenül könnyebben tartható meg. 
A feljegyző tehát egészen gépiesen já rt el, miért neve nem is maradt reánk. Ezen sagák tehát mind névtelenek.

2. Szerkesztett sagák. Ezek egyes szerzőktől egészen önállóan és valódi irói s irodalmi öntudattal 
szerkesztettek, miért a szerzők kitették is neveiket. A saga általában oly roppant tetszésben részesült; az 
Izlandok annyira megkedvelték és ápolták a sagát, mint a történelmi hagyomány leghatalmasabb orgánumát: 
hogy a költők még a legrégibb időkből fennmaradt dalokat vagy a más nyelvekből lefordított munkákat is 
az izlandi saga ezen alakjába öntötték.

Ezen igen gazdag irodalmat, a sagák tartalma szerint, következőképen oszthatni fel:
1. Islündingu-sögur (narrationes). Ezen czim alatt nem azon sagálcat szokták összefoglalni, melyek

nek szerzői izlandok, — mert minden, bárminemű sagák szerzői izlandok, — hanem csak azokat, melyeknek 
szinhelye Izland szigete. Ezen csoport nyelvezet tekintetében a legnehezebb ugyan, de tartalmát illetőleg az 
egész saga irodalom legsajátságosabb és legmulattatóbb része. Ide tartoznak : a) Landnáma-bok (Honfoglalási 
könyv), mely Izland elfoglalását és a norvégok első letelepedését a szigeten (870—930) nagy pontossággal 
elbeszéli. Történeti jelentőssége mellett, még az éjszaki mythologiára fontos ezen mü, mert épen az istenitisz
teletet, valamint annak viszonyát a jogi és állami intézményekhez tárgyalja igen világosan és nagy előszere
tettel. Jelen alakját a XIII. század vége felé nyerte ezen saga, melynek szerzőjéül Hank Erlendssont említik.43) 
— b) Nb da vagy Niáis-saga, melyet Niáis, ki az izlandi jogviszonyok és igazságszolgáltatás körül nagy érde
meket szerzett magának, a X. században irt. — A Niála, tartalmának gazdagsága, különösen a számos versek 
miatt is, melyeket közöl, egyike a legérdekesebb izlandi müveknek.44) — c) Egils-saga. Egil hires izlandi dalnok 
(Szkalda) volt, ki a X. szádban virágzott és igen változatos, kalandos, sőt részben vad életet élt. A legkülön
bözőbb viszonyok közt kóborol Egil az éjszaki tartományokban; meglátogatja Friezland, Szász- és Poroszor
szág pártjait. Vad indulatai s harezvágya a legveszélyesebb helyzetekbe hozzák őt, de okos ötletei, roppant 
testi ereje és költői tehetsége mindig megmentik őt. Végre megunja ezen vad életet, és visszatér hazájába, — 
meggazdagodva kincsekkel, dicsőséggel és tapasztalatokkal. Sokáig él még mint hires dalnok és rettenetes 
főnök, mig végre vén korban meghal. — Az Egilssaga nem ment túlzásoktól, de a szép elbeszélés és a számos 
beleszőtt költemény miatt igen élvezetes olvasmány.45) Mindnyája közöl azonban legnevezetesebb d) az Izlan- 
dinga-bok (libellus íslandorum), melynek szerzője Are, kit rendesen „az izlandi történelem atyjának“ szoktak 
nevezni. A könyvecske igen csekély terjedelmű, — alig egy nyomtatott iv, — de igen fontos, mert időszerinti 
rendbe akarja hozni a sagákat és a sagákban elbeszélt dolgokat, és elbeszéli a norvégok letelepedését Izland 
szigetén és a sziget történetét 1120-ig. Evvel összefügg tartalmánál fogva a e) Sturlúnga-saga vagy nagy 
izlandi saga, mely a hires sturiungi család tetteit és élményeit (1110—1284) elbeszéli. Főtartalmát azonban 
Sturla élete képezi, és a család harczai más törzsfőnökök ellen, melyeknek következménye Izlandnak Norvégia 
által történt elfoglalása. A Sturlunga-saga az izlandi köztársaság történetéhez egyike a legfontosabb források
nak. Ezen sagakat kiegészíti f) a Kristnasaga, mely a kereszténység behozatalát Izlandba tárgyalja. Az idő
szak, melynek történetét adja, nem epen hosszú (981—1121), de azért igen érdekes és fontos a munka, külö
nösen azért, mert az izlandiak pogányságáról számos adatot közöl, melyeket másutt, nem találni. Jelen alakjá
ban a XIV. század kezdetén íratott le, de bizonyosan sokkal régibb korban keletkezett.

Ezen a tulajdonképeni laíandinga-sogus, melyek a sziget általános történetét tárgyalják. Összefüg
gésben ezen sagákkal állanak azok, melyek izlandi telepitvények történetét tartalmazzák, nevezetesen :
a) az Orkneyíngasaga, az Orkney-szigetek története. Ezek több Jarl (fejedelem) uralma alatt állottak s a saga *

*3) Tulajdonképen Ari kezdte meg e munkát, melyet azonban nem ö, hanem Stúrla Thordarson (f 1284.) végzett be. 
Haukr Erlendeson, a tudós történész, ki 1268. született és 1334. meghalt, átdolgozta és kiegészítette a sagát.

44J A Nialssagat némelyek Saemundnak tulajdonítják. Megjelent, Kopenhagában 1772-ben, és latin fordításban 
Havniae, 1809.

45) Ed. Magnvsson. Havn. 1809. és újabban Thórkelsson János, Reykjavik, 1856.
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ezeknek történetét adja a IX. század végétől egészen a XIII. század közepéig (ed. Jonson Junos, Havn. 1780.);
b) a Faereyingasaga, mely a Faröer-szigetek felfedezéséről és történetéről szól, de tulajdonképen csak két 
főnöknek Thrandh és Sigmundh éleiét tartalmazza. A saga valószínűleg a XII. században íratott (ed. Rafn és 
Mohaiké, Kópénk. 1853). Hasonló alakban bírjuk Greenland felfedezését és történetét.

2. Fornmanna-sögur (az elődök történetei, mert fom s — ős). Ezek legnagyobbrészt a IX. és X. 
századbeli norvég királyok történetét beszélik e l ; csekélyebb részük vonatkozik svéd, dán vagy orosz 
történetekre.

a) A norvég történetet tárgyaló sagák közt46) legnevezetesebb az Aelfi Noregs konúnga (Norvégia 
királyainak élete), vagy Noregs konúnga s'ógur (Norvégia királyainak története), melyet azonban a munka 
kezdő szavai szerint rendesen Heimakringla-, világkörnek neveznek, Snoiri Sturluson hires müve 16 sagában.

A „Heimakringla“ mythusi korszakkal kezdődik és elbeszéli a norvég történetet egészen Magnus 
Erlingssonig, azaz 1176-ig. Snorri már számos történeti és biograpliiai munkával rendelkezhetett, melyeket 
mind felhasznált. Főérdeme a gazdag anyag összehordásában és feldolgozásában rejlik, mire széles ismeretei 
és józan Ítélete által kitünően képesítve volt. Hogy Snorri, mint az izlandi történészek egyáltalában, épen a 
pogány korszak iránt viseltetett főérdekkel- kitűnik azon behatottságból és terjedelemből, melylyel ezen kort 
tárgyalja, ellentétben a keresztény korszakkal, mely munkájának leggyengébb része. Mint mytbologiai, úgy 
költészeti szempontból is igen fontos ezen mü, mert Snorri számos dalt szőtt az elbeszélésbe, és pedig majdnem 
kivétel nélkül csupa sikerült, kitűnő költeményt.47)

b) A dán történelmet tárgyalják (több kisebb elbeszélést tekintetbe sem véve) : a) a Jómsvikúngu- 
saga a XII. vagy a XIII. század közepéből, mely a hírhedt tengeri rablóknak (a vikingoknak) történeteit tár
gyalja ;48) és b) a Knytlingasaga, mely Nagy Knut utódainak történetét tartalmazza s nagyrészt dalnokok köl
teményeiből van merítve. Szerzője Thordarson Olaf, meghalt 1259-ben.49)

c) A svéd történelmet nem tárgyalták az izlandi irók oly gyakran, mint Dánia és Norvégia 
történeteit. Ennek oka részben Svédország későbbi fejlődésében, részben Izlandtól való távolabb fekvésében 
rejlik, és azon körülményben, hogy svédek és izlandiak néhezebben és azért sokszor gyérebben jöttek egymás
sal érintkezésbe. Legfontosabb a svéd történelmet tárgyaló munkák közt Styrbiörnnek, Győztes Erik unoka- 
öcsesének müve, melyben az iró saját lázadását (nagybátyja ellen) leírja.

3. Forna! dar-s'ógur (priscae aetatis narrationes) név alatt azon névtelenül reánk maradt elbeszélé
seket szokták összefoglalni, melyek az aranykort rajzolják s azért méltán mythosi sagáknak tekinthetők. Ezek

46) A sagák roppant halmazánál lehetetlenség volna azokat mind, ha csak oly röviden is, mint azt a  szövegben tettük, 
tárgyalni. Azért ott csak a különösen érdekelt elbeszéléseket emeltük ki, s itt a többi fontosabb elbeszéléseket csak röviden akarjuk 
felemlíteni. Norvégia történetét ugyanazon izlandi tudés Art kezdte megírni, ki a sziget történetének feljegyzésénél is úttörő volt; de 
ezen munkái elvesztek. Norvégia történetére vonatkoznak még a) az Olafssaga, mely két alakban maradt reánk, mind a kettőben 
azonban nem eredeti munka, hanem fordítás a latinból. A sagák a XIII. század második felében keletkeztek s sok mythologiai adato
kat tartalmaznak, mivel a pogányságnak elenyésztót és a kereszténység behozatalát (Olaf Tryggvason király alatt) tárgyalják. Az 
egyik munka azonkívül telve van még szkald dalokkal; b) az Olafssaga hias helga, Szt. Olaf története, ismeretlen szerzőtől, szintén 
fontos az éjszaki pogányság ismeretére nézve ; c) a Sv rrissaga, Jöuson Károly apáttól, melyet azonban csak Tudós Styrmir végzett 
be ; végre még d) Hákon Gu’tonn és több norvég király története, mely utóbbi munkák nagyrészt a ..Heimslringla" folytatásai
nak tekintendők.

i7) a  munka valósziniíleg 1230 körül készült. Legjobb kiadás (latin fordítással)' História Regum Nonegiae, conseripta 
a Snorrio Sturlae filio etc. ed. Schöning. Havuiae 1777 —1820. Hat kötet folioban. Németre fordította Wächter, Leipzig 1835. és 1836.

4S) A Tomsvikingasaga Palnatokival kezdődik, a hires lövészszel, ki Svent, Harald Blaatand fiát neveli és folyton 
ösztönzi, hogy atyja birtokait elpusztítsa, mit Sven meg is tesz, inig végre Palnatoki Harald királyt magát is megöli. Most Haraldra 
Sven következik az uralkodásban, ki a vérboszú szigorú szokása következtében azonnal Palnatoki legdühösebb ellenségévé lesz. 
Palnatoki azért Joms várát ópiti a vend parton s valóságos tengeri rabló-államot alapit. A Jomsváriak betörései Norvégiába képezik 
azután a saga többi tárgyát, egészen addig, midőn Hakon a Jomsvárat elfoglalja és elpusztítja. Különösen sikerült a szereplők jellem
rajza, mint az elbeszélés is, mely igen megkapó és érdekes. A pogány korszakban játszván a történelem, igen sok tanulságos adatot 
tartalmaz a pogány szokások ismeretéhez és jellemzéséhez.

49) A saga három részre oszlik. Az első tartalmazza a dán királyok történetét Harald lilaatandtől Sven-Astridhsonig, a  
második IV. vagy Szent Knut, a harmadik ennek utódainak történetét egészen VI. Knutig, az 1186-ig.



16

ismét két részre oszlanak, t. i. Nordhr- és sudhr-landa-fas. Amazok Izland szigetén keletkezett és feljegyzett 
elbeszélések a Skandináviái őskorból; ezek franczia és latin regények fordításait tartalmazzák (miért is kevésbé 
fontosak s itt mellőzzük). A legfontosabbak és leghíresebbek a Nordhr-landa-fas közöl, melyek nagyrészt csak 
a XIII. század végéből vagy a XIV. század kezdetéből származnak: a) a Fridhiofssaga, melynek színhelye 
Norvégia déli része, tartalma pedig határozottan mythosi. Különösen azért igen érdekes, mert Baldar Isten 
tiszteletét kimerittien tárgyalja. A Frithiofmonda különösen az egyszerű, rövid és valóban epikai előadás által 
kitűnő. E tekintetben nagyon különbözik Tegnér svéd költő uj feldolgozásától, mely e szép mondát híressé 
tette egész Európában. — És b) a Völsungasaga, mely a volsungok, ezen hires mythoszi család történetét tár
gyalja. E család főembere Sigurd, a  német Sigfrid, a Nibelungenének hőse. A saga a XIII. század kezdetén 
keletkezett és pedig leginkább ősrégi dalok — részben a reánk maradt eddai énekek — nyomán.

A törvénykönyvek közt legfontosabb a Grágas vagy „Szürkelúd“50), mely tulajdonképen nem valódi 
törvénykönyv, hanem csak egyes kisebb részben összefüggéstelen jogi jegyzetek gyűjteménye. Ezen könyv 
még a pogányság alatt keletkezett s egészen pogány szokásokon alapszik; érvényben volt a köztársaság fenn
állása alatt egészen Szlandnak Norvégia által történt elfoglalásáig. A Grágas után legnevezetesebb a Háko- 
narbók, mely roppant szigorúsága miatt Jamsida (vas-oldal) nevet is visel. Ez behozatott 1273-ban, de 
már 1280-ban átdolgoztatott Jón által, miért Jónsbók-nak is nevezik. Utóbbi alakjában még mai nap is 
érvényben van.

Főfontosságu az egész izlandi irodalomban, mint a germán ó-kor egyik legbivebb és legódonabb 
remeke, az Edda.51)

Az ó-korban csak a Snorri Sturluson 52 53 *) által szerkesztett fiatalabbik Edda viseli az Edda nevét. 
Ezen Edda tankönyv kezdő költők (szkaldok) számára, kiknek a régibb költőket és költeményeket megmagya
rázni s őket ezáltal saját munkálkodásuknál is segíteni akarja. A munka két részre oszlik; elsőnek czime: 
Gylfaginning 53) (azaz: „Gylf ám ítása“), a másodiké: Szkálda (körülbelül a. m. „költészettan“) ;  abban a 
mythologiai dolgok magyaráztatnak, ez a régi költészet alakját (metrikáját stb.) tárgyalja. A Szkaldahoz füg
gelékképen járul még a Hátta-tal (metrorum recensus), melyben a versmértékek egyes példákkal kifejtetnek. 
A mythologiai elbeszélés nem művészi szempontból indul ki, azaz: nem akarja a tárgyat csakis a tárgy ked
véért előadni, — hanem tanítani akarja a szkaldokat. Daczára annak, az előadás megragadó, művészies és

50) Ezen elnevezés Norvégiában és Francziaországban is otthonos. Vájjon a könyv bekötésétől vagy annak ódonságától 
származik-e, az nem bizonyos. Valószínűbb az utóbbi felfogás, mert az izlandiak hite szerint e madár mesés évekig élhet.

51) Edda annyit tesz, mint provvi , ősanya.
52) Snorri Sturluson, a norvég királyok könyvének és ezen prózai Eddának szerzője, szül. 1179-ben s megh. 1241. Ne

veltetését Saemundr, a nagy Edda hires szerkesztőjének, mezei jószágán, Odd-on nyerte, hol a fiatal tudós a nemzeti emlékeket 
szeretni és tisztelni tanulta. Snorri a Skandináviái szkaldok közt is szerepel. XJjabb időben némelyek kétségbe vonták, hogy Snorri 
e mű írója, mások csak némely, a legódonszerííbb részeket akarják neki tulajdonítani. A legrégibb forrás, mely öt nevezi a prózai 
Edda szerzőjének, a rövid izlandi évkönyv, mely már 1440. előtt készült, és egyszerűen azt állítja : „Snorri megírta az Eddát, 
és több másféle tankönyveket és izlandi történeteket.“

53) A Gylfaginning (legjoab kiadását eszközölte Basic, Stockholm, 1818.) körülbelül az egész ójszaki mythologia vázlatát 
tartalmazza, és pedig igen sajátságos alakban. Gylfi, egy mesés svéd király, ki magát Gángleri-nek, azaz zarándoknak nevezi, felke
resi az isteneket Asgardh-ban ; meg akarja tudni, vájjon honnan veszik hatalmukat. Magas csarnokban három férfiúra talál, ezek : 
Hdr (a „nagy“), Tafnhár (az „épen oly nagy“) és Thridhi (a „harmadik“), azaz : legnagyobb három isten. Ezekből kérdezi most Gylfi 
az istenek és emberek eredetét, a világ teremtését és végét stb. stb. és Hdr felel. De egyszerre roppant menydörgést hall s nyílt mezőn 
találja magát. Haza érkezvén, elbeszéli a  tapasztalt dolgokat. — Az egész munka leginkább a régi Edda mythoszi költeményein 
alapszik, melyekből bizonyitékul számos strophát közöl. Koppén szellemdús megjegyzése szerint a prózai Edda úgy viszonylik a köl
tőihez, mint Apollodor bibliotbekája Hesiod theogoniájához. — A Gylfaginningot kiegészíti a Bragaroedhur (azáz „Braga szavai“). 
Oegir vagy Hlér, a tenger istene, kit a monda varázsdolgokban kitünően jártas férfiúnak rajzol, meglátogatja az isteneket Asgardhban. 
A vendégségnél Bragi asztalszomszédja több mythoszt beszél neki, pl. a bölcsészet eredetéről stb., melyek Gylfaginning-ben nem tar- 
talmaztatnak. V. ö. Ettmüller, 1. c. p. 118.

5i) A Szkalda három részből á l l ; az első szól a költői körülírásokról, a második a költői hasonértelmű szókról (syno- 
nymákról), a harmadik pedig a költői elnevezésekről. A Háttatai, mely későbhen hozzájárult, képezi a Szkalda negyedik részét. — 
A prózai Edda harmadik nagy része, mely szónoklati és nyelvtani theoriákat tartalmaz, csak későbbi időben csatoltatott hozzá. 
Dietrich 1. c. p. XI.



remek szépségű, s Grimm Jakab (Gescb. d. ds. Spr. II. 528.) igen szépen mondja, hogy nincsen a világon 
munka, melyet ezen újabb Eddával csak összehasonlitani is lehetne. Nincsen nép, melynél a pogány vallás 
vázlata oly üde s egyszersmind oly ártatlan naivsággal feljegyezve volna. Még a Skandináviái irodalomban 
sem találni hasonló műre, mert a túl. Eddában összevegyül már isten- és hősmonda, annyira, hogy szétbon
tásuk nem lehetséges többé; az Ynglingasagaban és Saxo nagy müvében a legtisztább forrásból van ugyan 
merítve a pogány vallás, de a szerzők már nem naiv tárgyilagossággal adják elő tárgyukat, hanem hozzájárul
nak már felfogásukkal és ítéletükkel. Épen oly kevéssé lehet Hesiod, Apollodor vagy Ovid munkáit összeha
sonlításul felhozni, mert Hesiod nagyon is költői, Apollodor roppant száraz és Ovid sem eredeti, sem naiv többé.

A mi különben költői emlékekből reánk maradt, nem áll semmi arányban az eredeti dúsgazdagság
gal. Hogy a régi dalok oly nagy számmal elenyésztek, annak oka valószínűleg abban rejlik, hogy a költemé
nyek nagyrészt a saga prozaikus alakjába oldattak fel, mely sagák azután az eredeti költeményeket pótolták 
s helyettesitíeték, oly annyira, hogy azok egészen feledésbe mentek. Teljes költemények épen csak igen csekély 
számmal maradtak reánk. Sokkal több töredéket és egyes strophát bírunk, melyek a sagakban fordulnak elő, 
hol kettős czélnak szolgálnak: először a prózában elbeszélt eseményeket mint hti források bizonyítják; más. 
részt pedig nem is meglevő költemények részei, hanem teljes dalok, úgynevezett Lawa-visur (=  „szabad dalok,“ 
„Lose Weisen“) t. i. rögtönzések, milyenek igen nagy számmal léteztek, mert az izlandok ezen rögtönzésekben 
hihetetlen gyakorlottsággal birtak.55)

Minél kevesebb maradt reánk a régi költészet roppant gazdagságából, annál nagyobb becset kell 
tulajdonítanunk ezen ősrégi emlékeknek, melyek a germán őskor felderítésére megbecsülhetctlcnek. A vers
mérték szerint három csoportra oszthatni, mely felosztás annál czélszerííbb, mert tökéletesen összeesik a költé
szet történeti fejlődésével. E három csoport: 1. Kvidha-hattr, az ősrégi alliteratiós alakba foglalt dalok_ 
melyek részben igen régiek, legfeljebb XI. századbeliek. 2. Drott-kvaedi, melyekben az alliteratió az asso- 
nanczczal párositva van. Ily dalok maradtak reánk legnagyobb számmal, a IX.—XIII. századból. 3. Rimur, 
melyekben az alliteratió mellett a rím is otthonos.56) Az alliteratió tehát minden izlandi költeményben megvan, 
és pedig mai nap is, még az egyházi énekes könyvekben is.57) — Ezen három csoporthoz járul még egy 
negyedik, mely számra nézve igen gazd g , de csekély költői becsesei bir; ezek t. i. oly költemények 
(nagyrészt rimur), melyek a régi költeményekből prózába feloldott sagáknak lij költői alakba való foglalása 
által keletkeztek.

Mindezen költői munkák közt legfontosabb az Isten- és hösmonda, az úgynevezett Saemundi Edda} 
mert ennek költeményei legnagyobbrészt még a pogány korszakból származnak. Századokon át csak a hagyo
mány őrizte meg e nagyszerű költeményeket a végelenyészettől, mig (a hagyomány elbeszélése szerint) 
Saemund kinn fródhi (Tudós Sacmund), ki 1133-ban meghalt, azokat összegyűjtötte.58) Sem Saemund neve, 
sem az Edda elnevezés nem az ó-korból valók. Utóbbit egy XVlI-dik századbeli izlandi püspök irta a teljes 
codexre, mely reánk maradt.59)

55) Hogy az izlandok magok is mennyire ismerték ezen képességüket, és mily nagy súlyt fektettek rá, az legjobban 
kitűnik pl. az Egilssagabél, hol a három éves Egil már ily dalt (visa, ném. Weise) rögtönöz, mely oly mély értelmű volt, hogy annak 
kellő megértésére a nyelvtudósokat kellett összehíni. Ezen mesterséget értették és űzték különösen a nők is.

56) Más felosztás és elnevezés szerint (pl. Dietriclinél p. XII.) az eddai költemények versmértéke fornyrdhalag (forngrdhi, 
ösbeszéd, és lag, törvény).. Ettől a sorok nagyságád illetőleg különbözik a liodhaháttr (dal-vers) és a fent is említett drottlevaedi (úr-vers), 
melyben nagy urak és királyok tetteit magasztalni szokták (innen neve).

57) ühland, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, I. p. 363. Heinrich, Deutsche Verslehre, p. 41.
5®) Saemund Sig/usson, ki 1054 és 1057 közt született, egyik legelőkelőbb izlandi család ivadéka volt, mely egyenesen 

Harald Hilditön-röl származtatta magát. (L. Híjndluliodh, 27. Edda ed. Lüning, p. 257.) Saemund korán hagyta el szigethazáját, 
hogy a külföldön nagyobb tudományt és műveltséget szerezzen magának. Miután hosszabb ideig Párisban s úgy látszik Rómában is 
tartózkodott, 1076-ban visszatért Izlandba s pappá avattatott fel. Nemes származása és nagy tudománya oly tekintélyt szereztek neki, 
hogy Izland politikai és egyházi viszonyainak fejlődésére döntő befolyást gyakorolt. Mint említettük, 1133-ban halt meg mint aggas
tyán. Valószínű, hogy ily széles műveltségű s népénél oly nagy tiszteletben álló férfiú hazájának őskora iránt is nagy érdekkel visel
tetett ; hogy ezen őskor emlékeit tisztelte és talán gyűjtötte i s ; — de a legrégibb források nem tesznek erről semmi említést.

59) Brynjolf Sveinsson, skaalholti püspök, az első, ki Saemnndot az Edda gyűjtőjének vagy szerzőjének nevezi. Brgnjolf 
ugyanis nagy buzgósággal gyűjtögetett régi kéziratokat és felfedezte 1643-ban azon régi pergainentcodexet is, mely az Edda egyetlen 
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Igen érdekes, bár nagyon nehezen eldönthető azon kérdés: mikor keletkeztek az eddai dalok ? Újabb 
időben senki sem tartja már Saemundot az Edda szerzőjének, mely nézetnek előbbi századokban voltak hivei; 
valamint másrészt abban is megállapodtak a tudósok, hogy e dalok jó része már az Izlandba való kivándorlás 
előtt létezett. De ezen meghatározás még mindig oly kétes, s tulajdonképen oly keveset határoz, hogy a fölte
vésnek széles tér van engedve. Legvalószinübb Müller P. E., e költemények kitűnő ismerőjének nézete, hogy 
az eddai dalok legnagyobb része a VIII. században keletkezett, illetőleg az egész Edda a VIII. századba való, 
kivéve az Alii-dalok, melyeket a IX. és X. századba helyez, és a harmadik Gudrun-Aal, mely még későbbi 
eredetű. Kedvező körülmény, hogy egy dalról, t. i. a Hyndlu-dalról sikerült bebizonyítani, hogy az minden
esetre 740 előtt keletkezett;60) — miután pedig ezen dalnak nyelvezete távol sem oly ódonszerü, mint pl. a 
Völuspáé, Grimnismálé stb., kétségtelen, hogy ezek, t. i. a mythoszi tartalmúak, jóval ódonabbak. (Legjobb 
kiadás, igen érdekes bevezetéssel: Edda, herausgegeben von Theodor Moebius, Leipzig 1860. Német fordítás 
Simrock Károlytól, Stuttg. 1851.)

Tartalomra nézve két csoportra oszthatók az eddai dalok : isteni dalokra és höskőlteményekre. 
Amazokban foglaltatik a Skandináviák és (mint Grimm Jakab, a német mythologia teremtője kimutatta) az 
összes germán népek ősvallása ; ezekben a hősmonda, mely legnagyobbrészt szintén az összes germán népek 
közös birtoka volt. Itt különösen a nibelungokról szóló monda föfontosságu, mely az eddai Sigurdb-, Brynhild- 
és Gudrun-dalokban és a német Nibelungenénekben reánk maradt. Német mythologia, német nyelvtan, német 
irodalomtörténet csak az Edda létezése óta létezik, mert mind a három ebben találja legrégibb emlékeit. 
A skandinavoknál pedig az Edda ugyanazon szerepet játszsza, mit a görögöknél Homer és Hesiod.

Épen csak emliteni akarjuk a szkaldok költészetét, mely mesterkéltségével határozott ellentétet képez 
az eddai eredeti népköltészethez. Az ellentét már a szkaldok előtt is oly feltűnő volt, hogy az eddai dalokat 
nem is tekintették költészetnek s hogy megvetéssel néztek le ezen egyszerűségűkben oly nagyszerű költemé
nyekre. A szkaldok költészetében nem is a költő képzelőtehetsége és ihletettsége a födolog, hanem a száraz 
értelem, mely azon működik, hogy a legegyszerűbb dolgokat és tényeket Ízléstelen körülírásaival és allegoricus 
túlzásaival nehezen érthetővé tegye. A szkaldok rendesen történeti tárgyakat dolgoztak fe l; említik ugyan a 
mythoszt és a hösmondát is, de ezek inkább csak mint a hallgatót megnyerő díszítmények szerepelnek. Virág
zását a VIII. század vége és a XII. század kezdete közt érte el. Legrégibb szkaldnak tartják Öreg Bragit, ki 
egy félszázaddal Széphaj u Harald előtt virágzott. A keresztyénség elterjedésével a szkaldok költészete 
hanyatlani kezdett, mig a XIII. században egészen elenyészett.*)

Dr. Heinrich Gusztáv.

(körülbelül) teljes kéziratát tartalmazza. Ö megvette ezt, leíratta a czimfeliratul ráírta : Edda Saemundi multiscii. így keletkezett az 
Edda elnevezés és így jutott Saemund összefüggésbe ezen dalgyüjteménynyel. Brynjolf némely dalokat nem szerezhetett meg egészen, 
azért a hiányzó részeket prózai elbeszéléssel töltötte be, mert a tartalom még az ö idejében is élt a nép száján. {Twf'áus azonban, ki 
ezen codexet megszerezte magának, 1696 körül azt beszélte, hogy atyjának tudomásával a „Saemundi Edda“ elnevezés már régen, 
Brynjolf püspök kora előtt is általánosan elterjedt volt.) Brynjolf kézirata codex regiua név alatt Kopenhagáhan őriztetik. írását 
tekintve, a XIV. századhan Íratott ezen codex, melytől minden eddig ismert papirkézirat származik. A codex 46 levelen 31 dalt 
tartalmaz, de a 34. és 35-dik lap közt, nem tudni bizonyosan mennyi, de kétségtelenül több lap hiányzik.

60) Y. ö. Hyndluliodh, 37. Edda ed. Lüning, p. 258.
*) Az értekezés már úgy is nagy terjedelme nem engedte, hogy az Edda tartalmáról és a szkaldok költészetének sok 

tekintetben érdekes tárgyairól s alakjáról bővebben szóljunk. Erről talán máskor. Az értekezés harmadik részét (végét), mely a szorosb 
értelemben vett német nyelv- s irodalomról szól, jövő évi értesítőnkben fogjuk közzétenni.

)



Jelentés az 1869|7o-dik tanévről.

Gymnasiumunk történetét jelen iskolai évben gyászhir kezdi meg. Greguss Gyula tiszttársnnkat 
épen akkor ragadta ki a kérlelhetlen halál közülünk, midőn az eléadásokat akartuk megkezdeni. Mit vesztett 
boldogult társunkban a tudomány, azt legjobban az evvel foglalkozók ítélhetik meg, mert ők érzik a vesztesé- 
séget legérzékenyebben. Mi kik hozzá közelebb állottunk, benne igazgatónkat, tiszttársunkat és barátunkat 
gyászoljuk. — Tudományos foglalkozásának fényes sikerét hátrahagyott müvei hirdetik, tanári működéséről 
s annak eredményéről élő tanúbizonyságot tenni mi s tanítványai vagyunk hivatva. Szép dolog az, midőn va
laki a tudományt alapjaiban felfogva, azt nemcsak tudja, de tovább fejleszteni is képes, még szebb, midőn va
lakinek sikerül tudományát úgy írni le, hogy azt minden nevelt ember nehézség nélkül értheti meg és sajátít
hatja el, de legszebb, midőn valaki tudományát úgy képes eléadni, hogy azt még a serdülő ifjúság is képes 
zsönge elméjébe fölvenni s azt ott megszilárdítani. Greguss Gyula igazgató-tanárban mindez megvala. Eléadása 
mint tárgyához (mathesis és physika) illő, egyszerű és természetes vala, mert hiszen minél nagyobb az igazság, 
annál egyszerűbb annak szavakba foglalása. Ezen eléadási képesség azonban csak egyik fontos része a tanári 
hivatásnak, a másik nélkülözhetetlen része annak a paedagogikai tapintat, mely nélkül amaz keveset vagy 
épen semmit sem ér. Az ifjúságnak adhatunk elé valamely tantárgyat a legtudományosabban, párosítva a leg
nagyobb érdekességgel, de ha hiányzik a tapintat, melynélfogva azt mindig és mindenben az ifjúság képzett
ségéhez és korához képesek vagyunk alkalmazni, akkor szavaink hasonlók lesznek a pusztában kiáltozöéhoz. 
Greguss Gyulában ezen tapintat a legnagyobb mértékben megvala s ha ehhez még hozzá teszttk, hogy bánás
módja gyöngéd s épen ezért megnyerő vala, megérthetjük a szeretettel párosult tiszteletet, melylyel növendékei 
iránta kivétel nélkül viseltettek. Ez vala azon képesség, mely megboldogult társunkat tanárok tanárává tévé. 
Tudományos neveléstani könyvekből minden lehető paedagogikai fogásokra szabályokat halmazra gyűjthetünk 
s meg is tanulhatjuk, de azokat, fájdalom, a tanterembe való első megjelenésünkkor fonák alkalmazás által, 
hasznavehetetlenekké teszszük. Greguss Gyula megmutatta, bogy mindezen szabályhalmaz nélkülözhető, de an
nál nagyobb szüksége van a tanárnak férfiasságra, mely nélkül ugyan maradhatunk emberek, de igazi férfiak 
sohasem lehetünk. A mi tekintélyét megalapította s azt folytonosan fenn is tartotta, az leginkább az ezen fér
fiasságból eredő szóban és tettben nyilatkozó szigorú következetesség vala. 0  azon ritka férfiak közé tartozott, 
kik hivatásukba úgy bele tudják magokat élni, hogy bár mit is tegyenek, azt egyedül a hivatással járó köte
lességérzet kifolyásának és nem az egyén jó vagy rósz kedvének rovhatjuk fel. Tanítványai beszélhettek vele 
mint Greguss Gyulával, s ilyenkor ő oly leereszkedő s barátságos vala hozzájok. hogy benne legőszintébb ba
rátokat látták; fordulhattak hozzá mint tanárhoz, ilyenkor a legszívesebben s örömsugárzó szemekkel és vi
dám arezkifejezéssel adá nekik a legkimeritőbb felvilágosítást; megjelenhettek előtte mint igazgatójuk előtt, 
ilyenkor őket mint szerető, de azért igazságos atya részrebajlatlan igazságtétellel bocsátá el magától. Innen 
van az, hogy míg tanítványai között vala, hozzá oly nagy mértékben ragaszkodtak, s mióta köztük nincs, őt 
velünk együtt vigasztalhatlan fájdalommal nélkülözik.

De nemcsak Greguss Gyulát vesztette el intézetünk ez iskolai évben, hanem V. Horváth Zsigmon- 
dot is, ki az iskolai év második felében mondott le hivataláról, szándéka lévén magát egészen a görög nyelv s 
irodalom beható tanulmányozásának szentelni. — A tanári testület ezen hiányon ügy segitctt, hogy Horváth 
Zsigmond óráit némi összevonással ideiglenesen maga között osztotta fel. — Jelen iskolai évben a tanári kar 
egy uj taggal szaporodott, a mennyiben az üresedésbe jött segédtanári állomásra Gaal Mihály tanárjelölt vá
lasztatott meg.
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Ez iskolai év September 6-áu a templomban tartott ünnepélyes isteni tisztelettel kezdetett meg, 
mely alkalommal n. t. Láng Mihály helybeli lelkész úr tartottt tanulásra buzditó lelkes beszédet az ifjúsághoz; 
erre September 18-án, midőn már az ifjúság lészáma teljes vala, az iskolai törvények olvastattak fel s magya
ráztattak meg. Ez alkalommal ismét az igazgató emlékezteié a tanuló ifjúságot a hivatásához nélkülözhetetlen 
tevékenységre, kitartó szorgalomra s a sebesen tűnő ifjúkor idejének lelkiismeretes felhasználására.

A lefolyt iskolai évben a gymuasiumi könyvtár következő müvekkel gyarapodott :
I. Verés utjén megszereztettek: A múlt évben is tartott folyóiratokon kívül; Hoffmann, Zeitschrift 

für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht; és Flekeisen-Masius, Jahrbücher für Philologie 
und Pädagogik. Továbbá: Kühner, Ausführliche griech. Grammatik 1. Weber, Algebra. Budenz, Ugrische 
Sprachstudien I. Reinland, Roma vetus (fali térkép). Bretschneider, Fünf Wandkarten zur Geschichte des Mit
telalters. Császár, A csillagos ég. — Curtius, Abhandlungen zur griech. und lat. Grammatik, I —II. Allgemeine 
Encyclopaedic der Physik I. Mülbr, Lehrbuch der kosmischen Physik (a hozzá tartozó atlaszszal.) Bürbach, 
Physikalische Aufgaben. Plueker, Neue Geometrie des Raumes. Horatius ed. Bentley I—11. Terentius ed. Uni- 
pfenbaoh. Nagy A. és Simon D., A nagyváradi disputatió. Klein, Geschichte des Drama’s. I—V. Siherr, Deut
sche Kultur- und Sittengeschichte. Debreczeni latin-magyar szótár. Hühl, Verzeichniss der Programm-Abhand. 
hingen. Westphal, Griechische Grammatik I.

II. Ajándék utján is igen számos és szép müvekkel gyarapodott gymnasiumi könyvtárunk. És pedig ;
1. Első helyen felemlitendők itt megboldogult Greguss Gyula tanár úr könyvei, melyeket a korán

elhunytnak bátyja tek. Greguss Ágost úr gymnasiumi könyv árunknak átszolgáltatni szives volt. Ezen köny
vek, szám szerint 117 darab, a következők: Conversations-Lexicon (Stuttgart 1816— 1818, II. köt.) Funkes 
Realschul Lexicon (Braunschweig 1800—1805, 5. köt). Hübner's Conversationslexikon (Graetz 1814, 2. k.) 
Magy Akad Értesítő (12 füzet). Nyelvtudományi közlemények (14 fűz.) Történettudományi értekezések (10 da
rab.) Természettudományi értekezések (16 darab). Mathematikai értekezések (6 darab). — Nyelv és szeptudo- 
mányi értekezések (6 darab). Törvénytudományi értekezések (6 darab). Philosophiai értekezések (9 darab). 
Sztoczek, utasítás meteorologiai észleletekre. Kazinczy-ünnepélyi akad. emlékkönyv. Az 1865. 1867. és 1868. 
ünnepélyes akadémiai közgyűlések tárgyai. Dessewfy Emil emlékezete (1867). Lonovits József emlékezete 
(1868). Kátai, Bugát Pálról emlékbeszéd. Weisz Leirati mértan (2 köt.) Euklidesz elemei, ford. Brassai. Veisz, 
A felsőbb mennyiségtan alapvonalai. Mathem. s természeti, közlemények IV. Magy. akad. almanach (4 fűz.) 
Magy. akad. alapszabályainak tervezete. A. földtani társulat munkálatai II. A természettudományi társulat köz
lönye (7 köt). — Ugyanannak évkönyvei I. — Ugyanannak története irta Kátai G. — Julius Caesar történetei.
— Petzval, géptan. — Nagy K. elemi algebra (Bécs, 1837). — Corzán G. szögmértan és elemi sikmértan (2 
köt.) — Legendre, Elemente der Geometrie (Berlin, 1844). — Guizot, Monk és Washington (2 köt-) — Schmidt, 
Prinzipien der neuen Geometrie (Wien. 1864). — Mayer, a nagyváradi hévvizek. — Dr. Frist, Anfangsgründe 
der Naturlehre (Wien, 1866). — Dr- Pick, Vorschule der Physik (Wien, 1863). — Zeitchrift für Mathem. und 
Physik XI. és XII. (2 kőt.). — CrUger, Die Physik in der Volksschule (Leipzig, 1858). — Horváth D., Emlék
lap a kecskeméti Kazinczy-ünnepélyről. — Komnenovich, Algebra. — Pisko, Lehrbuch der Physik (Brünn, 
1860). — Fuchs A., természettan. — Szvorényi, Magyar olvasókönyv (3 köt.). — Pethe F., Mathesis (Bécs 1812).
— Bula Th., természettan (Bécs, 1857. 2 köt.). — Horváth D., Részvét lapjai I. — A magy. képzőművészeti 
társulat évkönyvei. — Nagel-Szabóky, mértan (2 rész). — Gyurits, természettan (2 fűz.). — Nagy K., A kis 
geometria (Bécs, 1838). — Kunzek, Experimcntal-Physik (Wien, 1855). — Subic, Elementar-Geometrie (Wien,
1869). — Salamon, Lehrbuch der Physik (Pest, 1861). — Say, Vegytan---- Hivatalos statistikai közlemények
I. — Vega's Logarithmen (Leipzig, 1857). — Diesterweg, Populäre Himmelskunde (Berlin, 1855). — Wich, 
geometrischer Formelschatz (Lindau, 1862). — Nagy K„ Arithmetica (Bécs, 1835). — Plinii, História naturá
lis (Biponti, 1783). — Dürr inger, Szám- és mértani gyakorlókönyv (2 fűz.). — Winkler, Anleitung zum Trian- 
guliren (Wien, 1825). — Ivanka, Karénektár és Vezérkönyv (Sárospatak, 1864. 2 fűz.). — Lichner, Gogner
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liber den Bau der evaug. Kirche in Pressburg. — Varija, mondattan. — Harv itk M.y Az europába költöző ma
gyarok műveltsége. — Vandrdk, bölcsészeti jogtan (Eperjes 1864). — Riedl, irányeszmék. — Gyeryyai, a ma
gyar nyelv sajátságairól (Kolozsv. 1856). — Stoy, Pädagogische Anlagen in Jena (Jena. 1858). — Knöpfler, 
Két természettudományi felolvasás. — Emléklap Katona J. emlékszobrának leleplezésekor. — Szeberényi nép
tanítók könyve I. — Das Patent vom 1. Septemb. 1859. — Schabus, természettan (Sopron, 1856). — Nyílt 
levél a pesti egyetemi könyvtár ügyében. — Fálfy, fejszámolás (Sopron, 1858). — Orbán, Népszerű természet- 
tan (Sárospatak, 1867). — Simonyi, a világ-iparról — Dilrringer, a mértan elemei. — Murramelléki, a közép
tanodák újjászervezéséről. — Wiche, magyar tanügyi reformjavaslat. — Kehr , geometrische Bechen
aufgaben (Gotha, 1860). — Mihá>ka, földisme. — Fialkovszky, Das Decimalrechnen (Wien, 1863). — Hoffmann, 
értesítés az iskoláról. — Emericzy, gymnasiumiaink reformja. — Középtanodai belligyünk (tanáregylet). — 
Szabó 11., Az erdélyi szászok. — Stampfer, Logarithmísch-trigonometriscke Tafeln (Wien, 1860). — Somogyi, 
a term. társ. könyveinek czimjegyzéke’ — Parthe, Aufgaben aus der Arithmetik (Prag, 1862). — Finály, Der 
Aussatz in der Bibel. — Lövényi, Az Utenyirás. — Császár-Heinrich, Tanügyi füzetek. — Oesterreichs Politik 
in Italien (Wien, 1859). — Budenz, Das Suffix xog im Griechischen (Gotting, 1858). — Zahurek, lieber die 
Fremdwörter im magyarischen iPrag, 1856). — Hartmann, Handbuch der physischen Geographie (Berlin, 
1857). — Brassai földiratának második része (Kol., 1867). — Hartenbach, Kunst ein vorzügliches Gedächtniss 
zu erlangen. — Kenessey, Jelentés a Havre! kiállításról. — Csányi, Számtan elemei I. — Barsi, A szerelemről 
és házasságról. — Sasku, mértani fejtegetések. — Schenzl, Magnetische Bestimmungen. — Gráf, Atlas des 
Himmels und der Erde (Weimar, 2 füz.). — Akadémiai értesítő (3 fűz). — fíerecz, Természet (10 fűz). — Mű
csarnok (16. szám).

2. Hekenast Gusztáv könyvkiadó úr kilenczven kisebb-nagyobb, a tudomány különféle szakaiba tar
tozó munkát ajándékozott könyvtárunknak, mely szives megemlékezésért ezennel nyilvánosan hálás köszöne- 
tttnket kifejezzük neki.

3. Egyesek ajándékai: Ráth Mór., Szarvas, tirocinium poeticám és Sehultz-Kolmár-Sváby, fordítási 
gyakorlatok ; Lampel, Ciceronis Cato és Laelius magyarázta Dr. Heinrich; Hölzl Olmlttzben, Kozenn, iskolai at
lasz; Békeffy (V. oszt. tanuló): Pomay, latin-magyar szótár, 1785. A m. vallás és közokta'ásügyi minisztérium'ól: 
Néptanítók lapja és Katalog der öesterr. Abtheilung 2. Aufl. Petiik G. Czelder Márton működése Romániában 
Cséry Lajos, Tiz példány Mezei József költeményeiből, Dorner J  zsef Thun’scher Organisationsentwurf és 
Nyelvtudományi közlemények, teljes példány, azaz I —VII. köt. Végre a Magyar tud. Akadémia ez idén is 
szives volt gymnasiumunk könyvtárának összes ez idei kiadványait megküldeni; ezek : Évkönyvek XI. 10. 12. 
XIII. 1. 2. Nyelvtud. közlemények VII, 1 —3. VIII. 1. Mathemat. és természettud. közlemények V. Statiszt. és 
nemzetgazd. köziem. V. 2. VI. 1. Monumenta arckaeologica I. Monumenta Hung. Historiea, Okmánytár XII. 
Török-magyar történeti emlékek III. IV. Rupp, Budapest helyrajzi története. Magyar nyelv szótára 22. és 23. 
tíz. Almanach 1869. Értesítő 1868. 16—20. 1869. Történettudományi értekézések V ili—X. XII. Törvénytu

dományi értekezések VI—XI. Philosophiai értekezések IX. XI. Természettudományi értekezések XIII—XVI. 
Mathematikai értekezések V—VI. Nyelvtudományi értekezések III—VIII. L'j alapszabályok.

A lermeszettani tár szaporodása : csigasor, hig-nyugtani mérleg, mennyiségtani inga, ütközési ké
szülék, Haldat-féle készülék, a folyadékok oldal nyomását előtüntető készülék, közlekedési csövek, nyomattyű, 
szivattyú, nedvmérö, hőmérő C. R F. felosztással, borszeszhőmérö, Davy-féle biztositó lámpa, 2 delejrud ládá
ban, elhajlástü, declinatorium és inclinatorium, Holtz-féle villanygép, forgó kerék, Franklinfélé tábla, 1 Dániel 
elem, körnegyedes villany mérő, villany tartó, villany áram indító cső, kilencz elemes hövillanyos oszlop, dia- 
spason, felnyitható nyelv sip, Sevila sip, szintclenitő hasáb, kova és koronaüveg hasáb, nyolez elemes Smee te
lep, harmincz elemes Calan telep, készülék a kötött vilanyossághoz, villanyos labdajáték, légtüzszer, elszigetelt 
rézhuzal és lánczok, 8 fali tábla.

Terméktári szaporodás 1870-ben. A gymnasiumi fiatalság által egy vándor muzeum megszemlélésére 
gyűjtött 20 frtnyi beléptidijakért a muzeum tulajdonosa 15 darab ásványt ajándékozott a gymnasiumnak Dor
ner tanár választása szerint. Van közte 1 libethenit, 1 selmeczi termékezüst sodrony alakban, ritka szépségű 
kapniki jegedett lányt, egy gyönyörű gypsz ikerjcgecz, 2 darab carlsbadi iker, borostyánkő, galicziai szénto-
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lepből, Speisskobalt Dobschauból, ugyanonnan megolvadt Speisskobalt tükrödzö fölszinnel (Spiegelkobalt), 
több jegedett kapniki realgarpéldányok. Az iskolai pénztárból vétetett, ugyan attól 5 darab ásvány s egy del- 
phinfö; Salzburgban szereztetett Dorner tanár által szintén a múzeumi pénzekből egy igen csinos pinzgaui Mo
rion, egy tisztán kifejtett füsttopáz s egy turfadarab. Tek. Jármay gondnok úr egy 6 lábú azaz két farral és két 
két hátulsó lábbal ellátott kis malaczot ajándékozott spiritusban.

A növénygyűjtemény folyton szaporodik minden nyáron uj példányokkal.

Az egyes tantárgyak következőkép voltak beosztva :

I. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra a II. osztálylyal együtt. Az újszövetségi irók rövid ismertetése az újszövetségi tör
ténetek, a tiz parancsolat, keresztyén hitczikkek s az ur imádsága. K. K. Székács kátéja és Noszágh „Bibliai 
történetek.“

Latin nyelv h. 6 óra I. félévben a nőmének fötekintettel a declinatióra s szóemlékelésre fordítási 
gyakorlatokkal. II. félévben a rendes igeragozástan hozzátartozó gyakorlatokkal K. K.‘ Szénássy nyelvtana s 
gyakorlókönyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. A névszókról a nehezebb szabályok kivételével, rendes igeragozás. Költe
mények s prózai darabok betanulása, elemzése, házi dolgozatok. K. K. Torkos nyelvtana, olv. K. Dlhányi.

Német nyelv, a) Kezdők h. 3 óra a II. osztálylyal együtt. A névszók, és a rendes igeragozás, a hozzá
tartozó gyakorlatokkal; költemények és prózai darabok betanulása, elemzés, fordítás. K. k. Toepler nyelvtana 
s Haesters olv. könyve, b) Elöhal adott ah h. 3 óra. Az alaktan bevégeztetett; a mondattanból az egyszerű mon
dat tana. Elemzések, elbeszélések és költemények betanulása. Hetenkint egy Írásbeli gyakorlat. K. K. Mau- 
ritz nyelvtana és Haesters olvasókönyve.

Földrajz h. 3 óra 1. félévben bevezetés a mathematikai és physikai földrajzba s a föld általános topo- 
gragraphiai ismertetése, különösen Európáé, Magyarország részletes földrajza; II .félévben az ausztriai császár
ság s az európai államok leírása, k. k. Batizfalvi.

Természetrajz, h. 2 óra I. félévien az emlősök, II. Jélévben a rovarok ismertetése. K. k. Dorner ál
lattana I. és III. rész.

Mennyiségtan h. 3 óra I. félévben, az alapműveletek megnevezetlen és megnevezett egészekkel ti
zedes és közönséges törtekkel; II félévben lapmértan, egyenes vonalok, szögek, háromszögek és négyszögek is
mertetése. K. K. Moónik Szabóki számtana és nézlettana.

II. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra az 1. osztálylyal együtt mintjaz I. oszt.-ban.
Latin nyelv h. 6 óra I. félév. A nevek (nomina) ragozásában előforduló kivételek s rendhagyóságok; 

a genusra tartozó részletesb szabályok. A gyakorló könyvből a nevezett szabályokra tartozó gyakorlatok latin
ból magyarra magyarból latinra fordittattak. II. félév. Az igetan részletesen tárgyaltatott az alaktan befejez
tetett, szó és Írásbeli fordítással begyakoroltatott, mely gyakorlatoknál apró elbeszélések és mesék is fölvétet
tek. — K. k. Szénássy latin nyelvtan és gyakorlókönyv.

Magyar nyelv h. 2 óra. Rendes és rendhagyó igeragozás, elemzés költemények s prózai darabok be
tanulása, házi dolgozatok. K. K. mint az I. osztályban.

Német nyelv■ a) Kezdők h. 3 óra az I. oszt. együtt mint amott, b) Előhaladotiak az alaktan befejezte
tett. Költemények s prózai darabok betanulása, elemzés, házi dolgozatok. K. K. mint az I. osztályban.
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Történet h. 3 óra. Az ó kor története. Az első félévben keleti népek és a görögök ; a második fél
évben a rómaiak története a birodalom megdltléseig; mindkettőt különös tekintettel az ó-kori földrajzra K. K. 
Batizfalvy I. kötet.

Földrajz b. 2 óra I félévben Ázsia és Áfrika; II. félévben Amerika ésAustrália főtekintettel a nép- 
ismére s a felfedezések és európai gyarmatok történetére. K K. Batizfalvy.

Természetrajz h. 2 óra I. félévben, állattan, madarak, hüllők tés halak természetrajza; II. félévben, 
növénytan, az alaktan elemei s a legismeretesebb és leghasznosabb növények természetrajza a természetes rend
szer szerint K. K. Dorner állattan elemei, II. rész, és növénytan elemei.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben: A tizedes rendszerből kiindulva a tizedes törtek, a közönséges 
törtek ismételve, arányok, arányiatok, egyszerű hármas szabály, mértékisme. II. A három és négyszögek 
ismétlése ; a sokszögek, egyenes vonalú idomok területe és hasonlósága. K. k. Moónik fordítása.

III. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. A keresztyén egyház történetéből nevezetesb események, a reformatio története 
átalában s hazánkban, rövid symbolika. K. k. Pálfy.

Latin nyelv h. 6 óra. I-ső félév. Corn. Neposből öt vezér életrajza olvastatott, elemeztetett s rész
ben emlékeltetett: Miltiades, Themistodes, Aristides, Hamilcar és Fkodon. — A mondattanból a casustan egy 
része, t. i. a nominatívus, accusativus, dativus és genitivus vétetett át s az olvasókönyvben és auctorban elő
forduló példákon begyakoroltatott. — II. félév. A Horváth-Siebelis-féle Tirocinium Poeticumból Phaedrus har- 
mincz meséje olvastatott, azonkívül Ovidiusból „Árion,“ „Icarus“ és az „Arany korszak.“ A mondattanból a 
casustan befejeztetett; ezenkívül az acc. c. infinitivo, participium conjunctum és absolutum és az oly kötőszók 
vétettek át, melyek csak conjunctivust vonzanak: ut, ne, quo, quominm, quin. Az ezen szabályokra vonatkozó 
magyar gyakorlatok mindnyájan latinra fordittattak. K. k. Cornelius (ed. Dietsch), Tirocinium poeticum (ed. 
Siebelis) és Szénássy mondattan s gyakorlókönyv.

Magyar nyelv h. 2 óra. Mondat- és szókötéstan. Egyszerű s bővített mondatok, az összetett monda 
tok főbb szabályai. K. k. Torkos nyelvtana, olv. k. Szvorényi. (III-ik k.)

Német nyelv, a) Kezdők h. 3 óra, a IV. oszt. együtt. Nyelvtan, nevezetesen igetan, olvasmányok 
fordítása és elemzése, versek betanulása, irálygyakorlatok. K. k. mint az I. és II. osztályban a kezdőknél, 
b) Elöhaladottak h. 2 óra. Az alaktan befejeztetett és ismételtetett. Az egyszerű mondat tana részletesen, az 
összetetté általánosan; elemző olvasás; költemények emlékeltettek és olvasmányok szabadon elbeszéltettek ; 
kéthetenként egy írásbeli gyakorlat. K. k. Mauritz nyelvtana és Lüben Lesebuch IV.

Történet és földrajz b. 4 óra. I. félév: a középkor története a reformatióig; II. félév: az új kor 
története, különös tekintettel a földrajzra és a művelődés-történeti momentumokra. K. k. Batizfalvi II. és 
Ill-dik kötet.

Természetrajz h. 2 óra. I. félévben: Ásványtan, különös tekintettel az egyszerű jegeczalakokra. 
K. k. Dorner ásványtan elemei; II. félévben : bevezetés a természettanba, átestek általános tulajdonairól, a 
vegyvonzásról s a melegről. K. k. Greguss Gyula természettana.

Mennyiségtan h. 1 óra. I. félévben: az általános számtannak első elemei, hatványozás és gyökfej
tés. II. félévben : Mértan, a kör és nehány nevezetesebb görbe vonal sok számvetési feladattal. K. k. Mocnik 
fordításai.

IV. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. I. félévben : K. hittan, a II. félévben erkölcstan. K. k. Székács kátéja.
Latin nyelv h. 6. óra. I. félév. Jul. Caesar „De hello Gallico“ czimti müvéből az V-ik könyv kellő 

szó- és tárgymagyarázat kíséretében olvastatott. A legszebb s érdekesebb fejezeteket, szám szerint huszonné
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gyet könyvnélkül tanultak meg a növendékek. — A mondattanból a mód- és idötan összekötve a consecutio 
temporum-mal magyaráztatott s írásbeli dolgozatok által begyakoroltatott. — II. félév. A Tirocinium Poeticám
bó l: „Á rion/ „Orestes és Pylades,“ „Az arany korszak,“ „Icarus/ „Philemtn és Baucis,“ „Midas,“ „A Fa- 
biusok,“ „A tengeri vihar,“ olvastattak s rajtok a prosodia begyakoroltatott. A mondattanból az idő- és mód
tan, gerundium, gerundivum, supinum és consecutio temporum magyaráztatott, az accusat. c. infinit, s 
participiumok ismételtettek ; a gyakorlókönyv idevágó részei pedig magyarból latinra fordittattak. Hetenként 
egy Írásbeli gyakorlat. K. k. Caesar, de bello gallico (ed. Gyurits), Tiroc. Poet. (ed. Siebelis), Horváth latin 
prosodia és Szénássy mondattan.

Magyar nyelv h. 2 óra. Irály- és verstan. Költemények s prózai darabok betanulása s elemzése, 
irály- és verstani gyakorlatok. K. k. Torkos verstana, olv. k. az iparegyesületi olv. könyv II. kötete.

Német nyelv, a) Kezdők h. 3 óra a III. osztálylyal együtt. Mint a III. osztály, b) Elöhaladottabbak 
h. 2 óra. Az első félévben a mondattan tüzetesen tárgyaltatott és befejeztetett. Azonkívül a hangtan és 
szóképzéstan fontosabb pontjai is tárgyaltattak. A második félévben a verstanból az általános rész és a rím 
elmélete végeztetett. Mind a két félévben költemények magyarázata s emlékelése, és prózai olvasmányok 
elbeszélése. Fösúly az Írásbeli g yakorlatokra (két hetenként egy) volt fektetve. K. k. Mauritz Sprachlehre, 
Lüben Lesebuch V. és Heinrich, deutsche Verslehre.

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

K. k. Greguss Gyula.
Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben összetett hármasszabály, társaság-, vegyítés-, lánczszabály, ka. 

matos kamatszámítás; első fokú egyenletek egy ismeretlennel; II. félévben Tömörmértan. K. k. mint a 
ÍH-dik osztályban.

V. OSZTÁLY.

Vallás b. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek részletesebb ismertetése ; válogatott szakaszok olvasása- 
Palaestina földrajza. A zsidó nép története. K. b. Zsarnay.

Latin nyelv h. 6 óra. I. félév: T. Livius I-ső könyvéből 42 fejezet vétetett át a szükséges régiség - 
tani magyarázatok kíséretében. Könyvnélkül a legszebb részeket kiválasztva tanulták a növendékek. — 
A mondattanból a visszahozó mondatok, az oratio recta és obliqua magyaráztatott s Írásbeli dolgozatokon 
begyakoroltatott. — A „Tirocinium poeticum“-ból olvastatott: „A mezei élet örömei;“ „Vulgus amicitias uti- 
litate probat;“ „Mindenek fölött nyerni.“ — II. félév: Liviusból folytatólag 10 fejezet; a Tirocinium poeti
cámból: ' „Árion ;“ „Bacchus mézet ta lá l;“ „Orestes és Pylades;“ „Busiris és Phalaris ;“ „Ceres és Pro
serpina /  „Az aranykor;“ „Ceres egy fiút gyíkká változtat;“ „Battus;“ „Icarus;“ „Latona parasztokat 
békákká változtat;“ „Philemon és Baucis.“ — A mondattanból az adjectivumok és pronomenekre vonatkozó 
különösebb szabályok magyaráztattak. Minden két hétben egy Írásbeli dolgozat. A metrikából eléadatott az 
általános szabályokon kívül az egy arsissal bíró lábakból álló trochaeusi, iambusi, dactylusi, anapaestusi 
versek. Kézi könyvek, Liviusnál: Szénássy; Tirocinium poeticumnál: Siebelis; a metrikában: Horváth. — 
A második félévben Írásbeli dolgozatul összefüggő egész darabok adattak fel és magyaráztattak meg 
mondattanilag.

Görög nyelv h. 4 óra. Ez iskolai évben a néyszók végeztettek be elméletileg és gyakorlatilag. 
K. k. Horváth nyelvtana és Schenkl olvasókönyve.

Magyar n:/elv h. 2 óra. Költészetfan. A költészeti fajok, költemények olvasása, magyarázása s 
betanulása, házi dolgozatok. K. k. Torkos költészettana.

Német nyelv, a) Kezdők h. 3 óra. Nyelvtan ismétlése. Remekírók olvasása szó- és tárgymagyarázatok 
kiséretében. Költemények emlékelése. K. k. Heinrich : Deutsches Lesebuch ; Schiller : Jungfrau von Orleans;
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b) Elohaladottak h. 2 óra. A költészettanból az elbeszélő és lantos költészet elmélete, a megfelelő olvasmá
nyok tartalom és alak szerinti magyarázatával. A verstanból az általános rész és a rímről. Válogatott költe
mények emlékelése és elszavalása. Kéthetenként egy írásbeli gyakorlat (bele nem számítva a prosodiai 
gyakorlatokat). K. k. Heinrich: Deutsche Verslehre, s Lesebuch I.

Történet $ f  öldrajz li. 4 óra. O-kori történelem a római császárság kezdetéig, kapcsolatban az ókori 
földrajzzal. K. k. Batizfalvi.

Természetrajz h. 3 óra. I. félévben: Ásványtan. K. k. Domer ásványtana felsőbb tanodák számára ; 
II. félévben : a vegytan elemei Domer füzete szerint.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben : Algebra, alapműveletek, a tizedes rendszer, láncz- és köze
litő törtek; arányok, arányiatok és ezek alkalmazása. K. k. Moénik-Klamarik. II. félévben: Sikmértan. 
K. k. Abel Károly.

VI. OSZTÁLY.

Vallás. Mint az V-dik osztályban.
Latin nyelő h. 6 óra. Olvastatott Cicero Catilina ellen tartott beszédjeiből kettő; Vergiliusból: 

1. könyv 1—207. versig. Hetenkint egy óra zármunkálatokra fordittatott. II. félév, h. 4 óra. Olvastatott 
Sallustiustól „Bellum Catilinarium,“ kellő szó- és tárgymagyarázattal kisérve; Catilina, Caesar és Cato 
beszédjeit köuyvnélkül tanulták a növendékek. Minden kéthétben egy Írásbeli dolgozat. K. k. Sallustius, 
magyarázta Holub Mátyás.

Görög nyelv h. 4 óra. Az egész alaktan a hozzá tartozó gyakorlatokkal együtt bevégeztetett; 
aesopusi meséken a grammatikai formák begyakoroltattak.

Magyar nyelv h. 2 óra. Szónoklattan, szónoklati darabok olvasása s emlékelése, házi dolgozatok. 
K. k. Szvorényi ékesszólástana, olv. k. Toldy Chrestomatbiája.

Német nyelv, a) Kezdők h. óra az V. osztálylyal együtt. Mint az V. osztály, b) Elohaladottak 
h. 2 óra. A költészettanból az elbeszélő, lantos és drámai költészet elmélete, a megfelelő olvasmányok magya
rázatával. A verstan bevégeztetett. Válogatott költemények emlékelése s elszavalása. Kéthetenként egy Írás
beli gyakorlat. K. k. mint az V. osztályban és Shakespeare, Coriolán.

Történet s földrajz h. 3 óra. A középkor történelme. K. k. Somhegyi, II.
Természetrajz. I. félévben h. 3 óra. Állattan, különös tekintettel a szervtanra és rendszertanra 

Mihalka kézikönyve szerint; II. félévb. Növénytan, Milialka szerint.
Mennyiségtan h. 3 óra, Hatvány és gyökmennyiségek; logarithmusok; első fokú egyenletek egy 

és több ismeretlennel. Sikháromszögtan. Tömörmértan. K. k. Mocnik-Szabóky.

A rajztanitásban Dittmann Antal községi rajztanitó vezetése alatt a tanulók közöl sokan
részesültek.

Afranczia nyelvet Sasvdry László melléktanitó adta elő, úgy az első, mint a második félévben.
A gyorsirászatot ez évben is Balogh Andor tanította, részben ingyen, részben csekély dij mellett.
A tornászaiban a gymnasiumi növendékek a tornaegyletnél dij leszállítás mellett részesültek.

A Mauritz Rezső felügyelete alatt álló gymnasiumi segélyegylet csak 1869. deczember havában 
kezdhette meg működését és rövid működési ideje alatt is tőkéje 100 írttal szaporodott.

A Torkos László és Heinrich Gusztáv vezetése alatt álló magyar és német önképző társulatok he
tenkénti összejöveteleiket a lefolyt tanévben is megtartották.

A pesti ág. hitv. gymnasium Ért. 4



A kötelezett tantárgyak tanárai s az előadott tantárgyak rendje a tanév
második felében.

A tanár neve. Tantárgy és osztály: Hetenkénti
óraszám.

1
Jegyzetek.

S z é n á s s y  S á n d o r  
rendes tanár s e. i. igazgató.

Latin: V., VI. 
Görög: V., VI. 18.

A VI. osztály főnöke. 
Az ág. hitv. egyetemes 

egyház könyvtárnoka.

B a t i z f a l v i  I s t v á n  
í rendes tanár.

Történet: 11—VI. 
Földrajz: II., IV. 
Vallás: V., VI.

20. Az V. osztály főnöke.

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

Természetrajz : I—III., V., VI. 
Földrajz: I.
Számtan: I.

18.
Az I. osztály főnöke.
A természetrajzi gyűjte

mények őre.

G a á l  M i h á l y  
hely. tanár.

Latin: L, II.
Földrajz: II.
Vallás: I—III.
Német: III—IV. a kezdőkkel.

20. A második félévben a 
tanári kar jegyzője.

Dr. H e i n r i c h  G u s z t á v  
hely. tanár.

Latin : 111, IV.
Német : III—VI. a haladókkal. 20.

A Ili. osztály főnöke.
A gymn. h. könyvtárno

ka és a német önképzö 
társulat elnöke.

j
Ma u r i t z  Re z s ő  

rendes tanár.
Mennyiségtan : II — V1, 
Természettan: IV.
Német: V—VI. a kezdőkkel.

20.
A ÍV. osztály főnöke.
A gymn. segélyegylet 

felügyelője.

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

Magyar: I—VI. 
Vallás: IV. 
Német: I -  II.

19.
A H. osztály főnöke.
A magyar önképző tár- j 

sulat elnöke.
____________________ 1

A tanári karnak irodalmi működéséről a lefolyt tanévben tanúskodik a következő kimutatás. 
A lefolyt isk. évben ugyanis megjelent:

Batizfalvi Istvántól: A világtörténet alaprajza, a gymnasium felsőbb osztályai számára. I. rész. 
Ó-kor a római császárság kezdetéig. Az egyetemes gyűlés által megalapított tantervkez alkalmazott kiadás. 
Pest, 1870. Osterlamm Károlynál.

Dr. Heinrich Gusztávtól: a) „Deutsches Lesebuch für Obergymnasien und Oberrealschulen,“ 
I. kötet. (Lampelnél). h) „M. Tulli Ciceronis Laelius, de amicitia,“ magyarázatos kiadás (Lampelnél).
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c) Kisebb értekezések, ezikkek és könyvismertetések különféle Lapokban és folyóiratokban, különösen az 
„ország, tanáregylet közlönyében.“ cl) Sajtó alatt van „Az osztrák-magyar birodalom földrajza“ (Aignernél).

Mavritz Rezsőtől: a) Sajtó alatt van egy -Általános számtan és Algebra“ ; b) Kisebb értekezések 
és könyvismertetések.

Szénássy Sándortól: a) Vergilius Aeneis-c I., II. énekének szó- és tárgymagyarázatos kiadása, 
b) Sajtó alatt van Livius II. könyvének magyarázatos kiadása. — Ezenkívül megjelent c) az országos tanári 
egylet közlönyében : „A latin igeragozásról, tekintettel annak gymnasiumainkban való ta n í tá s á r a d) a „Nyelv- 
tudományi közleményekben: „Latin orthographiai tanulmányok.“

Torkos Lászlótól: a) „Az emberi nem mivelödési történetének vázlata.“ (A nőképző egylet megbízá
sából. Aignernél). b) „Esti órák,“ a Kisfaludy-társaság által dicsérettel kitüntetett tanköltemény a költészet
ről. (Petriknél, sájtó alatt), c) Kisebb dolgozatok különféle lapok és folyóiratokban.

A tanulók száma osztály és hitvallás szerint:

Osztály
V a l l á s r a n é z v e ..

Összesen
iág. liitv. belv. liitv. róm. katb. gör. kel. Mózs. bitv.

1. 25 1 _6 2 18 52

IL 16 2 8 — 21 47
• i

m . 15 — 4 3 23 45

IV. 16 5 — 1 17 39

! v . 11 2 1 2 12 28

! v i . 6 i ■*1 2 8 18

Összesen 89 i i 20 10 99 229

4*



A gymnasiumi tanulók névsora.*)

I. Osztály.
1. Agorasztó Péter 1859. g. k. Pest.
2. Bakody Árpád 1858. ág. Pest, m. t.
3. Bernula Miklós 1857. ág. Pilis, Pest

megye.
4. Bischitz Lajos 1859. M. h. Duna- 

Földvár.
5. Bleuer Oskár 1860. M. h. Pest.
6. Burger Sándor 1856. r. k. Pest.
7. Dohmann Károly 1859. ág. Pest.
8. Egyed Sándor 1858. hv. h. Pest.
9. Falvay Antal 1858. ág. Nagy-Zenk, 

Sopronm. II. f. k.
10. Feldmesser Sámuel 1859. M. h. Pest.

I. f. k.
11. Fiedler József 1858. ág. Pest.
12. Fleisohmann Manfred 1859. M. h. 

Pest.
13. Gersel Miksa 1858. M. h. Pest.
14. Gigon Albert 1856. r. k. Pest.
15. Glück Károly 1858. M. h. Pest. m. t.
16. Goldstein Gyula 1858. M. h. Pest.
17. Guttmann Emil 1859. M. h. Pest.
18. Höchel Antal 1859. ág. Pest.
19. Hoicsy Sándor 1860. ág. Buda,
20. Horánszky Ferencz 1858. ág. Pest.
21. Horetzky Béla 1857. ág. Veleg, Fe

hérmegye.
22. Ivanits Miklós 1856. ág. Pest.
23. Janitz Alajos 1858. ág. Pest.
24. Kadlecsik János 1858. ág. Pest.
25. Kiásson Gyula 1858. ág. Pest.
26. Kőim Béla 1858. M. k. Nagy-Becs- 

kerek.
27. Laekner György 1859. ág. Pest.
28. Lemberger Sámuel 1858. M. h. Pest.
29. Nagy Imre 1858. ág. Kaposvárit.
30. Nikászy Antal 1857. ág. Pest.
31. Péterfy József 1858. ág. Nemes-Csoó.
32. Piday Béla 1860. r. k. Pest.
33. ßomeiser Alajos 1857. r. k. Pest.
34. Kuszt József 1859. M. h. Pest.
35. Schossberger Gusztáv 1859. M. h. 

Pest.
36. Schultes Albert 1858. ág. Nürnberg.

II. f. k.
37. Slubek Oszkár 1858. ág. Buda.
38. Spira Antal 1857. r. k. Guttenstein, 

Karinthiában.

39. Spira Kezső 1858. r. k. Guttenstein, 
Karinthiában.

40. Spitzer Rudolf 1858. M. h. Pest.
41. Spitzer Miksa 1858. M. h. Pest. II. 

f. k.
42. Spitzer Vilmos 1857. M. h. Pest. II. 

f. k.
43. Stern Lajos 1859. M. h. Pest. m. t.
44. Szűk Geyza 1860. ág. Pest.
45. Tóth Gyula 1857. ág. Pest.
46. Trencsényi István 1859. ág. Hatvan, 

Pestmegye.
47. Vandrák László 1858. ág. Pest.
48. Veith Béla 1858. M. h. Szólnok, 

Pestm.
49. Weber Károly 1858. ág. Pest.
50. Witomirovits Milan 1858. g. k. Csép, 

Pestm.
51. Wodjaner Arthur 1859. M. h. Pest.
52. Zsigmondy Árpád 1860. ág. Pest.

II. Osztály.
53. Ági István 1858. hv. h. Kecskemét, 

m. t.
54. Bakonyi Géza 1858. M. h. Pest.
55. Beck Zsigmond 1858. M. h. Pest.
56. Böhm Arnold 1856. M. h. Miskolcz.
57. Braun Jakab 1857. M. h. D.-Föld- 

vár, m. t.
58. Draskóczy László 1858. ág. Kalosa, 

Gömörm. m. t.
59. Egger Gyula 1859. M. h. Pest.
60. Flesch Aladár 1859. r. k. Pest.
61. Fleischmann Imre 1857. r. k. Pest.
62. Földváry Miklós 1857. ág. Tass, Pest

megye, m. t.
63. Glauber Samu 1858. M. h. Munkács.
64. Glós Géza 1857. ág. Pest.
65. Glós László 1859’ ág. Pest.
66. Glück Ignácz 1858. r. k . Pest.
67. Gregersen Nils 1857. ág. Szob, Hontm.
68. Grosz Frigyes 1858. M. h. N.-Várad. 

m. t.
69. Gruber Izidor 1859. M. h. Pest.
70. Gruber Sándor 1858. M. h. Pest.
71. Györgyi Kálmán 1860. r. k, Pest.
72. Haenisch Frigyes 1857. ág. Pest.
73. Herozka Gyula 1858. M. h. Pest.

*) Rövidítések: ág. =  ágostai; — hv. h. =  helvét hitvallású ; — r. k. =  római katholikus ; — g. k. =  görög keleti; 
— M. h. =  Mózes hitvallású ; — m. t. =  magántanuló ; — t. m. =  tandíjmentes ; — ism. =  ismétlő ; — I. f. k. vagy II. f. k. =  
első vagy második félévben kimaradt.



74. Hirachl Gusztáv 1858. M. h. Post.
75. Horváth Károly 1859. hv. h. Post.
76. Karafiát Marcus 1858. ág, Bécs.
77. Koritschoner Lipót 1857. M. li. Pest.
78. Krausz Gusztáv 1858. ág. Rost.
79. Kurzweil József 1856. M. li. Pest.
80. Külley Aladár 1859. ág. Sz. Fehér

vár.
81. Lederer Rudolf 1858. M. h. Pesti m. t.
82. Páris Frigyes 1858. ág. Kotaj, Sza- 

bolcsmegye.
83. Piday Ödön 1858. r. k. Pest.
84. Pintschof Mór 1857. M. h. Pest.
85. I’urgly László 1858. ág. Kőkút, Vesz

prémin egye.
•86. Rózsavölgyi Imre 1858. M. h. Pest.
87. Saphir József 1858. M. h. Pest.
88. Schmidt Sándor 1856. ág. Pest. t. in.
89. Schneller Adolf 1858. M. h. Balassa- 

Gyarmat.
90. Schwartz Ernő 1858. M. li. Pest. m. t.
91. Spöhr Gyula 1858. ág. Bécs. II. f. k.
92. Sváb Sándor 1859. M. h. Pest.
93. Svoboda Ede 1857. r. k. Trübau, 

Csehorsz.
94. Thúry Feroncz 1858. ág. Pest.
95. Wallaszky Gusztáv 1858. ág. Pest.
96. Wányek János 1856. r. k. Pest.
97. Wéhly Károly 1858. r. k. Brünn.
98. Weisz Gyula 1858. M. h. Dömsöd. 

Pestmegye.
99. Zsigmondy Pál 1858. ág. Pest.

III. Osztály.
100. Ábel Jenő 1857. r. k. Pest.
101. Adler Mihály 1857. M. h. Pest.
102. Balassa J . 1855. ág. Edolény Bor- 

sodmegye.
103. Baumgarten Egm. 1859. M. h. Bécs. 

m. t.
104. Bayer Forencz 1855. ág. Pest.
105. Beck Arnold 1857. M. h. Kassa.
106. Benkö Henrik 1857. ág. Körmönd, 

Vasmegye.
107. Berger Róbert 1857. M. h. Bécs. II. 

f. k.
108. Bischitz Artúr 1858. M. h. Duna- 

Földvár, m. t.
109. Bobor Károly 1855. ág. Makó. t. m.
110. Bókay János 1858. ág. Pest.
111. Braun Lajos 1856. M. h. Duua-Föld- 

vár, m. t.
112. Eisíer Adolf 1858. M. h. Arad.
113. Frühbauer Ferencz 1856. ág. Pest.
114. Gavora Kálmán 1855. ág. Arad.
115. Glatz Antal 1856. ág. Dombegyháza, 

Csanádin. m. t.
116. Glück Ignácz 1857. M. h. Tisza-Roff.
117. Goldstein Gyula 1857. M. h. Pest.
118. Guttmann Lajos 1857. M. li. Pest.
119. Heinrich Károly 1856. ág. Pest.
120. Hellsinger Emil 1858. M. li. Deb- 

reczen. m. t.
121. Herzfeld Vilmos 1857, M. h. Déva 

Erdély.
122. Jankovits Endre 1857. g. k. Pest.
123. Jármay Gusztáv 1857. ág. Pest.
124. Kövy Alfonz 1858. ág. Pest. m. t.
125. Maitinszky Zsigmond 1859. M. h. Pest.
126. Mannaborg Miksa 1857. M. h. Pest.
127. Marschalko Rikárd 1857. ág. Pest.

128. Molnár József 1855. ág. Ó-Buda, 
ism.

129. Pfeifer Vilmos 1857. M. h. Pest.
130. Rajcs Zoltán 1857. ág. Szirák, Nó- 

grádm.
131. Bosenzweig Ármin 1856. M. h. Pest.
132. Rózsavölgyi Manó 1857. M. h. Pest.
133. Schwartz Gyula 1856. M. h. Tengőd, 

Tolnám.
134. Singer Sándor 1857. M. h. Pest.
135. Stein Gusztáv 1857. M. h. Szeged, 

m. t.
136. Steiner Béla 1857. M. li. Irsa, Pestm.
137. Szukács József 1855. ág. Aszód. t. m.
138. Tassy Geyza 1854. r. k. Czecze, Fe

hérmegye,
139. Tassy Gyula 1856. r. k. u. o.
140. Ullmann Adolf 1857. M. h. Pest.
141. Wassilievits István 1855. g. k. Pest.
142. Wassilievits János 1857. g. k. Pest.
143. Wolfner József 1857. M. h. Arad.
144. Wodianer Rezső 1858. r. k. Pest. m. t.

IV. Osztály.
145. Bakonyi Emil 1856. M. h. Pest.
146. Baumann Miksa 1856. M. h. Pest.
147. Béler Jenő 1855. ág. Pest.
148. Benedikty Pál 1855. ág. Czegléd.
149. Bókay Árpád 1856. ág. Pest.
150. Csengery Lóránt 1856. hv. h. Pest.
151. Csuka Lajos 1856. ág. Pest.
152. Eisler Béla 1857. M. h. Pest.
153. Fleischmann Samu 1854. M. h. Szé- 

csény, Nógrádm.
154. Frankendorfer Lipót 1855. ág. Pest.
155. Fröhlich Fülüp 1856. hv. h. Pest.
156. Gorey (Germ) Gyula 1855. ág. Kassa.
157. Gressler László 1855. ág. Fót, Pestm.
158. Hajduska Emil 1856. M. h. Pest.
159. Hammersberg Aladár 1856. hv. h. 

Kassa.
160. ' Hermann’ Lajos] 1856. M. h. Paks,

Tolnám.
161. Hirsch Zsigmond 1856. M. h. Pest.
162. Hojcsy Géza 1857. ág. Buda.
163. Holl Ernő 1855. ág. Pest.
164. Kriek Aladár 1856. ág. Pest.
165. Lator Géza 1857. hv. h. Nagy-Szöllős, 

Ugocsam.
166. Leitner Zsigm. 1858. M. h. Pest. m. t.
167. Lichtenstern Emil 1856. M. h. Pest.
168. Lovényi Zsigm. 1856. M. h. Bécs.
169. Mirkovszky Géza 1856. g. k. Jász- 

Fényszaru.
170. Pfitzner János 1856. ág. Pest.
171. b. Prónay Gábor 1857. ág. Pest. m. t.
172. Rácz Béla 1857. hv. h. Pest.
173. Silberstein József 1855. M. h. Leip- 

nik. Morvaorsz.
174. Silberstein Salamon 1856. M. li. Loip- 

nik. Morvaorsz.
175. Slabej József 1855. ág. Alberti, Pestm.
176. Slubek István 1856. ág. Buda.
177. Stem Ártúr 1856. M. h. Pest. m. t.
178. Stern Lajos 1857. M. h. Pest. in. t.
179. Sváb Lajos 1856. M. h. Pest.
180. Székács Béla 1856. ág. Pest.
181. Wechselmann Ede 1855. M. li. Pest.
182. Weisz Ignácz 1855. M. h. Pest.
183. Zsachó János 1853. ág. Tordacs, Fe- 

liérm.



Y. Osztály.
184. Békeffy Géza 1853. M. h. Pest.
185. Bloksay Ferencz 1856. r. k. Kaszony, 

Beregm.
186. Brachfeld Manó 1855. M. li. Sz.-Fe- 

liérvár.
187. Czékus László 1855. ág. Rozsnyó, 

Gömörm. I. f. le.
188. Dalnoky Béla 1855. M. h. Pest.
189. Diamant Márton 1852. M. b. Kartal, 

Pestm.
190. Goldstein Izidor 1856. M. b. Pest.
191. Goldstein Károly 1854. M. h. Pest.
192. Gompercz Miksa 1855. M. h. Pest.
193. Haberern Pál 1855. ág. Szarvas, Bé- 

késm.
194. Heinrich Alajos 1855. ág. Pest.
195. Honig Mór 1854. M. h. Apatin, 

Bácsin.
196. Jakobovics Miksa 1854. M. h. Czeg- 

léd, Pestm. m. t.
197. Janitz János 1853. ág. Pest. t. ni.
198. Janitz József 1852. ág. Pest. t. m.
199. Jutenák István 1854. ág. Pest.
200. Kriek Árpád, 1855. ág. Pest.
201. Mezey Fülöp 1853. M. li. Túrkevi, 

Nagykunság.
202. Muraközy Géza 1856. hv. h. Békés.
203. Nádosy István 1854. ág. Velencze, 

Feli érmegye.
204. Petrich Zoltán 1852. ág. Paks, Tol

namegye.
205. Popovich György 1853. g. k. Vuko- 

vár, Szerém m. II. f. k.
206. Rácz István 1855. hv. h. Pest.
207. Sacelláry Mihály 1855. g. k. Pest.
208. f?ajóhelyi Béla 1855. ág. Pest. t. ni.

209. Steiner Ignácz 1852. M. b. Bánk, 
Veszprémm.

210. Verdősy Lajos 1851. ág. Pest. t. m.
211. Wiener Mór 1856. M. h. Pest. I. f. k.

VI. Osztály.
212. Braun Frigyes 1855. M. h. Pest. II. 

f. k.
213. dementis Lajos 1854. ág. Hatvan.
214. Deutsch Gyula 1854. M. h. Pest.
215. Fany György 1854. g. k. N.-Kikinda, 

m. t.
216. Gager Károly 1854. r. k. Bécs.
217. Goldschmidt Lajos 1854. M. b. Pest.
218. König Lajos 1854. M. h Pest.
219. Kovács László 1855. ág. Czegléd. 

m. t. (
220. Páris Ágost 1853. ág. Veszprém.
221. Perlesz Benedek 1853. M. h. Palánka, 

Bácsin.
222. Purgly Sándor 1855. ág. Ivókút.
223. Rakics Wladimir 1852. g. k. Szent- 

Endre.
224. Rumpelles Mihály 1852. ág. Pest.
225. Ullmann Károly 1855. M. h. Pest.
226. Wiener Gyula 1854. M. h. Pécs. I. 

f. k.
227. AVinter Lajos 1852. M. li. Pest. IL  

f. k.
228. Zeyk Kálmán 1852. hv. h. Kolozsvár.
229. Zolnay Jenő 1854. ág. Pest.

Szénássy Sándor,
igazgató-tanár.






