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Platon Phaedonjának tartalm a, gondolatmenete és czélja .
B e v e z e t é s .

A Platon müvei feletti tanulmányokat — mely müvek egyikét „Phaedont“ mi is jelen értekezé
sünk tárgyául választottuk — századunkban Schleiermacher, azon nagy német philologus, bölcsész és hittudós 
kezdette meg, (1804-ben), ki feladatául tűzte ki Platon valamennyi müveinek fordítását általános bevezetéssel és 
különleges, Platon egyes müveihez való, bevezetésekkel közzétenni, s ki e téren valóban kitiinö eredményt 
mutatott is fel, bár müvét — fájdalom — teljesen be nem fejezhette. (Platon’s Werke von F. Scheiermacher (Ueber- 
Setzungen und Einleitungen.) I, 1 X2, II, 1—3, Berlin 1804 —10, III, 1 ,1828 ; 3. Au fi. 1855—62). Nem található 
egykönnyen más oly mii a különben oly gazdag platóni irodalom terén, mely Platon megértését oly hathatósan 
előmozdította volna, mint épen ezen egyszerű és szerény ruhában megjelent Schleiermacherféle fordítás bevezeté
seivel együtt. Hogy ezen mii ily nagy eredményt volt képes eszközölni: oly tényezőknek kellett benne egyesülniök, 
melyek ritkán találhatók fel egy miiben egyszerre s ezek : egyrészről azon félreismerhetlen hasonlóság, mely a 
platoui és schleiermaclieri gondolatok közt létezik, másrészt azon lelkiismeretes és önmagát megtagadó, valódi 
philologicus elmélyedés a nagy görög bölcsész gondolataiba, melylyel szerző szigorúan kirekeszt minden egyéb 
eszmét, mit azon nagytudományü férfi, német Platónk, saját vagy más tudósok felmerült gondolataiból hozzá 
csatolhatott volna. Ennek folytán ezen csekély igénynyel fellépő fordítás, épen ezen helyes mérték és tapin
tattal tartott kezelés következtében, mely szerint annak gondolatmenete csak is azon értelmet adja vissza, 
mely Platon saját szavaiban benn rejlik : e fordítás — mondom — lökést adott számos Platóra vonatkozó s 
annak müveit minden irányban vizsgáló tanulmányoknak, úgy hogy nemcsak a még akkor ifjú Böckh Ágoston 
mondá ki nyiltan századunk első éveiben, hogy ezen mii korszakot alkot és a maga nemében egyetlen; de 
hogy még Bekker Immanuel is Platon müveinek általa eszközlött azon kiadását, melyben a müvek szövege a 
legjobb kézirati alapra van fektetve, Schleiermachernek, mint Platon restitutorának ajánlja. Az azóta Platon 
felett eszközölt valamenyi tanulmányozások Bekker ezen kiadásában és Schleiermacher fordításában gyökerez
nek. De mig Schleiermacher az egyes párbeszédek helyes megértetésére és a gondolatok összefüggésének fel
tüntetésére nem választott más útat, mint azt, hogy kizárólag csak Plafonnak magának müveibe és gondolko
dási modorába elmélyedett : addig Herman Károly Frigyes egy ide vonatkozó munkájában (Geschichte und 
System der Platonischen Philosophie, erster (allein erschienener) Tlieil, Heidelberg 1839) eme helyes irány
nyal merőben ellenkező útra lépett. Ezen tudós ugyanis azon meggyőződésből indúl ki, hogy a Platón életéről 
felmaradt egyes adatok elégséges és biztos alapot és segédeszközöket nyújtanak arra, hogy a tanulmányozó 
azokból a platoni gondolataié egész lánczolatának menetelét kiismerhesse, és ezzel egyúttal Platon összes ira
tainak berendezését kellőleg felfoghassa s azok tartalmát teljesen megértse. E szerint tehát, daczára annak, 
hogy némely eredményekben- Herman nézetei Schleiermacher elveivel és állításaival találkoznak, mégis a két 
tudós valódi álláspontja és kutatásaik kiindulási alapja teljesen különböző. Hermann müve azáltal, hogy mind
azt, a mi Plató és iratai felől tudományos anyagként összegyűjthető volt, felkarolja és összeállítja, kétségkívül 
nagy becsesei bír, még akkor is, ha eredményeinek nagy részét el nem fogadhatjuk. Azonban müve ezen emlí
tett és általánosan elismert becse mellett is, nem képes úgy, mint a Schleiermacheré, Plato megértését közvet
lenül eszközölni, hanem csak az által, hogy mindazon viszonyok és körülményeket tudomásunkra adja és mind
azon adatokat sajátunkká teszi, melyek Platon helyes magyarázását és kritikáját, helyes megítélését és mél
tánylását elősegítni s arra segédeszközül szolgálni képesek.

S daczára ennek még is félreismerhetlen, hogy az erre következő időben Hermann ezen terjedelmes 
és tudományos müvének befolyása nagyobb volt az e téren működő tudósokra s több követőre talált, mint 
Schleiermacher szigorú hűsége és mértéket tartó önfékezése; mert például az erre következő években felme
rült két legfontosabb s valóban nagybecsű és terjedelmes munka is, melyek egyikét Steinhart (most hallei 
tanár) Lipcsében adta ki Müllernek Platon fordításához bevezetések gyanánt Platon egyes müveihez (Platon’s
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sämmtliche Werke, übersetzt von Hieronymus Müller, mit Einleitungen begleitet von Karl Steinliart, 8 Bde, 
Leipzig 1850—66), másikát pedig Susemihl greifswaldi tanár szerkesztő össze (Franz Susemihl, die genetische 
Entwickelung der platonischen Philosophie, einleitend dargestellt, 2 Theile, Leipzig 1855—60.), inkább Her
man, mint Schleiermacher irányának követését mutatják, mint azt a két szerző maga is bevallá. S bizonyára 
senki sem ismerheti félre azon Plafonért lángoló nemes lelkesedést, mely Steinhart szónoki irályú bevezetéseit 
oly jóltevöen áthatja, s még kevésbé vonhatná bárki kétségbe azon nagy pontosságot és bámulandó szorgalmat, 
melylyel Susemihl az egyes párbeszédek feletti értekezéseit átdolgozta : s még is — legalább részemről, — az 
eredményt tekintve Schleiermacher szerény munkáját e müveknek eleibe teszem, mert nagy kétség támadt 
bennem az iránt, váljon ez utóbbi müvek Platón helyes és hü megértését nem gátolták-e inkább, mintsem 
elösegiték.

S ezen kételyre méltó álapot ad azon körülmény, mely szerint Steinhart és Susemihl munkáit ol
vasva és nézeteiknek teljes hitelt adva, önkénytelenül is azon meggyőződésre kell jutnunk, mintha Platon esz
méi és gondolatmenetének kifejtése körül oly pontos és alapos ismerettel bírnánk, mely felülmúlja még azt is, 
melylyel egy oly bölcsész gondolatait követhetjük, kivel egy korban élünk, kiről biztosan és részletesen tudjuk, 
hogy minden egyes munkáját mily időben s mily körülmények közt írá és téré közzé.

Pedig az alapos ismeret ezen éreztetése, vagyis inkább csak színlelése még oly dolgokban is, me
lyeket valóban Platón felöl legkevesebb biztossággal tudhatni : méltán alapos kételyt ébreszthet az említett két 
műben a szerzők által felhozott oly állítások és nézetek felett is, melyekről fel lehetne tenni, hogy biztos kut- 
forrásokból meritvék s melyek csakugyan bebizonyítottak és igazak. Kételyem említett okához hozzájárul még 
azon körülmény is, hogy piig Schleiermacher bevezetése és fejtegetéseiben szorosan csak azon eszmék korlátái 
között marad, melyekre Platón müveinek olvastak or okvetlen fel kell eszmélnünk s melyeket Platon saját 
szavai tartalmaznak : addig Steinhart, — csak hogy semmi se legyen müvében hallgatással mellőzve, — oly 
gondolatokat is felvesz tárgyalása alapjául, melyek Platon olvasása közben talán egynémely müveit olvasó
nak eszébe jöhetnek, de közvetlen a szövegben távolról sem tartalmaztatnak. Pedig az ilynemű eljárás ál
tal, mely szerint minden mellékes — bár tudni méltó — dolgokra is kiteljed figyelmünk : könnyen szem elől 
téveszthetjük azt, mi leglényegesebb, t. i. az egész miinek magának egységes felfogását és megértését. A szerző 
ily eljárás által aztán rendesen azon helyzetbe jut, hogy midőn végre egy-egy platoni mü egységes benyomását 
és annak resuméjét veszi tárgyalás alá, oly bonyolult és zavaros fogalmakat közöl, melyek a helyett, hogy az 
illető mü teljes megértését eszközlenék, ismét uj és uj kételyekre vezetnek. S nagyrészt innen magyarázható 
ki azon sajnos tünemény, mely az utolsó években a platoni irodalom terén általánosan tapasztalható, mely 
szerint az e téren működő tudósok a platoni müvek legnagyobb részének eredetiségét és Platontóli származá
sát kétségbe vonják, mint ezt fökép Schaarschmidt, bonni tanár „Die Sammlung der platonischen Schriften etc. 
Bonn 1866.“ czimü müvében tévé. O ugyanis azon 36 platoni mü közül, melyek Thrasyllos gyűjteményében fel 
vannak sorolva, csak nyolezat ismer el platoni eredetűnek, nemcsak azon kisebb, kevésbé fontos párbeszédeket 
vetvén el, melyek iránt már mások is gyakran és joggal támasztottak kételyeket az iránt, hogy Platon által 
írattak, de határozottan tagadva még néhány fontosabb mü, mint „Menő“, „Euthydemos“, sőt az oly nagy fon
tosságú „Parmenides“, „Kratylos“, „Sophistes“, „Politikos“, „Philebos“ párbeszédek platoni voltát és eredetét is.

Pedig a platoni dialógusok ezen nagy számának kiküszöbölését én részemről már csak azért sem 
tarthatom helyesnek, mert azok, kik ezt teszik s nevezetesen Schaarschmidt kirekesztését rendszerint az által 
indokolja, hogy kimutatni törekszik —  bár e negativ eljárása semmit sem bizonyít —- miszerint az illető pár
beszédek platoni voltának bebizonyítására semmi közvetlen és egyenes hitelesités nem áll rendelkezésünkre ; 
indokolásának positiv oldalát pedig rendesen az szokta képezni, miszerint azt állítja, hogy az illető általa 
elvetett párbeszéd nem méltó Plafonhoz.

Ezen utóbbi állítását aztán bebizonyítandó, rendszerint az illető párbeszédnek rövid tartalmát adja, 
úgy pedig hogy a dialógust lehető apró részekre szaggatja szét, melyek közé saját gáncsoló és kicsinylö meg
jegyzéseit szövi közbe. Az ily előadásmód eredménye aztán természetesen nem lehet más, mint hogy Platon 
gondolatainak összefüggése, a közbeszőtt megjegyzések által megszaggatva, könnyen ki nem vehető s Plafon
hoz valóban méltatlannak látszik. En Schaarschmidt ezen túlhajtott eljárását sem igazoltnak, sem elfogadha
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tónak nem tekinthetem, mert minden szavából látom, hogy ő inkább Steinbart és Susemilil elmélkedéseit ta
nulmányozta, mintsem az eredeti Platont és annak gondolatainak egységes és tiszta összefüggését. A Schaar- 
schmidt által kihozott negativ eredményekhez vezetnek oly Steinhart- és Susemihlféle tárgyalások, melyek 
Plató gondolatai összefüggésének nehézségeit közbeszőtt, Platótól idegen elmélkedések által elfödik és azért 
a valódi összefüggést semmiképen sem képesek kipuhatolni. Ily Schaarschmidtféle tárgyalás tehát talán jogá
ban van és érvényesíthető oly fejtegetések irányában, melyeken — fájdalom — keresztül kellett menniük 
Platon világ. s gondolatainak, hanem azért még nincs jogában és nem is érvényesíthető maga az eredeti Platon 
gondolatai ellenében.

Még egy más fontos, Plato dialógusai felett irt tanulmányt mindjárt elöl Schleiermacheré mellett 
kellett volna felemlitenem, minthogy az Schleiermacher bevezetései mellett méltóan megáll s ez a „Platoni ta
nulmányok“ czimü munka Bonitztól, mely Bécsben 1858-ban két füzetben jelent meg s négy párbeszédet u. m. 
a „Gorgias, Euthydemos, Theaetet és Sophistes“ elemezését tartalmazza, melyekhez csatolá még a berlini 
tudományos akadémiában felolvasott értekezését a „platoni Laches“-ről. Bonitz azon helyes nézetből indul ki 
értekezéseiben (lásd első füzetének tanulmányai ü. és 40. oldalát), hogy Platon minden egyes párbeszé
dének czélja és irányzata nem puhatolható ki máshonnan biztosan, mint azon gondolatmenet és beosztás szó 
ros taglalásából, melyet maga Platon világos szavakban kijelölt.

Hogy pedig erre nézve Platon maga minden párbeszédénél kétségbevonhatlan s oly világos útba- 
igazitásokat ad, melyek észrevételével minden müvének egységes czélja és irányzata könnyen megérthető : azt 
Bonitz az említett 4 párbeszéd gondolatmenetének remek taglalása által példásan megmutatá.

Bonitz ezen értekezéseit és Schleicrmachernek fenntemlitett kitűnő munkáját választám én is pél
dánykép gyanánt, melyeket követni s melyek helyes eljárási módját s páratlan módszerét folyvást szem előtt 
tartani akarám alább következő értekezéseimben, melyekben — a nélkül hogy magammal vagy épen mások
kal elhitetni igyekezném, hogy a szemeim előtt lebegő példány képeket csak távolról is elértem volna — azt, a 
mit Bonitz terjedelmes müvében és tüzetes okadatolásaiban kifejtett és nézetem szerint mindenkorra megálla
pított, én csak Platon egyes müveihez való bevezetés gyanánt és egyes kijelelt főbb mozzanatokban, mintegy ed
digi platoni tanulmányaim mutatványaként a következő tiz platoni párbeszéd (t. i. „Protagoras“, „Charmides“, 
„Euthyphro“, „llippias minor“, „Meno“, „Pliaedrus“, „Symposion“, „Pliaedon“, „Kratylos“, „Philebos“) tag
lalásában röviden keresztül vinni megkisérlettem.

Ezek közül „Phaedon“ képezendi a most következő első szakasz tárgyát, (a többi 9 névszerint em
lített párbeszéd már kész fejtegetését másutt szándékozom közzé tenni,) melynek fejtegetésénél nézetemet csak 
lehető legrövidebben fejezendem ki, fenntartván magamnak a jogot, hogy egyes állításaimat később tüzetesen 
és részletesebben indokolhassam.

Bonitz a „platoni tanulmányokéhoz irt bevezetésében (pag. 1— 10.) bőven előadja azon szempon
tokat, melyeket alkalmaznunk kell, hogy minden párbeszédben a szerző által kifejezni akart gondolatmenetet, 
főeszmét és irányzatot magunkévá tegyük. Ezen Bonitztól kijelölt szempontok voltak irányadók az én fejtege
téseimben is, s azért munkám elveinek bírálóit egyszerűen azokra utalhatom, a helyett, hogy azokat egész ter
jedelmükben ismételnem kellene. Mert legalább én azon erős meggyőződést táplálom, hogy csak úgy jutha
tunk minden egyes párbeszéd, és Platon összes munkáinak teljes megértésére, ha a Bonitz által ajánlott és 4 
párbeszéden mesterileg kivitt módszeres eljárást valamennyi párbeszéd tanulmányozásánál alkalmazzuk.

Végül megemlítem, hogy a nagy görög bölcsészt magyar fordításban, az egyes párbeszédeket beve
zetéssel ellátva s leginkább Schleiermacher munkája nyomán haladva, jeles hazai tudósunk Hunfalvy Pál mu
tatta be a magyar közönségnek. („Plato munkái“ fordította Hunfalvy Pál, Pest; 1853 és 54, I. kötet; tartal
mazza Euthyphront, Apológiát, Kristont, Phaedont, Alcibiadest, Lachest, Protagorast, Menont és Gorgiast.) 
Sajnos azonban, hogy ezen, jelenleg a philologia és nyelvészet más terén nagy sikerrel működő férfiú nem 
közölte a magyar közönséggel Plató teljes müveit. A mi Phaedont illeti, örvendek, hogy eme párbeszéd eszme
menetének és czéljanak meghatározásánál nevezett tudóssal csaknem ugyanazon eredményre jutottam, — bárba, 

% mit előre megjegyzek, Hunfalvy müvét csak akkor kaphattam kezemhez, mikor nyomozásaimmal már teljesen 
elkészültem. —
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1.) A p á r b e s z é d  r ö v i d  t a r t a l m a .

Ezen párbeszéd Plató minden müvei között legtöbb érdeket költött az ó- és nj-korban egyaránt. S 
©zen érdekeltséget nem csak a párbeszéd tartalmának absolut becse és művészeti alakja és kivitelének tökélye 
idézte elő, hanem azon körülmény is elősegítő, hogy ezen párbeszéd tárgya közel áll az olvasó személyes óhajai
hoz s oly tárgygyal foglalkozik, mely mindenkire nézve általános érdekkel bir. Sokan főkép azért olvassák e 
müvet, hogy a görög bölcs gondolatait összehasonlitsák azon elvekkel, melyeket a különböző vallások nyújta
nak ugyanazon tárgy felett, melylyel e mü foglalkozik. E párhuzamos összehasonlítás azonban a mü megérté
sét épen nem mozdítja elő, sőt arra adott okot, hogy ezen mellékes viszonyok figyelembe vételével többen sok 
idegenszerüt magyaráztak ki Plato gondolataiból. Főkép e műnél tehát különösen kívánatos, hogy az olvasó 
szigorúan csak azon gondolatok lánczolatát kövesse, melyeket Plato szavai félreismerhetlenül tartalmaznak.

E mü fejtegetésénél tehát mindenek előtt szükségesnek látom ezen beszédnek röviden összefoglalt 
tartalmát adni :

Ebben ugyanis Pliaedon előadja azon párbeszédeket, melyeket Socrates utolsó perceiben barátjai- 
val folytatott. A párbeszédek tehát az elbeszélés keretébe vannak foglalva, mely keret bevezetéskép az első 
három (Cap. 1—o.) s befejezés gyanánt az utolsó három fejezetet (Cap. 64— 66.) foglalja magában.

E szerint Pliaedon, ki Socratesnél annak utolsó napján, sőt halála percében is jelen vala, Echekrates 
barátja kérésére elmondja az ez alkalommal Socrates és barátjai közt lefolyt párbeszédeket, felemlítvén azt is, 
hogy mi volt oka annak, miszerint Sokrates eütéltetése és halála között hosszabb idő telt el, mintsem az ren
desen történni szokott.

A mü 3-ik fejezetével aztán Pliaedon elkezdi összefüggő elbeszélését : e szerint Sokrates éltének 
utolsó napján barátjai korábban megjelentek börtöne előtt, mint rendesen. Miután a hatóság Sokratesnek a 
rá nézve csakhamar bekövetkező halált tudtára adta : barátjai beeresztetnek hozzá a börtönbe. Belépve ide, 
Sokratest neje és gyermekeivel együtt találták, kiket azonban Sokrates, hogy jajveszékelésüket ne hallja, tá
vozásra kér fel. Azután midőn felszabadított lábát felemeli, mely eddig bebilincselve volt, azon ötletre jő, hogy 
a fájdalom és öröm elválaszthatlanul össze vannak kapcsolva s egyik a másikban leli kezdetét; mert, úgymond, 
lábainak szabadsága felett támadott öröme ép azon előbbi fájdalom következtében ébredett fel benne, melyet 
lábainak bebilincselése következtében érezett.

Sokrates ezen feltűnő megjegyzése felébreszté a jelenlévő Kebes-ben a kíváncsiságot, melynek foly
tán megkérdező, váljon való-é azon hir, mely szerint Sokrates válságos perceiben börtönében költeményeket irt 
volna. Kebes ezen kérdésére Sokrates kijelenti, hogy ő csakugyan költővé lett és pedig egy álomlátvány intelme 
következtében, melyben Apollo felszólitá, hogy a múzsák szolgálatába lépjen. Sokrates tovább folytatva beszédé* 
kinyilvánítja, hogy ö azt kivé, miszerint az isten ezen felszólítása által nem tett egyebet, mint hogy felruházta 
azon tiszttel, melyet ő már úgy is egész életén át viselt; azonban, miután ő álmában többször felszólitatott, az 
istennek parancsát legszigorúbban ohajtá teljesíteni s azért jelenleg nem csak Aesop némely meséit, de egy elbe
szélőkölteményét is versbe foglalá. Biztatja különben Euenost,*) hogy ne aggódjék azon, mintha vele versenyre 
kelni akarna, hanem inkább arra szólítja fel őt, mint ki szintén bölcsész, hogy kövesse őt nemsokára a ha
lálba ; mert hisz a bölcs úgy is arra törekszik, hogy mielőbb megváljék e fö ld i élettől, csak attól őrizvén meg magát, 
hogy saját maga erőszakos módon halálát elő ne idézze. Ezen utóbbi nézetet, mely szerint a bölcsnek a halál 
után kell törekednie, barátjai felfogni képesek nem lévén, Sokratest ezen szavainak bővebb értelmezésére kérik fel.

Állításának azon utóbbi részét, hogy a bölcsnek nem szabad saját halálát erőszakos módon elő
idézni, Sokrates annak kijelentése által indokolja, hogy az ember az istenek gondviselése és vezetése alatt áll- 
ván oly kevéssé van feljogosítva maga felett rendelkeznie, mint nem lehet az őrzött nyájnak a pásztor akarata 
nélkül ide oda tévelyegni.

*) Parosi íérfij'több elegiacus alakú költeménye á lta l ismeretes.



I

A következő fejezetekben (a 9-iktöl a 13-ikig) azon állításának fejtegetése és bebizonyításába bo
csátkozik, mely szerint a bölcs nem csak teljes nyugalommal várja be halálát, de sőt legfőbb óhajtása is annak 
mielőbbi elérkeztében központosul : A halál ugyanis e szerint nem egyéb mint a lélek elválasztása és meg szabadu
lása a test porhüvelyétől (pag. 64 C. Plato szövege citáltatik Stephanus kiadása paginái szerint, melyek Plató 
minden újabb kiadásában p. Bekker és Hermann kiadásában is ki vannak jelölve.) A bölcs legfőbb törekvése 
nem más, mint az anyagit lehetőleg elkerülni, az érzékek ámításától s egyáltalában mindentől, mi érzéki vágya
kat ébreszt, kitelhetöleg tartózkodni : Annak megismerése és felfogása, a mi magában és maga által létezik 
(ró avzn m it’ «tró p. 66 A. =  Erkenntniss dessen, was an sich ist) nem hozható létre érzékeink felfogása által, 
hanem csak «vrij tr] yv^fj (p. 66 E ), a lélekkel mint lélekkel, minden testi és anyagi hozzájárulása nélkül. 
A lélek ilynemű tökéletes megszabadulása az anyagi és érszéki benyomásoktól teljesen csak a halálban érhető 
el, a hol a lélek a testtől teljesen elkülöníttetilc, és csak annyiban megközelitbetö már itt a földi életben is az 
által, hogy a lélek tisztán és egyedül magába mélyed, a szellemiség légkörébe felemelkedik s a test lenyűgöző 
bilincseit ez által megoldja.

S miután ép ezen megszabadulás az anyagi és testi bilincsektől és a lélek erkölcsi szellemtiszta
sága csak a halál által érhető el teljesen, azért méltán óhajtja annak megjöttét a bölcs, mert ez óhajának tel
jesültével, oly erkölcsi tisztaságra tesz szert és oly erkölcsi tökélyre jut, melyhez képest az úgy nevezett pol
gári erények tekintetbe sem jöhetnek, miután azok többnyire nem egyebek a számitó okosság és értelem ered
ményeinél, a mint például a mértékletesség ily szempontból nem egyéb, mint az egyik kívánság és ösztön meg
fontolása a többiekkel szemben s azok egymásközti viszonyának kellő megfontolása után a legczélszerübbnek 
választása (p. 68 C.) Ezen földi erényekkel szemközt a tökéletes erkölcsi tisztaság csak a léleknek a testből 
történt teljes elválása által érhető el, melylyel azért is a bölcs legfőbb óhaja el vagyon érve. Azért is Sokrates 
kijelenti, hogy ő ez okból most bizalommal, bátran, sőt örömmel néz a közelgő halál elébe.

Ezen nézetek kifejtése után Kebes megjegyzi, hogy Sokrates ezen okoskodásának lánczolata mind 
igen helyesen van indokolva, de csak azon feltét alatt, ha már bizonyos, hogy a lélek halál után is tovább 
létezik s a mellett még kellő életerő és értelemmel is bir. 0  tehát még ezen feltétel igazságát kéri egyelőre 
bebizonyítani.

Sokrates erre késznek nyilatkozik, mert különben, mint mondá, Aristophanes a comoedia — iró 
könnyen a színpadra hozhatná, mint nevetséges egyént, mig az esetre, ha állítását bizonyítja, senki sem fog
hatja rá, hogy valami nevetségest vagy a jelen perchez illetlent mondott volna.

Elkezdi tehát bizonyítékait elősorolni azon véleménye felett, mikép a lélek a halál után is létezik, 
sőt életerő és értelem birtokában folytatja működését. E bizonyítékok első szakaszában — (mely a 15-ik feje
zettől a 23-ikig terjed) Sokrates legelőbb is a népies mondákról emlékszik meg, melyek szerint a megholtak 
lelkei újra megjelennek ; azután áttér azon az ókorban általános természeti törvénynek elismert igazságra, mi 
szerint minden a mi támad változik, és enyészik, csupa ellentétekben mozog, s mely szerint minden dolog sajá 
maga ellentétéből ered, meg ismét maga ellentétébe megy át, és igy az öröklét, mely öröklét ép a keletkezés és 
változás folytonossága, abban áll, hogy például nem csak a fehérből lesz fekete, de viszont a feketéből is fehér, 
vagy hogy nem csak az álom megy át ébrenlétbe, de viszont hogy az ébrenlétből ismét az álom veszi eredetét. 
Ép ily két ellentétet képeznek az élet cs halál fogalmai is, miért szintoly szükséges, hogy a halálból ismét uj 
élet vegye kezdetét, a milyen bizonyos, hogy az élet előbb utóbb a halálba megy át. Ha tehát (zen természeti 
törvény szerint a halottból ismét élő támad : akkor e törvény magában foglalja már azt is, (p. 71 E.) hogy a 
lelkek az alvilágban tovább folytatják éltüket, mivel épen az átmenet a halálból az életre elkerülhetlcnül és 
szükségesképen bekövetkezik.

Miután Sokrates bizonyítékait a 13. fejezettel ekkép befejezé, Kebes arra figyelmezteti, hogy a lélek 
halhatatlansága kimagyarázható azon (a platoni Sokrates által másutt, t. i. a „Menő“ és „Phaedrus“-ban elő
adott) tanból is, miszerint minden ismeret és maga az ismerni tanulás is nem egyéb mint visszaemlékezés egy 
már bennünk eredetileg élő, tehát még e földi élet előtt megismert igazságra. Kebes e tétel igazolását már 
többször ballá Sokratestől, Simmias, Kebes barátja, ellenben — bár e tant szintén ismeri — óhajtja, hogy 
ismételné Sokrates még egyszer annak bebizonyítását. Ezen bizonyítás (a sajátságos platoni idea
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tan (eszménytan, Ideenlehre) bizonyítéka itt egyszersmind a lélek halhatatlanságának bizonyítékául is 
szolgál) tehát (a 18-ik fejezetből) röviden következőben áll : Az érzéki világ szemlélete (Sinneswahrnehmung) 
nem képes minket a fogalmak lényegének megismerésére vezetni. Az életben ugyanis némely dolgok, a többi
vel összehasonlitva, előttünk szépeknek, mások egymáshoz hasonlóknak tűnnek fel s a szerint képezünk ma
gunknak róla fogalmakat, a nélkül, hogy ez érzéki szemléletből megtudnék mondani, mi tehát a szép. Kérdés 
e szerint, mi által jutunk oly fogalmakra, melyekhez mérve az érzéki dolgok is tudnak valami ezen fogalmak
hoz hasonlót (mert egy tárgy sem felel meg teljesen a fogalomnak) felmutatni, s melyek szerint mi aztán ama 
dolgokat megítéljük ? Tisztán csak érzéki észrevétel által semmi fogalomra nem juthatunk, ha csak azt valami
vel, mi az érzéki világ korlátáit túllépi, nem párosítjuk. Kell tehát léteznie egy oly ismeretnek, mely az érzéki 
szemléletet felülmúlja és attól lényegesen különbözik, melyhez azután, mint fogalmilag megállapítotthoz, a mi 
érzékeink által észrevetteket mérjük. Ezen fogalmilag megállapított ismeretnek azonban már azelőtt kellett 
lelkűnkben léteznie, mielőtt az érzéki szemlélet megkezdődött volna, létezett pedig mint puszta képesség, mely 
azonban tényleges erővé csak a gyakorlat által ébreszthető, valamint az emlékező erő is az érzéki szemlélet 
által ébred és fejük ki. Miután azonban az ily fogalmilag megállapított ismeret itt e földi életben meg nem sze
rezhető : abból azon következtetést vonhatjuk, hogy a léleknek e földi életét egy más lelki és szellemi élet 
előzte meg t. i. az absolut tiszta észnek és értelemnek élete, melyben a dolgoknak valódi lényegébe belátunk s 
azokat úgy szemléljük, a mint valósággal léteznek. E szerint tehát ép oly bizonyos, hogy a lélek, még e földi 
élete, a földi testjébe való költözése előtt létezett, a mint bizonyos, hogy a dolgok, mint dolgok valósággal 
léteznek, (p. 77 A).

Ezekre Kebes ellenvetésképen azon megjegyzést teszi, hogy Sokrates okoskodásából, még akkor is, 
ha teljesen elismerjük, hogy a lélek már földi élete előtt is létezett és pedig ama tökélyes és tiszta állapotában: 
nem következtethetjük a lélek halál utáni életét, mert hisz a lélek előbbi élete (Praeexistenz) igen könnyen kép
zelhető a nélkül, hogy a testtől való elválása után életét okvetlen tovább folytatni kellene.

Hogy tehát Sokrates okoskodásának lánczolatát egy, még ezen ellenvetést is elhárító kiegészítő 
kapocscsal lássa e l : figyelmezteti Kebest, hogy ha ez állítás helyességét beakarja látni, csak a legelőbb felem
lített bizonyítékokat ezen utóbb elösoroltakkal kell kapcsolatba hoznia, hogy az összefüggést megértse. Előbb 
ugyanis a természet általános törvényeként kimutatá, hogy minden, és igy a lét és élet is ellentétekben mozog, 
melyekből ered és melyekbe ismét visszasülyed. Ezen általános természeti törvényből az következik, hogy a 
lélek állapota a testtől való felszabadittatása u t á n  ugyanazon állapotba tér vissza, melyet élvezett a testtel 
történt felruháztatása e l ő t t ,  s igy a léleknek halál utáni élete csakugyan bekövetkezik, (p. 77 C.).

A 24. fejezet képezi az átmeneteit a következőhöz : Kebes bár némileg elismeri a Sokrates által 
felhozott bizonyítékok érvét, mindazáltal még teljesebb meggyőződést óhajtana szerezni a felöl, mert szivében 
még is csak azon gyermekies félelem él, hogy a lélek halálunk után leheletként elillan és elvész. Kebes ezen 
szavai következtében Sokrates felhiva érzi magát annak bebizonyitását, miszerint a lélek a test halála után 
csakugyan életerő és értelemmel tovább folytatja léteiét, bővebben kifejteni és a következőben az egész érve
lésnek másik szakaszában (a 25-ik fejezettől a 29-ikig) részletesebben ekkép tenni világossá :

A szétporladás, feloszlás és megsemmisülés általában véve csak összetett tárgyak és valóságoknál 
történhetik, de az önmagában egyszerű természetet meg nem illetheti. S ha e tekintetben a testet és lelket ösz- 
szehasonlitjuk, könnyű belátnunk, hogy a test mint összetett, látható és anyagi valóság a megsemmisülés szük
ségességének alá van vetve. A lélek ellenben"nem mutatkozik úgy, mintha több részről állana, hogy az, 
miként a test, anyagi valósággal birna, mert hisz a lélek láthatatlan, s igy a testtel együtt nem semmi
sülhet szintén meg.

Tovább tudjuk, — folytatja Sokrates, — hogy a változó és múlandó dolgok észlelése az érzékek 
által eszközöltetik; de bizonyos, mikép annak megismerése, a mi önmagában, és maga által, változatlanul és 
örökké létezik, csak az ész által érhető el és minthogy végre elismert igazság, hogy csak a hasonló foghatja lél 
a hasonlót, s értheti meg azt : azért abból bizton lehet következtetni, hogy a lélek ahhoz, a mit megismerni 
képes, t. i. az örökké való és változatlannak természetéhez szintén hasonló (p. 83 B.), hogy tehát a lélek maga 
is halhatatlan és örök, vagy legalább ezen tulajdonokhoz lehetőleg közel áll.
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Ezen teljesen keresztltlvitt és befejezett bizonyítékokhoz a lélek halhatatlanságának igazolására, 
Sokrates még mintegy függelékül a következő erkölcsi elmélkedéseket csatolja (a 30. fejezettől a 34-ikig) :

A lélek ezen önállóságát a testnek által ellenében akkor fogja legjobban megóvni, és a halál utáni 
időkre is biztosítani, ha már e földi életének folyama alatt azon van, hogy az érzékivel való összeköttetést le
hetőleg kerülje, s már e földi élet alatt lehetőleg távol tartja magát minden érzéki befolyástól. Ez esetben a 
lélek a testtől való elválása után önállóságra és erkölcsi tisztaságra emelkedik; ellenkező esetben pedig a 
szabaddá lett lélek oly lényekkel keres összeköttetést, melyek jellemének leginkább megfelelnek, tehát az ér
zékiséget képviselő aljas állatokkal. Csak a valódi bölcs lelke emelkedik fel halála után a teljes szabadság- 
és boldogságra.

Az utoljára érintett erkölcsi elmélkedések, a lélek előbb bebizonyított halhatatlanság eszméjére tá
maszkodva : oly nagy hatást gyakorolnak a jelenlevőkre, hogy, midőn Sokrates bevégezve beszédét elhallgat, 
az egész gyülekezet felett megható csend uralkodik. Csak Kebes és Simmias váltanak egymásközt beszédet, 
mire Sokrates felkéri őket, hogy közöljék vele, a mi őket foglalkodtatja. De ők egy ideig haboznak és nem 
merik kimondani, hogy még mindig nincsenek teljesen meggyőződve a felhozott bizonyítékok helyessége felöl.

Mindezek elbeszélője Phaedon közbeszövi itt annak leírását, hogy mily kellemetlen behatást gya
korol az összes hallgatókra azon körülmény, mikép Sokrates, világos bizonyítékainak még most is ellenveté
sekkel kell találkozniok.

Simmias ugyanis, legyőzve habozását, következő ellenvetéssel lép elő : Sokrates, — mondá ő — a 
lelket mint láthatlant és egyszerűt, a testtel, mint látható és részekből összetettel, helyezi ellentétbe ; de ugyan
ezen ellentétet lehet kimutatni a Zene, az összhangzat (ányoria) és a vele viszonyba állított anyagi állományú 
hangszer, például a lant (lyra) között is, úgy hogy e felfogás szerint aztán a lant maga teljesen megfelel a 
testnek, a lant hangoztatása, a zene (á^fiovia) pedig a léleknek, mely akkor mintegy a test összhangjának 
tekinthető. Szerinte minden, mit Sokrates a test és a lélek egymás közti viszonyáról felhozott, ép úgy átru
házható a zene (az összhang) és hangszer ezen összefüggésére is. Úgy de ezen összefüggésről tudjuk, 
hogy ámbár a zene és összhangzat magasabban áll a lyra anyagi (érzéki) elemeinél, mégis azonnal meg
semmisül és többé lehetlenné válik az összhang, mihelyt a lyra anyagi elemei megsemmisültek. Joggal kér
dezheti tehát, — folytatá Simmias — váljon nem áll-e ugyancsak ez a leiekről is, mely szerint az csak ezen 
fö ld i test élettörvénye volna ? '

Simmias szavai után Kebes szintén egy ellenvetéssel áll elő, mely következőben áll : Ismerjük el 
— mond ö — hogy a lélek magasabban áll a testnél, s hogy az örök és változatlanhoz sokkal hasonlóbb mint 
a test, de azért ezen felsőbbsége a test felett csak azt bizonyítja, hogy létele tartósabb és huzamosb lesz mint 
a testé, de nem bizonyítja azt, hogy az valóban örök életű is. Mprt miért ne lehetne — folytatá tovább, — a 
léleknél ugyanazon eset, mely a ruhánál áll, miszerint valaki elviselhet testén egymás után több ruhát és teste 
tartósabb lesz azon ruhák mindenikénél; de végre azon ruhával együtt, melyet valaki legutóljára s közvetlen 
halála előtt viselt, egyúttal maga a test is felbomlásnak indul, legtöbb esetben az utoljára viselt ruha még túl
éli a testet. Ugyancsak ez állhat a lélekről is, mely szerint az a testet képes ugyan túlélni, sőt talán élete 
több test élettartamát múlhatja felül, de végre mégis bekövetkezhetnék, hogy egyszer a test halálával a lélek 
megsemmisülése is bekövetkezik.

Ezen ellenvetésekre, mig a jelenlevők bosszúságukat teszik érezhetővé, hogy Sokrates által nyert 
meggyőződésükben ekkép megzavartattak Kebes és Simmias ellenvetései által, Sokrates még inkább örömét 
fejezi ki azok felett s kész azokra azonnal megfelelni. Előbb azonban kinyilatkoztatja, miszerint az embernek 
soha sem szabad hagynia magát ily ellenvetések és fogalmi fejtegetések által kicsinylésre, vagy ép boszanko. 
dásra ingereltetni, mert az aztán nem egyéb mint az úgynevezett misologia, (/mroloyia), mely ép úgy mint az 
embergyülölet, gyakori mostoha tapasztalásokból ered, melyeknek az ember kész azonnal általános jelentő
séget tulajdonítani.

Hogy pedig az ellenvetések megfelelésére áttérhessen, mindenek előtt szükségesnek látja megálla
pítani, hogy mi tulajdonkép az, miben az állítottak közül Simmias és Kebes is és az összes jelenvoltak egyetér
tenek, s viszont, hogy mire nézve tevék Simmias és Kebes ellenvetéseiket az ö állításai ellenében ? Ezen kér.

A pesti ág. hitv. gymnasium É rt. 2



désre mindnyájan elismertnek nyilatkoztatják azt, miszerint az ismeret és tanulás nem egyéb mint visszaemlé
kezés azon absolut fogalmakra, melyeket lelkünk még e földi élete előtt megismert volt (p. 91 E .); s viszont 
Simmias ismétli, hogy ellenvetése abban áll, mikép a lélek nem egyéb mint a test összhangja, harmóniája, mint
egy zenéje, egysógpontja és élettörvenye s azért a testtel együtt maga is elpusztulni kénytelen ; Kebes pedig 
azt mondja ellenvetésének, hogy Sokrates a mondottak által csak a lélek testnél huzamosb életét, de nem örök
létét bizonyitá be.

Sokrates, ekkép tisztába jővén az ellenvetések lényege felől, legelőbb is Simmiasnak felel, (a é l 
fejezettől egészen a 43-ig) és kimutatja, mikép az ő állítása, mely szerint a lélek nem volna más, mint a test 
összhangja következő négy fontos ok miatt nem állhat meg, mert :

1. (p. 92 A -E .) egyenes összeütközésbe jő azon saját maga által is elismert igazsággal, mely sze
rint a lélek önállóiag létezett még testtel való felruház tatása előtt, mert hisz a zene, az összhangzat csak is egy 
anyagi hangszer feltétele mellett és után képzelhető, s csak is annak működése folytán jöhet létre. Mivel azon
ban ä lélek már a test előtt létezett : következik hogy a lélek a test összhangjának nem tekinthető.

2. Továbbá (p. 93 A és B), — folytatja czáíolatát. Sokrates—- az összhangzat (ÄQyovia) mindig fokozattal 
is jár, miután létezhetik teljes, de létezik kevésbé tökéletes összhang is. A lélek ellenben, mint absolut fogalom; 
fokozati különbséget nem enged, s minden átmeneti kulönféleségek kirekesztésével csak vagy lélek, vagy nem 
lélek lehet; úgy hogy e két fogalom t. i. a lélek és összhang, ismét nem lehet egymásnak megfelelő.

3. (p. 93 C — p. 94 B). Helyesen szokták ugyauis nevezni az erényt a lélek benső összhangjának ; 
de nem egyeztethető össze ezen nézettel ama állítás, hogy maga a lélek ismét csak a testi elemeknek volna 
összhangja, mert hisz akkor az összhangok összhangjának is kellene léteznie, vagy minden léleknek, azért 
mert lélek, az említett összhanggal, az, erénynyel is kellene birnia, minek a tapasztalás ismét ellenkezőjét 
bizonyítja.

4. (p. 94 B — a 43. fejezet végéig). Végre Simmias ezen nézete által határozottan ki volna re- 
kesztve a lelki és testi, a szellemi és anyagi közötti ellentét, mert hisz akkor az, a mit léleknek, szellemnek 
mondanak, nem volna egyéb mint a testieknek úgy szólván összefoglalása. Már pedig határozottan kimutat
ható a kirívó ellentét és folytonos liarcz a lélek és test között, főkép midőn az erkölcsi meggyőződést és fogalmi 
bölcseséget az érzéki vágyak és érzéki csalódások ellenében érvényre juttatjuk, A szellemi, lelki világnak 
tehát önállónak kell lennie a testitő l; ezen önállóság pedig nem volna képzelhető, ha a lélék csak a testinek 
benső összhangja és összefoglalása volna.

Ezzel Simmias nézetét eléggé megczáfoltuak tekintvén, Sokrates Kebes ellen fordul, s az ö ellen
vetésének megczáfolását, vagyis a lélek örökkévalóságának bebizonyítását igen nehéz feladatnak nyilvánítja, 
mivel ezen tárgy szoros összefüggésben áll azon tannal, mely az összes mindenség keletkezését és származását 
kutatja és tárgyalja. Sokrates tehát kijelenti, hogy mielőtt Kebes ellenvetésére megfelelne, röviden el akarja 
beszélni, mikép járt ő e tárgy körüli kutatásaiban : ifjúságában — úgymond — a természetbölcsészetnek 
szentelé magát s eleinte örömmel törekedett megismerni, honnan ered minden változás az érzéki világban ; de 
végre is ki nem elégittetvén az eredmény által, kilépett a természetbölcsészek iskolájából, mivel azok adatai 
semmit sem voltak képesek megmagyarázni. Ezután egyszerre mintegy villámtól érzé magát érintetve, midőn 
Anaxagoras jelszavát hallotta, miszerint az ész az, mely mindent rendez és kormányoz. Most tehát teljesülni 
remélte azon óhajtását, mely szerint ezen bölcsész tanrendszeréből meg fog ja  ismerhetni az okok és czélok közti 
valódi benső összefüggést, az idöszerinti egymásutánból fo lyó  külső összefüggésnek átellenében. Azonban újra 
csalódott. Mert bár Anaxagoras az észt, mint minden dolog kútfejét és forrását, tana élére állitá : azt mégis a 
természet tüneményeinek magyarázatára mit sem használja, sőt inkább ő is, mint a többi természetbölcsészek, 
mindent ugyanazon kategóriákra t. i. a meleg, hideg, száraz, nedves s. a. t. vezérfogalmaira igyekszik visszave
zetni. Ekkép várakozásaiban mindenütt csalódva, a külső világ szemléletétől visszahúzódott a fogalmak ér
telmezésére, de korántsem azon értelemben, mintha ezen lépésével a valódi lényegtől a puszta képek és a lát
szat vizsgálatára tért volna át, sőt inkább azon meggyőződésben és annak biztos érzetében tévé azt, hogy a 
fogalmakh&n van a dolgoknak valódi lényege meghatározva s összefoglalva.

Ezen közbeszőtt elbeszélés, — mely Platónak Sokrates személyére átvitt kifejlődési menetét tárja

10
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szemünk elé, — a kérdés alatti tárgyra következő alkalmazást nyer (a 49. fejezettől egészen az 55-ig) : So
krates ezen visszahúzódott tanulmányozásai közben — mint beszédét folytatja — arra a meggyőződésre jött, 
hogy az életben tapasztalható folytonos változással szemben csak az eszmék (az ideák), azaz az általános fogal
mak, maradnak változatlanul s képezik e szerint a dolgok valódi lényegét, a valót. Minden, a mit a tapasztalás 
szemünk elé tár, csak azáltal létezik, hogy részt vesz a maga általános fogalmában (ideájában) ; igy p. o. 
valami egyes szép (mlóv rí), bizonyos szép tárgy csak az által létezik, hogy része van a szépség eszméjében. 
magában az absolut szépben. Most már ezen eszmék (ideák), mint meghatározott jelentőségű fogalmak közül 
egy sem tartalmazhatja s egy sem veheti fel magába saját maga ellentétét; mert valami, egészben véve szép
nek mondható tárgyon lehet ugyan valami nem szép, valami rút is ; de a szépség eszméje, az önmagában szép, 
sohasem lehet saját magának ellentétévé, sőt kizár minden lényegével ellenkezőt magából teljesen.

Sokrates ezen szavaira azonban a jelenlevők egyike (az 51. fejezetben) megjegyzi, hogy ez utóbbi 
tétel, miszerint minden eszme teljesen kizárja ellentétét, ellenkezik azon feljebb kijelentett állítással, mikép 
minden dolog változása ellentétek közt mozog. Sokrates azonban felvilágosítja, hogy ezen ellenmondás csak 
látszólagos, minthogy ott, hol a változásról volt szó, csak is egyes dolgok forogtak kérdés alatt, melyek csak 
némi részt vesznek az eszme (idea) lényegében, mig most magukról az eszmékről s lényegükről folyik a tárgyalás.

Azonban —- folytatja Sokrates elmélkedését, — nem csak az áll, hogy minden eszme (idea) kizárja 
saját ellentétét, de létezik ezen kizárásnak egy más közvetített neme is. E szerint ugyanis p. o. az arithmetica 
terén nem csak az „egyenletes“ és „egyenetlen“ képeznek egymást kizáró ellentétet; de ezen szám „három“ 
is kizárja az „egyenletes“ fogalmát, mert az „egyenletlennek“ fogalmával határozottan össze van kötve. E 
szerint tehát nem csak a fogalmak maguk közt érvényes ezen kizáró ellentét, hanem kiterjed az ezen fogal
mak alárendelt nemeire is, melyek az ellentétes fogalmak alatt állanak. E tételét már most Sokrates a lélekre 
alkalmazandó, igy folytatja elmélkedését : A lélek -— úgymond — nem gondolható az élet fogalma nélkül, és 
az oly elválaszthatlan a lélek fogalmától, hogy azt mint (rjv-1, mint élőt gondoljuk, mint minő elválaszthatlan a 
tűz fogalmától az, hogy meleg, a hó fogalmától az, hogy hideg, stb. minek folytán a lelket csak mint élőt 
(£>/j'-t) gondolhatjuk. A lélek tehát az élet fogalma alatt áll, annak mintegy egyik neme, s azért is az élet ellen
téte, a halál, ép úgy ki van zárva a lélek fogalmából, mint kizárja a tűz a hideg, a hó a meleg fogalmát. A 
lélek tehát a halál fogalmával sohasem jöhet összeköttetésbe s igy örökkévaló és halhatatlan.

A következő fejezetekben (cap. 55—63.) igy végzi beszédét Sokrates :
Miután ki van mutatva, hogy a lélek halhatatlan s működését a halál után is folytatja : azért e földi 

élete alatt a leggondosabb ápolást és szorgalmas kiképzést igényli, mert azon fejlettségi fokot, melyet itt szerzett, 
viszi át a lélek túl világi életébe is, és azon a földi életben nyert fejlődésének fokához képest határoztatik a 
lélek sorsa a túlvilági életben.

A léleknek ezen földi életéhez mért sorsáról a testbőli elköltözése után, — hogy mellesleg legyen 
mondva — Plató „Gorgias“ czimü párbeszédében a népmondák tekintetbe vételével bővebben értekezik, mig 
az itt jelen párbeszédünkben egy önálló mythosban van kivive, melynek tartalmát azonban én már csak azért 
sem említem, mert a mythos végén az elbeszélő maga is kijelenti, hogy nem akarja állítani, mikép a dolog 
valóban úgy állana és úgy történt, a mint elbeszélve van, csak annyi bizonyos előtte, hogy a lélek sorsának a 
halál után olyas valamihez, a mit a mythos képében kifejtett, kell hasonlónak lennie, mely szerint a lélek meg
tartja e földön nyert kiképeztetését, sőt attól függ aztán túlvilági sorsának eldöntése is.

Ezzel (a 63. fejezettel) be van fejezve párbeszédünk tulajdonképi tudományos tartalma, mert az 
ezután következő fejezetek (cap. 64—66.) csak Sokrates végső perceit állítják szemeink elé és azon magasztos 
nyugalmát ecsetelik, mclylyel ö a halál elébe megy.

Azonban ezen, az egész müvet bezáró elbeszélés minden egyszerűsége mellett magasztossága által 
nagyszerű hatást gyakorol s Plato benne (valamint párbeszédünk első, úgy utolsó fejezeteiben is) bizonyára 
igen közei érinti a valóban történteket, mint az a „Symposion“ egyes részeiben is kiválóan érezhető.

2*
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2 .) A párbeszéd beosztása, gondolatmenete és irányzata.

A mi jelen párbeszéd beosztását illeti, arra nézve mindenek előtt világos, hogy szerző párbeszédét 
két nagy szakaszra osztá, melyek közül az első a 35-ik fejezetig, a második ettől kezdve végig terjed. Ezen két 
nagyobb szakasz közti határvonal a szövegben világosan ki van jelölve annak érezhetővé tétele által, hogy 
midőn Sokrates elmélkedéseit befejező (a 34. fejezet végén), hosszabb ideig tartó megható csend állott be, mely 
egyszersmind végét jeleli az első szakasznak. S midőn Simmias és Kebes eme csendet kételyeikkel megszakít
ják és a jelenlévők e feletti bosszankodásukat nyilvánítják : világosan érezhető, hogy itt uj, a másik nagy sza
kasz kezdődik, mely aztán Sokrates terjedelmes czáfolatait, hosszú igazolását és intéseit foglalja magában. 
Mindez világosan jelenti, hogy a 35. fejezetnél egy a szerzőtől akart és öntudattal felállított uj szakasz 
veszi kezdetét.

A párbeszédnek első, úgy mint második nagy szakaszában a lélek halhatatlanságát bizonyító okok 
tárgyalására van fektetve a fősuly, úgy hogy már azon körülmény is, miszerint e tárgy veszi az egész párbe
széd terjedelmében a legnagyobb tért igénybe : mindjárt eleve azon feltevésre jogosít fel bennünket, hogy jelen 
párbeszéd valódi tárgyát és feladatát, épen ez képezi. S e felőli meggyőződésünket megerősítik még következő 
körülmények is :

A 14-ik fejezet végén ezen tétel világosan ki van tűzve a vita tárgyaként. Miután ugyanis a bölcs
ről azt állitá Sokrates, hogy az a halált óhajtva várja és ezen állítását kellőleg ki is fejté; és miután ezen téte
leire azon ellenvetést nyeré, hogy ha ezen állításánál marad, akkor a lélek hallhatlanságáról meg kell lennie 
győződve : akkor e nézete világosan ki lett tűzve a vita tárgyául, mint oly kérdés, mely méltó tárgyat szolgál
tat, hogy arról Sokrates véleményét épen most végperceiben fejtse ki. S hogy csakugyan e kérdés körül fordúl 
meg az egész vita: nemcsak elöl van világosan kijelentve, hanem a vita folytában (a 35. fejezetben) is érintetik, 
a hol is egy kis félbeszakítás közbejöttével a jelenlevők neheztelése Simmias és Kebes ellen irányúi, hogy még 
akkor sincsenek meggyőződve azon bizonyítékok által, melyeket Sokrates a lélek halhatatlanságának bebizo
nyítása mellett felhozott. S ép ezeknek (Simmias és Kebesnek) ellenvetéseik is azt teszik szükségessé, hogy 
Sokrates újabb bizonyítékokat hozzon fel ismét csak ezen tétele bebizonyítására.

Éhez járul végre még a mü befejezésében, mely Sokrates utolsó perceit ecseteli, némely jelen vol
tak a feletti aggodalmának kifejezése, hogy miként fogják majd a megholtnak liült tetemeit eltakarítani, mely 
aggodalmakra Sokrates azt jegyzi meg, hogy ez által csak azt árulják el, mikép még most sincsenek meggyő
ződve arról, a mi egész beszéde velejét képezé, t. i. a lélek halhatatlanságáról, mert különben ily aggodalmaik 
nem támadhatnának, miután legalább ő egy szikrát sem bánja, elporlandó testét akármint temessék is el (p. 115 
C és p. 115 E). Mindebből tehát: a bevezetés, tárgyalás, az ellenvetések módja és berekesztésből egyaránt 
világosan kiderül, hogy jelen párbeszéd feladata és célja nem más, mint a lélek halhatatlanságának, a lélek 
örökkévalóságának bebizonyitása.

Vizsgálva már most, hogy mikép oldá meg szerző művében ezen magának kitűzött feladatot: leg
előbb is azon kérdés merül fel, hány egymástól különböző bizonyítékot hoz feltétele mellett, és melyek eme bizonyí
tékok legrövidebb alakjukba összefoglalva ?

Nézetem szerint három ily főbizonyitékot lehet megkülönböztetni: —  az első terjed a lő . fejezettől 
a 23-ig, a második a 25-ik fejezettől a 29-ig ; a harmadik a 49-iktől az 55-ig. Vizsgáljuk ezeket egyenként:

Ezek közül az elsőnek kifejtése a 15-ik fejezettől a 23-ig terjed, noha ezen párbeszéd fejtegetői e 
szakaszban rendesen két bizonyító okot szoktak felvenni, melyek közül az első 15-iktöl a 17-ikig, a 2-dik a 
18-iktól a 23-ikig terjedne, mely eljárást nem helyeslek, mert ezen úgynevezett két érv csak együttesen egy 
érvet ad.

Ezen szakaszok kiválóbb (cap. 15— 17) gondolatai ugyanis azok, hogy minden változás el
lentétek között mozog, hogy nem csak az életből a halálra, hanem a halálból az életre is kell átmenetnek 
lennie és az egyik a másikból ered. A másodiknak felhozatni szokott bizonyító ok (cap. 18—23) szerint pedig,
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hogy a fogalmi tudat nem eredhet érzéki szemléletből, miután ez utóbbi sohasem felel meg az értelmi biztosság- 
nak, s bogy ezen fogalmi ismeret kétségkivüli bizonyítéka annak, hogy a lélek létezett még megtestesülése előtt •'

Hogy azonban e két látszólagosan külön bizonyíték tulajdonképen csak egy, kitűnik abból, misze
rint azon tételben, hogy a lélek megtestesülése előtt is élt, értelmi tehetséggel birt és értelmet szerzett, bizonyí
ték rejlik már arra nézve is, hogy a lélek testétől történő elválása után is létezni fog, s ez valóban a 23-ik fe
jezetben világos szavakkal van leszármaztatva azon elsőnek nevezett bizonyítékból, miszerint t. i. minden vál
tozás ellentétekben mozog.

E szerint tehát a másodiknak nevezett érv nem egyéb mint egy újabb okoskodási lánczszem kap
csolatban az előbbi tétellel, vagy is az u. n. második érv csak az u. n. első érv összeköttetésében egy érvvé válik 
(p. 77 c.) Azonban nemcsak ez utóbbi érvről bizonyítható be, hogy az csak az első által juthat érvényre ; hanem 
viszont megfordítva is azt tapasztaljuk, hogy az úgynevezett első érv szintén csak a másodikkali kapcsolatá
ban nyer teljes bizonyító erőt. S hogy ez csakugyan úgy van: a tartalomból könnyen kivehető. Ugyan is azon 
általános természettörvény felállításából, mely szerint minden változás ellentétek között történik, nem lehet 
más következtetést vonni, mint azt, hogy a mint a léteiből a halál, úgy a halálból ismét lét ered ; de ezzel vol- 
taképen még nincs kifejezve, mi tehát tulajdonkép ezen létei ?'Ugy hogy tehát ezen határozatlanságból világo
san belátható, hogy az elsőnek nevezett tétel csak a másodikkal bizonyitja azt, mit bizonyitnia kell, valamint 
viszont e másodikról már láttuk, hogy csak az elsőveli kapcsolatában nyer vonatkozást és bizonyító erőt a lé
lek halál utáni léteiére. Nem áll tehát a szerző szándékában mindkét gondolatnak kiilönállólag érvényt sze
rezni, hanem csak a kettőt kapcsolatban állitni fel bizonyíték gyanánt. S miután ezt meg is tévé, ezzel befejezé 
(a 24. fejezetben) az első főbizonyitékot, melyről a hallgatók beismerik, hogy a tételt teljesen bebizonyitá, és 
hogy az ellen kifogás nem lehet.

Mind a mellett, hogy még több megnyugvást és még szilárdabb meggyőződést szerezzenek a hall
gatók, szerző még egy egész uj okoskodási lánczolatot kezd meg, mely méltán vehető fel a második bizonyító 
érvnek (cap. 25—29) a lélek öröklétét illetőleg. E szakaszban az összetett és egyszerű, a látható és láthatatlan 
közti külömbséget fejtegeti s azon tétel elismerésére vezet, hogy az ismerő tehetség mindig hasonnemü a meg
ismerttel ; s minthogy csak a lélek bir azon tehetséggel, miszerint az önmagában és öröktől fogva létezőt meg
ismerni képes, azért a léteinek magának is egyneműnek kell lennie az örökkel. S ez szerintem a második érv, 
mely a megismerő és megismert egyneműségének tételén alapszik.

A harmadik érv szerint (mely a 49—55. fejezeteket foglalja el) lehetetlen, hogy egy fogalom saját 
ellentétével legyen összeköthető; de minthogy Platón világnézete szerint az eszmék, a fogalmak azok, melyek 
a dolgok ellentétes változása közben állandóan megmaradnak és az általános fogalmak (ideák), az örökké 
való, egyszersmind a való, azért szerinte ezen tétel igy hangzik : Semmi saját maga által létező (semmi idea) 
saját ellentétét nem veheti fel magába. Az ellentétes fogalmak eme kizárása azonban nem csak a közvetített, 
hanem a közvetlen ellentétről is áll, miért aztán nem csak az élet fogalma rekeszti ki a halált, de kizárja azt az 
is, mely az élet fogalmával elválaszthatatlan összefüggésben van, t. i. a lélek, mely tehát mint az életnek egy 
neme a halál eszméjével meg nem férvén, bizonynyal örökkévaló. —

Ezen 3 főérv tekintetbe vételénél azt tartom igen fontosnak és főfeladatnak, hogy a helyett, hogy kér- 
deznök, váljon ezen érvekkel a lélek örökkévalósága a mi felfogásunk szerint is csakugyan be van-e bizonyítva, 
inkább a felől kell tisztába jönnünk, váljon ezen bizonyítékok a platoni bölcsészeti rendszer értelmében indo
kolva vannak-e teljesen, és hogy függnek össze Plato bölcsészetének alapgondolatával ? Mert hisz balga fel
tevés és várakozás lenne, ha mi — ámbár magát a platoni bölcsészet alaptételét, mely szerint az eszmék képe
zik a dolgok örökké változatlanul megmaradó lényegét és realitását, mely szerint az i d e á k r e a l i t á s s a l  
b í r n a k ,  el nem fogadhatjuk, — még is azt akarnék követelni, hogy ezen a platoni bölcsészet legmélyéből 
eredő bizoyitékok mielöttünk is teljesen meggyőző erővel bírjanak a lélek halhatatlanságára nézve.

Nekünk, ha nem mint bölcsészek állunk Plató eszméi felett, hanem csak mint philologusok adjuk 
vissza és fejtjük ki az iró gondolatait, úgy a mint ő azokat értelmezni akarta, — mert hisz a philologusnak feladata 
Böckh szerint a megismertnek újra megismerése {„die Erkentniss des Erkannten“) — nekünk — mondom — in
kább azt kell kérdenünk: váljon különbözik-e egymástól és miben különbözik tehát ezen Platótól felhozott három
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érv; s váljon össze egyezik-e mind a három eyy lényeges pontban s végre, váljon Plato az általa felhozott érveket 
ngy tekinti-e, mint melyek tételét teljesen bebizonyítják, vagy csak valósziniiséget tartalmazó okok gyanánt 
adja elő; mint melyektől még a teljes biztosság hiányzik ?

Vizgáljuk tehát először, hogy mi a közös, mi a különböző ezen három érvben ?
Párbeszédünkben több Ízben és nyomatékkai ismételt nyilatkozatokból világosan kivehető, hogy 

mind a három érvben közös feltételek a következők : hogy a tanulás és ismeretszerzés nem egyéb mint a már 
megismertre való visszaemlékezés, hogy továbbá a lélek él és pedig él még testtel való felruháztatása előtt, él 
mint tiszta ész és értelem, mely az önmagában és öröktől fogva létezőt veszi foglalkozása tárgyául. E feltételek 
képezik mind a három érv alapját, mint azt mindazok nyilván beismerik, kik e mii fejtegetésével foglalkoztak.

Ehhez járulnak még más gondolatok, melyek az akkori fermészetbölcsészeknél szokásban voltak : Az 
első érvben ugyan is azon föltétel van kifejezve és fölvéve, hogy minden származás és keletkezés ellentétek közt 
forog. E gondolat aztán a lélek életére úgy van alkalmazva, hogy az élet, mely a szó szokott értelmében a lé
lek testteli felruháztatását, és a halál, mely annak a testtőli feloldoztatását jelenti, oly két állapot, melyeken 
a lélek felváltva átesik és melyekben fölváltva létezik a nélkül, hogy e változás által saját lényege és örökké
valósága változnék; hallgatva tehát fel van véve ezen érvben a lélek örökkévalósága mint föltétel, mely fölté
telhez a léleknek ezen két állapotja közti változása csak mint általános természeti törvény érvényre hozatik.

A második érvnél szintén, Platon azon meggyőződésénél, hogy a lélek értelmi életet élt még megtes
tesítése előtt, azon akkor általánosan elterjedt gondolat van föltételezve, hogy a megismerő és megismert okvet
len egynemű tartozik lenni. Ezen nézet a görög természetbölcsészek idejétől egészen Aristotelesig uralkodott*) 
s jelen szakaszban czélszerün fel van használva a lélek halhatatlanságának bizonyítására az által, hogy 
szerző a lélek azon tehetségéből, mikép az örökkévalót és változatlant is képes felfogni és megismerni, a meg- 
ismerőnek a megismerthez való hasonlósága folytán következteti, hogy a léleknek is örökkévaló és halhatatlan
nak kell lennie.

De a harmadik érv is egy feltételen alapszik, mely azonban már nem áll, mint az előbbiek, a pla
tóm bölcsészet rendszerén kivül, hanem kizárólag a platoni ideatan lényegéből és pedig logicai szigorúsággal 
következtethető — s abban áll, hogy a léjek lényegéhez változatlanul és szükség-képen az élet fogalma van csa
tolva, hogy a lélek nem képzelhető másképen, mint ép élőén, miért is aztán saját ellentétét, a halált és enyé. 
szetet, teljesen kizárja (cf. Phaedr. 245.) Habár ezen érv logikai része helyes, mert magától érthető, mégis mind 
a mellett, azt sajátságos alakjából, melyet Platónnál a metaphysikai elem neki kölcsönöz, ki vetkeztetvén, be kell 
látnunk, hogy ezen érv körben forog, mert Platon a léleknek mindjárt kezdetben azt tulajdonítja, mit későbben 
csak a bizonyító érvben kihoz és állít a lélekről. De természetesen tekintetbe veendő itt az is, hogy a görög 
irodalomban, a hol yjv/f-röl szó van, alatta mindig az életelv (Lebensprinzip), életerő is értetik ; itt tehát Platon 
ezen nézetével csak egy az ó korban elterjedt gondolatot fejez ki, melyből aztán következtetést von saját meg
győződésének indokolására.

Mind a három érv tehát azon lényeges tulajdon által rokon egymással, hogy mindannyian a platoni 
nézetek föelvének, az eszmetannak alapjára állitvák ; de különválik mégis mind a három azon megkülönböz
tető jelek által, melyeket szerző a szöveg közben oly világosan éreztet, hogy csudálkoznunk kell azon, mikép 
olyanok is akadtak, kik az egész műben csak egyetlen bizonyító okot látnak s abba mindent belefoglalnak. 
Ezen állítás ugyan is homlokegyenest ellenkezik Plato világosan éreztetett szándékával, mert hisz különben 
mért szakította volna el a 24-dik fejezetben tartalmazott érvet a többitől amaz említett hosszabb félbeszakítás 
által, ha az a többivel szorosan összefügg ? El kell ismernünk tehát az általam megkülönböztetett három érv 
közös alap mellett is fennálló kíilömbségét és érvényükbeni fokozatosságát, a mint azt Plató müvében oly világo
san érezteti. Az első két érvben ugyanis Platon az akkori természetbölcsészek tanait is segítségül veszi bizo
nyításában, melyek felett pedig sohasem nyilatkozhatott oly határozottan, mint saját tanai felett; ellenben már 
a harmadik és utolsó érvben azt hozza fel, a mi saját eszmetanán alapulván előtte legkétségtelenebb és bizto

*) Ez olyféle gondolat, a m int Göthénél kifejtetik ezen szavakban: „W ar’ nicht das Auge sonnenhaft, wie sollte es 
das Licht e rk en n en ?“
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sabbnak látszik. Plato azt czélozá tehát, hogy az első két érv által az olvasó a meggyőződés szerzéséhez minél 
közelebb jusson, az utolsó döntő érv által ellenben minden kétsége eloszolván, a kitűzött tétel igazsága felől 
teljes bizonyosságot szerezzen. S ezen utoljára hagyott döntő érv alapgondolatát Plato telfogása szerint legrö
videbben igy lehetne összefoglalni: Bizonyos lévén azon absolut é r t e l e m  létezése, m e l y e t  a lélek elérhet: 
kétségtelenül bizonyos egyszersmind a lélek örökkévalósága is. Mert ha Plato azt állítja, "hogy az ismeret nem 
egyéb, mint visszaemlékezés a még e földi lét előtt ismertekre : akkor ezen állítása folytán a lélek értelmi éle
tét még testtel való felruliáztatása előtt fel kell tennie s akkor bizonyos, hogy mindezen tételei által csak azt 
akarja bizonyítani, hogy, ha egyáltalában lehetséges a föltétien ismeret, így az emberi lélek e föltétien ismeretre 
képes, mely tételből csak is a lélek örökkévalósága* **)') bizonyosságát lehet következéskép levonni.

A mondottak után nem határozhatom el magamat azon felfogásra, melyet Zeller nagy érdemű 
munkájában „Geschichteder griechischen Philosophie 2. Bd. 1. Abtheilung p. 531 Note 2“ ezen tárgy felett ád.

Mig eddig csak tisztán azon érveket vettem tekintetbe, melyek a lélek öröklétét bizonyítják, egye
lőre mellőztem párbeszédünknek némely szakaszait, melyekről azonban most szintén érdemes leend pár szóval 
megemlékezni.

így a párbeszéd második részében egy nem kicsiny szakasz (t. i. a 36-ik és 41— 43-ik fejezetek) 
azon gondolattal foglalkozik, váljon leliet-e a lelket az összhanggal tenni párhuzamba? kérdezzük, váljon 
felesleges kitérés-e ez ? avagy mire czéloz ezen szakasz tulajdonkép, ha csakugyan a lélek öröklétének bebizo
nyítása képezi a dialog főfeladatát? Nézetem szerint e szakasz által világosan van megjelezve, hogy a dialog 
második része fogalmilag nagyobb pontosságra emelkedik, mint annak első része. Az első rész érveinél t. i. 
el van hallgatva (ámbár ezen hallgatás daczára feltételezve) a lélek Platon szerinti önállósága a testnek áltál- 
ellenében. A lélek ezen önállóságának feltételével azonban kirívó ellentétet képez azon nézet, mely szerint az 
nem egyéb, mint a test elemeinek összhangja, annak átszellemült egysége. Ennek átellenében aztán Plato a 
lélek önállósága feletti nézetét az által juttatja érvényre, hogy az ellenfél nézetéből vonható következtetéseket 
képtelenségeknek tünteti fel.

A párbeszéd második részében van még egy más hosszabb szakasz is (t. i. a 45— 48. fejezetekben), 
mely szintén könnyen kitérésnek volna tekinthető. Miután ugyanis Sokrates Simmias amaz ellenvetését, hogy a 
lélek a test összhangjaként tekinthető, megczáfolta, nem tér át azonnal Kebes ellenvetésének czáfolására, ha
nem kijelentve, hogy e tárgy az összes létei és származás fontos kérdésével állván kapcsolatban, a dolog köny- 
nyebb felvilágosítása kedvéért saját philosophiai fejlődését szövi előbb közbe.'*''*) Kérdjük : mi czélja van ezen 
kitérésnek a dialog egész összefüggésében?

A lélek öröklétének tana Platónál változhatlanul összefügg az eszmék tanával : Ennek első tétele 
szerint az érzéki szemlélet ingadozása ellenében létezik egy változhatlan bizonyosság és ezt a lélek el is érheti. 
A lélek ezen képességéből a feltétlen bizonyosság megszerzésére Plató aztán egyenesen azt következteti, hogy 
a lélek örökké élő. Miután pedig az volt itt kimutatandó, hogyan következik a lélek örökléte ama f e l t é t l e n  
i s m e r é s i  t e h e t s é g é b ő l :  igen közel állott e tárgyhoz, sőt annak világosabbá tételére szükséges is volt, 
hogy feltárassék szemeink előtt a sokrati-platoni bölcsészet legbensőbb lényege, annak keletkezése és kifej
lődése. Ezen látszólagos kitérés tehát nem felesleges, sőt az van általa kimutatva, hogy a feltett kérdés épen 
nem mellékes, sőt inkább, hogy az, a mi a lélek lényegének bizonyéit be, teljes összhangban van Plato taná
nak alapelveivel, valamint e kitérés által van a platoni bölcsészet bővebb kifejtése folytán azon tétel is bebi
zonyítva, mi a bizonyításoknál annyiszor jött elő alapfeltétel gyanánt, hogy t. i. az ismeret nem egyéb mint 
visszaemlékezés. Ezeket fontolóra vevén, megszűnik ezen szakasz puszta kitérés és közbeszövés lenni.

Megemlítendő továbbá, hogy a lélek örökléte feletti kérdés csak azon fejtegetés folytán (9—13. 
fejezetek) kerül szőnyegre, miszerint a bölcs főtörökvése oda irányúi, hogy lehetőleg szabaduljon a test köte
lékeitől, mely vágya részben itt a földön is, de teljesen csak a halálban érhető el.

*) P latónál szigorú értelemben csak a lélek örök léte, nem pedig annak halhatatlanságáról beszélhetünk.
**) Azon tényt azt hiszem nőm is kell ismételnem, hogy ezzel Plato tulajdonkép nem Sokrates, de saját maga bölcsé« 

szoti kifejlődését rajzolja, mint az már feljebb is említve volt.



16

De nem csak ezen szakasz áll a fejtegetés közvetlen lánczolatán kívül, hanem azon kívül állnak a 
két első érvhez csatlakozó erkölcsi elmélkedések is. (30— 34. fejezetek és 57— 63. fejezetek). Kérdés, mily 
viszonyban állnak ezen elmélkedések a lélek öröklétét bizonyító érvekhez ? Ezen kérdést ismételve tárgyalta 
Steinhart „Phaedon“-hoz irt bevezetésében, hol is kivált a 393—414. lapokon fökép e tárgyról értekezik. 
A főgondolat, mely Steinhart egész bevezetésén áthnzódik, körlilbelől következő : Szerinte Sokrates a paszta 
theoretical bizonyítást nem tartja magában kielégítőnek s ezen erkölcsi elmélkedéseknek azért kellett ide csa
tolva lenniök, mivel azon érvek, melyeket a bölcsészet az örökélet bebizonyítására felhozhat, nem bírnak teljes 
meggyőző erővel, és nagyobb hatályosság kedvéért az ethicára szorulnak, mint mely egyedül képes a szi
lárd meggyőződést megalapítani. Steinhart tehát ezen erkölcsi elmélkedéseknek kiegészítő bizonysági erőt 
tulajdonit, mert szerinte a theoreticai érvek nem elégítnek ki. Meg kell itt azonban még egyszer jegyeznem, 
hogy eme „kielégitöu vagy „ki nem elégítő“ nem mi ránk, hanem mindig Platóra vonatkoztatva értelmezendő 
(t. i. „kielégítő“ vagy „ki nem elégítő“ P l a t o n  f e l f o g á s a  szerint).

Hasonló nézetet, mint melyet Steinhart részletesen ki fejt, Zellernél is találhatunk a platoni érvek 
Számításánál.

Azonban könnyű lesz megmutatnom, hogy ezen felfogás Plato értelmében teljesen tévesztett, mely 
állítás bebizonyítására elég leend emez erkölcsi elmélkedések rövid tartalmát adnom : E szerint ugyanis (ez a 
‘J—13. fejezetig mondatik) a bölcs főtörekvése a léleknek a test befolyásától való lehetőleges megszabadítására 
irányul, mi aztán a bölcs halál utáni vágyának mondatik. Továbbá (a mi a 30— 34. fejezetig kifejtetik) a lélek 
testföli elválása után azon fejlettségi minőségben marad, melyre földi élete alá képeztetett és fejlesztetek. Hogy 
azonban a testtől való elválása valódi emelkedéssé és szabadsággá váljék : már e földön törekednünk kell, azt az 
érzékiség befolyásától lehetőleg megőrizni. Végre (cap. 57—63.), mivel épen a lélek örök, halhatatlan termé
szeténél fogva túlvilági életében sorsát e földön szerzett kiképzése szerint nyeri : világossá van téve, hogy a 
lélek eme kiművelése a túlvilági életben is megtartja becsét.

Csak ez, és semmi más nincs kifejtve ezen erkölcsi elmélkedésekben s igy én távolról sem látom 
be, hogy ezek az előbb felsorolt érveket kiegészítenék, sőt ép ellenkezőleg világosan látom, hogy mindnyájan 
a lélek öröklétének feltételén alapszanak. Mert hisz a test kötelékeitől való szabadulás utáni vágy csak úgy tá
madhat bárkiben, ha az a lélek önálló lényege és örökléte felől már megvan győződve, és a lélek már e földön 
foganatosítandó erkölcsi kiművelését ezen szakasz csakis azon feltét alatt ajánlhatja, miszerint ezen kifejlesztés 
a túlvilági életben is megtartja becsét és érvényét.

Platónál tehát e téren az érvek theoretical és practical oldalának megkülönböztétéséről szólani sem 
lehet, mert nála e kettőt t. i. a tlieoretikait és praktikáit mint valamennyi más párbeszédeiben, úgy ebben is a 
legszebb összhangban és a legbensöbb összefüggésben találjuk. S azért is egyenesen a tényállás elferdítésének 
nevezhető, ha Steinhart és Susemihl a fejtegetés ezen ethical oldalának bizonyító becset tulajdonítanak s azokat 
mint külön érveket fogják fel.

A  lélek örökléte a feltétlen megismerés tehetségéből ered s ezen képességben rejlik a lélek hivatása a fe l
tétlen tisztaság és szentségre. Platón ezen szilárd meggyőződése szerint tehát az erkölcsi tisztaság elválasztha
tatlan a föltétien ismerettől; s ebből világos, hogy szerző ép e meggyőződése miatt csatolta a lélek halhatatlan
ságát bizonyító theoreticai érvek mellé az ezzel járó erkölcsi kötelességek következtetését is. Ha Steinhart és 
vele együtt több mások ezen erköcsi elmélkedésekben mégis bizonyító erőt s az érvek kiegészítését találják: 
akkor úgy tűnik fel előttem a dolog, hogy ők oly két nézpontot zavarnak össze, melyek egymástól szigorúan 
elkülönzendők, t. i. azon nézpontot, melyről azt vizsgáljuk, melyek az érvek, melyekre Plato a „Phaedon“-ban a 
lélek örökléte feletti meggyőződését alapítja? és azon lényegesen eltérő második szempontot, mely kérdezi, 
melyek azon indokok, melyekből Platon saját bölcsészeiének fejlődési menetében a lélek örökléte feletti meggyő
ződését merité? E két kérdés teljesen különböző és igy rájuk a felelet sem tartozik azonos lenni. Lehetséges 
ugyan, hogy — a mint valóban gyakori eset az, mikép bizonyos meggyőződések elméletileg keveset bizonyító, 
sőt világosan ki sem fejezhető elemek össztételén alapulnak, — elképzelhető — mondom — hogy Plátónál is 
ezen erkölcsi gondolatok képezték a lélek örökléte felőli meggyőződésének alapját és hátszínét és hihetőleg erre 
gondoltak Steinhart és nézettársai, midőn amaz elmélkedéseket fontos bizonyítékoknak tekintik; azonban, né-
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itétem szerint —• szigorúan elkülönítvén a fentemlitett két nézpontot; mi itt csak azon előbbi kérdésre felelhe 
tünk, bogy mit tartalmaz ezen párbeszéd és mik képezik benne a fő bizonyító érveket, de Plato fejlődési 
tnenete és a felett a mi e beszédben világosan kifejezve nincs, s legfeljebb a gondolatok hátterében tűnik elő, 
legfeljebb gyantásokat és sejtéseket tehetünk, de bizonytalan sejlés határain túl nem is léphetünk. Sőt ha 
már — eltérve a szoros tárgytól — szabad itt az ily sejtéseknek és conjecturáknak is kifejezést adni, — mint 
azon kérdéses szabadsággal Steinhart oly gyakran él is, — : úgy én kénytelen vagyok kinyilvánítani, hogy 
Steinhárt állítása még sejtésnek sem valószínű. Mert ha a görög bölcsészet fejlődési menetét, és azon helyet, me
lyet abban Platon és Sokrates elfoglaltak, közelebbről vizsgáljuk : bizonyosan más gondolatra fogunk jönni. Mi 
ugyanis a Plato és Sokrates előtti görög bölcsészeiben tisztán csak természet bölcsészetet látunk, mely meg- 
kisérti a kültcrmészet tárgyainak származását és változásait magyarázni. De Plató ezen egész bölcsészeitől, a 
heraklitféle irány kifejlődésekor, határozottan elfordul és feladja Heraklit azon nézetét, miszerint maga a vál
tozás minden dolognak lényege, miszerint a változás felöli tudás lehetetlen és miszerint a változás csak a lát
szatnak (Schein) egy kifejezése ; feladja pedig Platon e véleményt azért, hogy saját nézetét juttassa érvényre, mely 
Heraklit ellenében az tanítja, hogy igenis létezik egy absolut változatlan létei, mely azonban csak a gondolatban 
érhető el, e földön fel nem található.

Sokkal valószinübb tehát, hogy ezen tisztán theoretikai gondolatmenet vezette Platót a feltétleü 
ismeret feltételére és annak folytán a lélek örökléte felöli meggyőződésre is, s hogy tehát ebbeni hitének alap
ját nem képezék — mint Steinhart állitá — ama erkölcsi elmélkedések. Hogy pedig Platónnál ezen theoreticailag 
bizonyító okok belátása az erkölcsi meggyőződéssel is egybe olvad, az bölcsészeti okoskodásának azon lánczola- 
tában találja okát, mely szerint nála a jónak tudata és a, jónak cselekvése elválaszhatlan, és a világos tudás már 
az erény maga.

Mindebből tehát, — azt hiszem — elég világosan belátható, hogy Plato szándéka, melyet e párbe
széd beosztásában ki akart vinni s valóban ki is vitt, az volt, hogy az említett három érv már önmagában ér
vényes bizonyító erővel bírjon s ne ezek érvénye legyen amaz erkölcsi elmélkedésektől függő, de hogy ép ez el
mélkedések legyenek a theoreticai érvek bizonyságára alapítva.

Hátra vau még, hogy nehány szóval említsük azon jeleneteket, melyek a párbeszéd eleje és végén 
vannak ecsetelve, t. i. azon gyülekezet leírása mely Sokrates körül halála napján barátjaiból egybe sereglett 
és azon megható nyugalom festése, mely a bölcset legutolsó perceiben semhagyá el. Ezen jeleneteknek Steinhárt 
szintén túlságos jelentőséget tulajdonit. 0  t. i. azon véleményben van, hogy e műben az elbeszélő szakaszok már 
azért is mellőzhetlenek, mert a bölcsészeti elmélkedések, — a bölcs magasztos lelki nyugalma és rendithetlen 
bizalmának elötüutetése által csak annál több bizonyító erőt nyernek. Ily nyilatkozat melleit azon gondolatra 
kell jönnünk, hogy e párbeszéd theoreticai érvei oly gyöngék, hogy azokat még maga Plato is teljesen je
lentékteleneknek tartá s azért azok mindennemű kiegészítéséről gondoskodott. Pedig hogy a dolog teljesen el- 
lenkczökép áll, hogy nem az elbeszélő és leiró részek bírnak itt nyomatékkai, hanem egyedül a bizonyító érvek 
kifejtése képezi a fő feladatot: azt hiszem könnyű lesz megmutatnom. Platon ugyan is beszédeiben néni 
személyeket fest és jellemez az előadott beszédek által, hanem a személyeket és körülmények festését csak ér
vei könnyebb és hatályosb kifejtésére használja. Ha e tekintetben több párbeszédet s igy p. a „Phaedrust,“ 
„Gorgiast“ „Symposiont“ sat. összehasonlítjuk, azt fogjuk ugyan találni, hogy Sokrates személye Valamennyi
ben egy és ugyanazon helyet foglalja el, t. i. hogy benne — a mint azt a „Sytoposion“-ban Akibiades Sokratest 
dicsőítő beszédében világosan kimondja, — hogy benne — mondom, mind az, a mi az élet legmagasabb czéljait 
képezi és olyanokként fel vannak állítva, mint valóság vau megtestesülve ; de könnyű lesz mégis belátnunk, hogy 
a dialógban kifejtett eszmék nem Sokrates jellemének festésére advák elő s nem is nyerik Sokrates Személyé
től jellegüket, vagy épen a többi előforduló személyektől, hanem hogy sokkal inkább ép ezen alakok kidom. 
borítása csak a tartalom drámai és hatályosabb előadása kedvéért történt, hogy tehát nem a tartalom vail 
idomítva a személyek jelleméhez, de megfordítva ép a személyek vannak az eszmék kifejezésére alkotva, a mit 
aztán Plato oly kitünően szokott kezelni.

Eléggé igazoltam tehát ezek szerint nézeteimet arra nézve, hogy azt, a mit én ezen „Phaedon“ Czimü 
párbeszéd alapeszméjeként az egész mü szószerinti értelméből kivettem, következőleg foglaljam  össze: A lélek

A pesti ág. liitv. gymnasium Ért. ^
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képessége az absolut, feltétlen ismeretre (tudatra) egyszersmind a lélek öröklétének bizonyságát is ad ja ; és a lélek 
ezen örökléténél fogva hivatva van az erkölcsi fejlődés, a tökéletesség és teljes erkölcsi tisztaságra. Ezen tétel 
tehát jelen párbeszéd eredménye és czélja, mely, azt hiszem, talán némi figyelemre méltó. Én részemről nem 
fogadhatom el Susemihl nézetét (müvében p. 466.). ki ezen párbeszédnek csak a többi platoni dialogokhozi 
viszonya következtében ad jelentőségek mi által jelen párbeszéd sajátszerü feladata nincs kitüntetve, más 
részt Steinhart nézetét sem pártolom (4. köt. 93. 1.), ki némi igazságon alapuló meghatározásában ezen párbe
széd alapeszméjét illetőleg többet mond — a legmesterkéltebb kifejezésekben — mint szükséges volna.

Dr. Bászel Aurél.
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J e l e n t é s .

Gymnasiumunk történetét.a jelen iskolai évben rövid szavakba foglalhatjuk össze, mivel azon ese
mény, mely iskolánk történelmében korszakot képezne, t. i. annak kiegészitése, illetőleg a VII. és VIII osztály 
felállítása, még a jelen iskolai évben sem válhatott testté, de annál több, hogy ne mondjuk biztos reményünk 
van arra, hogy a mit egyházunk már évek óta akart, de pénzforrásainak még mindig nem elegendő volta miatt 
mindanynyiszor továbbra kellett halasztania, elvégre a jövő iskolai évben, habár tetemes áldozattal is, sikerii- 
lend létesíthetnie. — A főakadály eddig is csak azon körülményben rejlett, hogy az egyház nem akarta ezen 
kiegészítést úgy eszközölni, miszerint először csak a VII-ik osztályt állítsa fel s utána isten tudja hány év 
múlva a VlII-ikat : jelenleg el van határozva, hogy a kiegészítésnek két egymásra közvetlen következő iskolai 
évben kell történnie.

Az iskolai év September elején kezdődött el és pedig az első három nap beírásra és a jelenkezett 
magántanulók megvizsgálására fordíttatott; September 5-én megelőző isteni tisztelettel, mely alkalommal fő
tiszt. Székács József superintended úr megható tanulásra buzdító beszédet tartott az ifjúsághoz, rendesen meg
kezdődött a tanítás. Ugyanezen hó 19-én az igazgatónak a tanuló ifjúsághoz intézett alkalmi beszéde után az 
iskolai törvények olvastattak fel és magyaráztattak meg. — A tanári testület ez évben két uj taggal szaporo
dott, u. m. dr. Bászel Aurél és Weber Rudolf urakkal; ez utóbbi múlt évi november hó elején megbetegedvén 
hat hétig Schneller István nevelő úr volt szives helyettesíteni, úgy hogy a tanítás egy perczig sem szakadt 
félbe. — A gymnasiumi tanuló-ifjuság erkölcsi magaviseleté ez iskolai évben törvényeinknek egészen megfe
lelő \ olt, s ha voltak is esetek, melyekben fegyelmi szabályainkat alkalmazni kénytelenek voltunk, mindannak 
daczára egyetlen egy oly nemű kihágás sem fordult elé az egész év folyamában, hogy az az illető tanulónak 
gymnasiumunkből való kirekesztését vonta volna maga után. — A büntetések alkalmazása intés, megdorgálás, 
osztálykönyvbe való beírás s egy, két, három vagy négy órára való bezáratásban nyilvánult (e czélra mindig a 
gymnasium valamely tanterme használtatott), s ha még ez sem volt elég, akkor a szülék tudósíttattak az illető 
osztálytanár által gyermekük rósz magaviseletéről; ez azonban megelőző tanári értekezlet folytán csak egy 
tanulónál történt, s itt is a legjobb végeredménynyel, a menynyiben ezen esemény után többé az ifjúnak maga
viseletéről semmi kül vagy bel panasz nem merült fel. — A szülék különben nemcsak akkor tudósíttattak, ha 
gyermekeik magaviseletére nézve gyakori panaszok érkeztek be, hanem akkor is, midőn az év folytában vala
mely időszakban a tantárgyakból elégte’en általános osztályzatot nyertek; e szerint az iskolai év folytán négy
szer, azaz, minthogy a klassifikálás minden negyed évben történik, tehát november 15-én, fébruarius 1-én, 
április 15-én és junius 30-án. — A gymnasiumi tanuló-ifjúságnak a tanulmányokban tett időszakonkénti elé- 
haladását vagy hanyatlását, azt hisszük, legjobban kitüntethetjük az által, ha az egyes évszakokban eszközlött 
rendes tanulókat illető osztályozásoknak végeredményét röviden közöljük.
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I. 5 8 7 17 4 15 56 5 11 12 12 — 16 56 8 9 5 7 5 17 51

11. o0 8 3 7 5 11 37 5 6 O0 6 5 10 35 3 7 5 5 5 1 0 35

III. 3 15 8 4 3 3 36 3 12 13 5 — 1 34 4 7 i i 4 6 5 37

IV. 2 13 12 3 — 2 32 2 13 12 3 — 2 32 2 9 8 7 4 2 32-

V. 2 11 5 5 4 5 32 2 12 6 6 i 5 32 1 10 6 3 4 6 30

VI. 2 4 6 3 — - 15 2 4 7 2 — — 15 2 4 2 3 1 2 14

A lefolyt iskolai évben a gymnasiumi könyvtár következő müvekkel gyaporodott :
I. Vevés utján megszereztettek kővetkező folyóiratok : Seidl, Hochegger, Valiién : Zeitschrift für die 

österreichischen Gymnasien; Fleckeisen -Masins : Nene Jahrbücher für Philologie und Paedagogik; Hoffmann, 
Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht; Bonitz : Zeitschrift für das Gymnasial- 
Wesen ; Poggendorf : Annalen der Physik und Chemie ; Petermann : Mittheilungen aus Justus Perthes geogra
phischer Anstalt; Zarncke : Literarisches Centralblatt für Deutschland; Császár : Csillagos ég, Prot. egyh. és 
isk. lap. Továbbá következő müvek : Péter, Römische Geschichte I . ; Toldy irodalomtörténeti olvasókönyv 
I—II.; Reisig: Lateinische Sprachwissenschaft; Kühner: Ausführliche griech. Grammatik II,,; Curtius : 
Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik; Passow’s Handwörterbuch der griechischen Sprache, 
neubearbeitet von Rost und Palm ; Pauly : Real-Encyclopaedic der classischen Alterthumswissenschaft.

II. Ajándék utján is számos és szép müvekkel gyarapodott gymnasiumi könyvtárunk. És pedig :
Heckenast Gustav könyvkiadó ur mint tavaly úgy ez évben is szives volt könyvtárunkról megemlé

kezni s azt következő müvekkel mint tiszteletpéldányokkal ajándékozta meg : Bellinger—Fényes, földrajzi ve
zérfonal ; Lutter Nándor, Mennyiségtan elemei I—IV.; Szeműk István, Német mondattan, I—II. ; Piskó— 
Aujeszky, Természettan; Bajusz Mihály, Elemező tértan a lapban; Gömbi, háromszögtan, Nézleti mértan, 
Laptértan, Lapi háromszögmértan, Tömörmértan; Szabó Ignácz, Csillagászati s természettani földrajz I. To
vábbá Lampel Róbert könyvkiadó ur, szintén következő müvekkel gyarapította könyvtárunkat : Budavári, 
Phaedri fabulae, szótárral; Dékány, Elemi vegytan; Iványi, Titi Livi partes selectae; Veress, Virgilii Aeneis; 
Schroeder, Mértani szabadkézrajz; Dorner József tanár ur pedig „Anfangsgründe der Naturlehre, Wien 1706“ 
czirníi müvei a könyvtárt ajándékozta meg. A magy. vall- és közoktatási ministerium részéről pedig a „Népta
nítók Lapja“ küldetik a könyvtár számára. Végre mélt. Kulinyi Ágost úr a Gruber-féle becses Encyklopae- 
diából a 40 első kötetet.

*) A negyedik időszakról szóló jelentést lásd az'„Értesítő“ végén közlött statistikai kimutatásban.
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Mauritz Rezső tanár ur : Általános számtan középtanodák számára irta Mauritz Rezső.
A természettani tár ez iskolai évben semmivel sem szaporodott.
A  természetrajzi gyűjtemény szaporodása :
Szűk másodévi tanuló egy kitűnő Malachit darabot ajándékozott.
Lederer harmadévi tanuló egy tökéletesen kifejtett nagyobb hegyijegeczet ajándékozott.
Hirschl szintén harmadévi a Muzeum számára egy csinos sódarabot hozott lseidből.
Egger ur egy kitömött majmot ajándékozott.

I. OSZTÁLY.
Vallás b. 2 óra a II. osztálylyal együtt. Palesztina földrajza, bibliaismeret, ó- és újszövetségi törté

netek. K. k. Warga J. „Bibliai történetek Palesztina földrajzával és bibliaismerettcl összekötve.“
Latin h. 6 óra. I. félévben a nomenek főtekintettel a declinatiora s szóemlékelésre fordítási gyakor

latokkal. II. félévben a rendes igeragozástan hozzátartozó gyakorlatokkal. K. k. Szénássy nyelvtana s gya
korló könyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. I. félévben a névszókról a nehezebb szabályok kivételével. II. félévben a 
rendes igeragozástan. Mind a két félévben költemények s prózai darabok betanulása, elemezése, házi dolgoza 
tok. K. k. Torkos nyelvtana olv. k. Dlhányi.

Német nyelv h. 3. óra. Az I. félévben a névszók, a II-ban az igeragozástan. Mind a két félévben köl
temények és prózai darabok betanulása, elemzése s elbeszélése; házi dolgozatok. K. k. Mauritz, Sprachlehre 
és Felsmann, Lesebuch I.

Földrajz h. 3 óra. I. félévben bevezetés a mathematikai, physikai és politikai földrajzba s a föld 
általános topographiai ismertetése. II. félévben Európa s a magyar-osztrák birodalom részletes földrajza.

Mennyiségtan h. 3 óra; I. félévben az alapműveletek megnevezetlen és megnevezett egészekkel, 
tizedes és közönséges törtekkel; II. félévben; lapmértan, egyenes vonalok, szögek, háromszögek és négyszögek 
ismertetése házi gyakortatokkal. K. k. Mocnik—Szabóki szám- és nézlettana Vl-ik kiadás.

Természetrajz h. 3 óra. I. félévben az emlősök. II. félévben a rovarok és pankányok ismertetése. 
K. k. Dorner állattana I. és III. rész.

II. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra az I. osztálylyal együtt, mint az I. oszt.-ban.
Latin nyelv h. 6 óra. I. félév a nevek (nomina) ragozásában előforduló kivételek s rendhagyósá- 

gok ; a genusra tartozó részletesb szabályok. A gyakorló könyvből a nevezett szabályokra tartozó gyakorlatok 
latinból magyarra, magyarból latinra fordittattak. II. félév az igetan részletesen tárgyaltatott, az alaktan befe
jeztetett, szó és írásbeli fordítással begyakoroltatott, mely gyakorlatoknál apró elbeszélések és mesék is fölvé
tettek. K. k. Szénássy latin nyelvtan és gyakorlókönyv.

M  g ar nyelv b. 3 óra. Rendes és rendhagyó igeragozás, költemények s prózai darabok betanulása 
s elemezése, házi dolgozatok. K. k. mint az I. osztályban.

Német ny In h. 3 óra. Az első osztály pensuma ismételtetett, a kivételek és rendhagyóságokkal 
együtt. Különben mint az I. osztályban.

F'édm jz és T:rténef h. 4. óra. I. félévben; Ázsia, Afrika, Amerika és Australia földrajza, tekintettel 
a népismére, s a fölfedezések és az európai államok gyarmatainak történetére. K k. Batizfalvi; II. félévben az 
ó-kor története a római birodalom megdüléseig, tekint ttel az ó-kori földrajzra. K. k. Batizfalvi I. kötet.

Mennyiségtan b. 3 óra I. félévben a tizes rendszer, a tizedes és közönséges törtek ismételve, rövidí
tett műveletek, arányok, arányiatok egyszerű hármasszabály,' mértékisme. II. félév az első osztályban tanultak 
ismételtettek; a sokszögek ; egyenes vonalú idomok területe és hasonlósága. K. k. Mocnik.

Természetrajz h. 3 óra ; I. félévben: állattan, madarak, hüllők, békányok és halak természetrajza; 
II. félévben: növénytan, a szervtan elemei s a legismeretesb és leghasznosb növények természetrajza a termé
szetes rendszer szerint. K. k. Dorner állattan elemei II. rész, növénytan elemei.
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III. OSZTÁLY.

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

Latin. Hetenként 6 óra. I. félév. Cornelius Neposból három vita, t. i. Conon, Aristides és Hannibal 
vétetett át az ezen osztály előkésztiltségéhez megkivántató alaktani, továbbá szó- és tárgymagyarázat kisére- 
tében. Ezenkívül a Szénássy-féle latin olvasó-könyvből a harmadik rész olvastatott: összefüggő kisebb elbe
szélések, számszerint nyolcz darab, továbbá a rómaiak fii  istenei, számszcrint tizenkettő. —  A mondattanban a 
casustanból vétetett át a nominativus, accusativus, genitivus és az ablativusok egy része az olvasó-könyvből 
vett példákon begyakorolva. — II. félév. Pbaedrus meséiből az I. és II. liber, azaz, 41 mese alaktani, szó- és 
tárgymagyarázatokkal ellátva. — A mondattanból a casustan fejeztetett bes ezenkívül az accusativus cum infini- 
tivo és a két participium (conjunctum et absolutum) magyaráztatott s az olvasókönyvi példákon begyakorolta
tott. Kézi könyv, Cornelius Nepos a Teubner-féle kiadás ; Phaedri Augusti Liberti fabularum Aesopiarum libri 
quinque, ed. Szarvas Gábor. Szénássy, latin mondattan és olvasó könyv.

Magyar h. 3 óra. Helyesirástan, mondattan; Egyszerű és bővített mondatok, az összetett monda
tokról a főbb szabályok. Prózai és költői darabok olvasása, elemzése, emlékelése; irály gyakorlatok. K. k. 
Torkos nyelvtana, olv. k. az iparegylet olv. könyvének II. része.

Német a) kezdők : h. 2 óra. Prózai és költői darabok olvasása, fordítása emlékelése, nyelvtani gya
korlatok, és a nyelvtani szabályokra vonatkozó példák fordítása. K. k. Lüben és Nacke olv. könyve és Töpler 
nyelvtana, b) Elöhaladottak: h. 2 óra. Az egyszerű mondat tana részletesen; elemző olvasás; költemények em- 
lékeltettek és olvasmányok szabadon elbeszéltettek ; kéthetenként egy Írásbeli gyakorlat. K. k. Mauritz nyelv
tana és Ltiben et Nacke Lesebuch IV.

Történet és földrajz h. 4 óra. I. félév : a középkor története; II. félév : az új kor története, tekin
tettel a földrajzra és a művelődés történeti momentumokra. K. k. Batizfalvi II. és III. kötet.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félév, az általános számtan legelső elemei, hatványozás és gyökfejtés 
II. félév : A kör és nehány nevezetesebb görbe vonal sok számvetési feladattal. K. k. Mocnik.

Természet tudományok h. 3 óra; I. félévben, Ásványtan ktilönös tekintettel az egyszerű jegeczala- 
kokra s a legalkalmazottabb ásványfajokra. K. k. Dorner az ásványtan elemei; II. félévben : a természettan 
elemei, a testek általános tulajdonairól, a vegyvonzásról, a vegytan s a hőtan alapelvei. K. k. Greguss Gyula 
természettana.

IV. OSZTÁLY.

Vallás, h. 2 óra. Első félévben hittan, második félévben erkölcstan. K. k. Székács kátéja.
Latin nyelv h. 6 óra. I. félév, Cornelius Neposból hét vezér életrajza olvastatott, elemeztetett s részben emlékel- 
tetett : Epaminondas, Pelopidas, Agislaus, Pausanias, Cimon, Alcibiades, Hannibal. — A mondattanból a mód- 
és időtan magyaráztatott s Írásbeli dolgozatok által begyakoroltatott. — II. félév, Ovid „Keserveidből nyolcz 
elegia olvastatott elemeztetett s rajtok a prosodia begyakoroltatott. A mondattanból az idő —  és módtan, ge
rundium, gerundivum, supinum és consecutio temporum magyaráztatott; a gyakorlókönyv idevágó részei pedig 
magyarból latinra fordíttattak. Kéthetenként egy írásbeli gyakorlat. K. k. Nepos, ed. Vass ; Ovidii Tristia ed. 
Gross (Bamberg 1870) és Szénássy mondattan és gyakorló könyve (2. rész).

Magyar nyelv h. 3 óra. A mondattan befejezése, ügyiratok, verstan. Mondat- és verstani elemezések, 
költemények emlékelése, irály- és verstani gyakorlatok. K. k. Torkos verstana, olvasó könyv Zsilinszky nagy 
kézi könyve.

Német nyelv 1.) A k e z d ő k , a III. osztálylyal együtt h. 3 óra, 1. a III. osztályt. — 2.) A h a 1 a d ó k, 
h. 2 óra. Az első félévben a mondattan tüzetes tárgyalása és befejezése. K. k. Mauritz, Deutsche Sprachlehre és 
Lüben Lesebuch V. — A második félévben az egész verstan, megfelelő gyakorlatokkal. K. k. Heinrich, deutsche 
Verslehre és Goethe, Hermann und Dorothea. Mind a két félévben költemények magyarázata és emlékelése, s 

i prózai olvasmányok elbeszélése. Két hetenként egy írásbeli gyakorlat.
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Történem és földrajz h. 4 óra. I. félév. Magyarország történelme. K. k. Horvátli Mihály. — II. félév. 
Az osztrák-magyar birodalom részletes földrajzi ismertetése. K. k. Hauke—Környei, III. rész.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félév. Összetett arányiatok és ezeknek alkalmazása, az összetett hármas 
szabály, társaság, vegyités idő határszáinitás, lánczszabály, kamatos kamatszámítás; az egybevetés elemei. II. 
félév. Tömörmértan, különös súlyt fektetve a gyakorlati térszámitásokra. K. k. Mocnik.

Természettan b. 3 óra. I. félév. Nyugalom és mozgás ; II. félév. Hang- és fénytan. Delyesség villa
nyosság. K. k. Greguss Gyula.

V. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. Az ó szövetségi könyvek részletes ismertetése ; válogatott szakaszok olvasása. IV  
laestina földrajza. A zsidó nép története. Zsarnay szerint.

Latin nyelv b. 6. óra. I. félév. Livius Il-ik könyvéből az első 25 fejezetet kellő szó- és tárgymagya
rázattal. A mondattanból a casustan vétetett részletesen és rendszeresen á t ; a megmagyarázott és megtanult 
szabályok részint a mondattanhoz adott olvasókönyvben levő hetenként egy-egy Írásbeli dolgozatra felosztott 
példákon, részint pedig a Liviusból fordított fejezeteken begyakoroltattak. — II. félév. Ovidius metamorphoses- 
eiből vétetett a Il-ik könyvből Phaeton története (366 v.) továbbá a XIII. könyvből olvastatott Aiax és Ulixes 
vetélkedése Achilles fegyvere fölött; ebhez járult még Livusból tíz fejezet a fenntnevezett könyvből, mindenütt 
kellő tárgy- és szómagyarázattal kisérve. Ezenkívül az Ovidiusból vett olvasmányokon a prosodia is gyakorol' 
tatott s a metrikából a hexameter s nemei magyaráztattak meg. — A mondattanból az accusativus cum infini- 
tivo, az indicativusi s conjunctivust vonzó kötőszók, a két participium (conjunctum et absolptum), conjunctivas 
a visszahozó mellékmondatokban, a függő vagyis nem egyenes kérdések, végre az oratio recta és obliqua ma
gyaráztattak és gyakoroltattak be hetenkénti írásbeli dolgozatokon. Kézi könyv : Livius II, ed. Szénássy ; La 
tin mondattan Szénássy; Ovidius a Teubner-féle kiadás.

Görög nyelv h. 4 óra. I. félév. A nyelvtanból átvétetett a hangtan szükséges része : a betűk, ezek
nek felosztása, a hang- s olvasásjegyek, a hangoztatási jegyek, a hangjelzés ; az alaktanból a névszók adattak 
elé, tehát a három declinatio, az adj ectivamok ragozása és fokozása, a számnevek és névmások. Mindezen sza
bályok a gyakorlókönyvben hozzájok adott olvasmányakon gyakoroltattak be. — II. félév. A nyelvtan tovább 
folytattatott s az igetanból átvétetett a jelenidői, a második aoristusi, a jövő idei, az első aoristusi, a végzett 
jelen idei, az erős szenvedő igei, a gyenge szenvedő igei aoristostő s a tőlök származtatott idők a hozzájuk tar
tozó gyakorlatokkal együtt. Kézi könyv : Kis-Curtius és Kis-SchenkL

Magyar nyelv h. 3 óra. Költészettan, költészeti nemek és fajok. Költemények olvasása, magyará
zása, emlékelése; prózai és költői irálygyakorlatok. K. k. Torkos költészettana olv. k. Zsilinszky kézi könyve.

Német nyelv a) K e z d ő k ,  h. 2 óra. Olvasmányok, költemények emlékelése, prózai darabok elő
adása, irálygyakorlatok. K. k. Dr. Heinrich olv. könyve, b) H a l a d ó k ,  h. 2 óra. Aköltészattanból az elbeszélő 
és lantos költészet elmélete, a megfelelő olvasmányok tartalom és alak szerinti magyarázatával. A verstanból az 
idegen strophai alakok. Válogatott költemények emlékelése; kéthetenként egy írásbeli gyakorlat. K. k. Hein
rich, deutsches Lesebuch I. s Verslehre.

Történet és földrajz h. 4 óra. Ó-kori történelem a római császárság kezdetéig, kapcsolatban az 
ó-kori földrajzzal. K. k. Batizfalvi.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félév. Általános számtan; alap miveletek, hatványok egész mutatókkal, 
tizes számrendszer, tizedes törtek, rövidített miveletek ; a számok elméletének elemei; arányok és arányiatok 
és ezek alkalmazása. K. k. Mauritz általános számtan. II. félév. Sikmértan részletesen és tudományosan. K. k. 
Abel mértan.

Természet tudományok h. 3 óra. I. félévben. Ásványtan K. k. Dorner ásványtana felsőbb tanodák 
számára; II. félévben. Vegytan, K. k. Kruesz lvriszosztom szervetlen és szerves vagytan rövid vázlata.
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VT. OSZTÁLY.
Vallás. Mint az V-ik osztályban.
Latin nyelv h. 6 óra. I. félév. Olvastatott Cicero Catilina ellen tartott beszédeiből kettő és Cicero 

beszédje Archias mellett; Vergilius Aeneisének első könyve kellő szó- és tárgy magyarázattal kisérve. Hetenként 
egy írásbeli dolgozat. II. félév : Olvastatott Sallustius „de bello Jugurthino“ czimii munkájából 50 fejezet kellő 
szó- és tárgymagyarázattal kisérve; Vergilius Aeneisének második könyve. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat. 
K. k. Cicero ed. Gyuri ts, Vergilius ed. Szénássy, Sallustius ed. Jordan, Kolmár—Sváby latin gyakorlókönyve.

Görög nyelv h. 4 óra. Az egész alaktan a hozzá tartozó gyakorlatokkal együtt bevégeztetett; 
Aesopusi meséken és apróbb elbeszéléseken a gramatikai formák begyakoroltattak. K. k. Curtus—Kis görög 
nyelvtana és Schenkl görög olvasókönyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. Szónoklattan, szónoki müvek olvasása magyarázása s részben emlékelése, 
irálygyakorlatok. K. k. Zsilinszky Mihály költészeti és szónoklati kézikönyve.

Német nyelv a) A kezdők: h. 3 óra. Az V-ik osztálylyal : együtt, (1. az V. osztályt.) — b) A haladók; 
h. 2 óra. Az I. félévben a költészettanból a drámai költészet elmélete, Schiller „Wallensteins Tod“ és Sophocles 
„König Oedipus“ (ford. Minckwitz) magyarázatával. K. k. Heinrich, Deutsches Lesebuch I. — A II. félévben;: 
a Iegujabbkori német költészet vázlatos története, a legnevezetesebb költők (Rückert, Platen, sváb iskola, Lenau 
Grün stb.) bővebb jellemzésével és müveinek kivonatos olvasásával. Mind a két félévben költemények s prózai 
darabok emlékelése s írásbeli gyakorlatok. K. k. Egger, Deutsches Lesebuch, II. 2.

Történelem és földrajz h. 3 óra. Az I. félévben az ó-kor története a római császárság kezdetétől an
nak bukásáig és a középkor történelme a keresztes hadjáratokig. A II. félévben a középkori történelem egészen 
a felfedezések korszakáig. K. k. Hunfalvy János 1. és II. kötet.

Mennyiségtan h. 3 óra. I. félévben. Hatvány és gyökmennyiségek; szorszámok. Sik háromszögtan,
II. félévben. Első fokú egyenletek egy és több ismeretlennel; másodfokú egyenletek egy ismertlennel. Tömör 
mértan. K. k. Mauritz Rezső, általános számtan. Abel Károly, mértan.

Természet tudományok h. 3 óra. I. félévben : Állattan, különös tekintettel a szervtanra s az állatok 
rendszeres osztályozása. K. k. Mihalka állattana kiegészítve az előadó tanár (Dorner) füzetei által; II. félév 
ben : Növénytan, Kriesch János vezérfonala szerint gyakorlatokkal.

A rajzot az első félévben D i 11 m a n n An t a l ,  a második félévben B e n e  A l f r e d  tanította,
A f  ranczia nyelvet valamint az első úgy a második félévben is S a s v á r y L á s z l ó  adta elé.
A gyors-irászatot B a l o g h  A n d o r  tanította, részben ingyen, részben csekély havi dij mellett.
A tomászatban a gymnasiumi növendékek a városi tornaegyletnél dijleszállitás mellett részesültek.
Ezenkívül az uj tauterv értelmében az énektanítás is ha nem is rendes, de kötelező tantárgy lévén, 

erre az algymnasiumi tanulókat (kivétel nélkül) Schmid Tivadar egyház-községi énekvezető tanította.

A gymnasiumi segélyegylet ez idén is, Mauritz Rezső felligylete alatt, hat osztályú gymnasiumhoZ 
mért szerény körben sikerrel működött, a mennyiben a jó viseletű és szorgalmas, szegény tanulóknak majdnem 
minden kérését teljesíthette. A tagok száma 112 volt, Vagyonállapot 1871 május 24 ikén : Múlt évi pénztárma
radvány 425 frt. idei bevétel 104 frt. (54 kr. ; összesen 589 Irt. G4 kr. — Kiadás 71 írt. 32 kr., e szerint a se 
gélyegylet pénzbeli vagyona 93 frt. 32 krral és a kamatokkal növekedett. A segélyegylet vagyonát képezi 
ezen kívül tankönyvek- és tanszerekből álló könyv- és szertár, melyeknek érteke 100 frt.

A gymnasiumi magyar és német önképző körök összejöveteleiben ez évben is több Vdi k és Vl-dik 
osztálybeli növendék vett részt, s magokat szavalásban, munkák készítésében és megbirálásában gyakorolták ; 
az ifjúsági könyvtárt is több becses müvei szaporították.

A Glosius-féle két 21—-21 forintos ösztöndijat ez idén Haberern Pál VI. és Gerey Gyula V. osztályú 
tanulók nyerték. — A Döbreutey aranyat, pályázat utján magyar dolgozatáért Jnrenák István nyerte.

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

A tanár neve. Tantárgy és osztály.
Hetenkénti

óraszám. Jegyzetek.

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

Latin : V. III.
Görög : V.

16 Az ág. hitv. egyetemes egy
ház könyvtárnoka.

B a t i z f a l v i  I s t v á n ,  
r. tanár.

Vallás : III. V. VI. 
Földrajz : I. II. 
Történet : II. III. V.

19

Az V. osztály főnöke. — 
Az ág. hitv. egyetemes egy
ház iskolai bizottságának 

jegyzője.

Do m e r  Józ s e f ,  
r. tanár.

Természetrajz : I.—III. V. VI. 
Mennyiségtan : I. 18

Az I-sö osztály főnöke. A 
természetrajzi gyűjtemé

nyek őre.

Ma u r i t z  Re z s ő ,  
r. tanár.

Mennyiségtan : 11.—VI. 
' Természettan : IV. 18

A VI-dik osztály főnöke. 
A természattani gyűjtemé
nyek őre. A segélyegylet 
felügyelője. A bányakerü
leti tanárvizsgáló bizottság 

jegyzője.

T o r k o s  Lá s z l ó ,  
r. tanár.

Vallás : IV.
Magyar : III.— VI.
Német : kezdők III. IV. V.

18 A III- ik osztály főnöke.

Dr. B á s z e 1 Aurel ,  
liely. tanár.

Latin : IV. VI.
Görög : VI.
Német: III. a haladókkal.

18 A tanári tanácskozmányok 
jegyzője.

Dr. H e i n r i c h Gus z t á v ,  
hely. tanár.

Német : I. II. IV.— VI. 
Történet : IV. VI. 
Földrajz : IV.

19

A IV-ik osztály főnöke. Az 
ág. hitv. egyetemes egyház 
és a bányai egyházkerület 
levéltárnoka. — Egyetemi 

magántanár.

W e b e r  Rudol f ,  
hely. tanár.

Latin : I. II. 
Magyar : I. II. 
Vallás : I. II.

20 A Il-ik osztály főnöke.
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A tanári kar működése az imént lefoljt iskolai évben :
Szénássy Sándor megjelent: 1) Latin nyelvtan, második, egészen átdolgozott kiadás; 2) Latin 

olvasó-könyv, második, egészen átdolgozott kiadás. — Ezenkívül megjelent 3) az országos tanári egylet közlö
nyében : A  latin V,-névragozás; 4) a „Philologiai közlönyében : A latin partikulákról; 5) a Protestáns egyházi 
és iskolai lapban : A Vandrák-féle evang. gymnasiumok szervezésére vonatkozó munkálat bírálata.

Batizfalvi Istvántól megjeient : A Földrajz elemei, az algymnasium alsóbb osztályai számára 
nyolczadik kiadás, (Pest, kiadja Osterlamm Károly 1870.) — Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. Al- 
gymnasiumi kézikönyv. Második bővített kiadás. I. rész. Az ó kor. II. A középkor. III. Az új kor. (Pest 1871. 
kiadta Osterlamm Károly).

Mauritz Rezsőtől megjelent : Általános számtan és algebra a középtanodák felső osztályai számára. 
(Pest, Aigner Lajos 1870.) Könyvismertetések és bírálatok főleg az „Ungarischer Schulbote“-ban.

Torkos Lászlótól : 1) Költészettan, második teljesen átdolgozott kiadás (sajtó alatt); 2) Olvasó 
könyv a költészettanhoz (sajtó alatt); 3) „ Verstani vezéreszmék“ az orsz. közép tanodái tanáregylet közlönyében 
(júniusi és júliusi füzet); 4) „A magyar költői technika története“ az „Erdélyében. 5) Kisebb dolgozatoké 
könyvismertetések az orsz. közép tanodái tanáregylet közlönyében a „Figyelőében stb.

Névszerint a gymnasium hat osztályának növendékei ezek :

I. OSZTÁLY.

Ábrahám Gábor, Balassa Árpád, TBingenheimer János, Brody Géza, Dombory Béla, Elefánt Béla, 
Fátb Emil, Fayl Zoltán, Fehér György, Fellner Leo, Fisclil Béla, Flescli Ferdinand, Flesch Vilmos, Füredy La
jos, Herczog Oszkár, Hirsch Lipót, Horánszky Ferdinand, Kadlecsik János, Kelló Vilmos, Klein Mór, Köszeghy 
Géza, Künstler Soma, Lator István, Löwy Emil, Maár Lajos, Mannaberg Gyula, Mclmcrt Gusztáv, Monaszterly 
Jenő, Murarik Sándor, Nagy Kálmán, Neuberger Lipót, Neumann Sándor, Oliva Tódor, Ottofi Lajos, Pfender 
Emil, Pollák Gyula, Pollák Ödön, Redlich Vilmos, Bothbcrger Gyula, Schaller György, Schiff Béla, Schönberg 
Ferencz, Schönberger Izidor, Sigmund Gusztáv, Sonnenberg Izidor, Spolarich József, Stein Lázár, Strasser 
Imre, Szontagh Elemér, Tänzer Mátyás, Waskó Jenő, Weisz Miklós.

Magántanulók : Kövy Arthur, Maerle Géza, Földváry Géza, Grosz Nándor, Holl Ottó, Hrabár Béla, 
Hojtsy László, Obersohn Albert, Weisz Miksa.

Összesen : 65.

11. OSZTÁLY.

Agorasztó Péter, Ambró Zoltán, Bartnay Ferencz, [Bernula Miklós, Blau Lajos, Bleuer Oszkár, 
Burger Sándor, Dohmann Károly, Egyed Sándor, Fiedler József, Glauber Sámuel, Guttmann Emil, Höchel Au. 
tál, Horeczky Béla, Janitz Alajos, Klassohn Gyula, Lackner György, Lemberger Sámuel, Nagy Imre, Nikászy 
Antal, Péterfy József, Piday Béla, Buszt József, Schossberger Ágoston, Slubeck Oszkár, Spira Antal, Spira 
Rezső, Spitzer Rudolf, Stern Lajos, Szűk Géza, Trencsényi István, Vandrák László, Vodjáner Ártur, Zsig
mondy Árpád.

Magántanulók : Glück Károly, Hojtsy Sándor, Pfeifer Gyula és Weber Károly.
Összesen : 39.

4A pesti ág. hitv. gymnasium Ért.
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III. OSZTÁLY.

Ági István, Ambró Gyula, Bakonyi Géza, Beck Zsigmond, Beer Izidor, Böhm 'Arnold, Brooser 
Móritz, Egger Gyula, Fleischmann Imre, Flesch Aladár, Gigon Albert, Glós Géza, Glós László, Glück Ignácz, 
Gregersen Nils, Gross Frigyes, Haenisch Frigyes, Iíerczka Gyula, Hirsclil Gusztáv, Karafiát Marcus, Korit- 
schoner Lipót, Krausz Gusztáv, Kurzweil József, Ktilley Aladár, Lederer Eudolf, Oppenheim Henrik, Páris 
Frigyes, Piday Ödön, Pintschof Mór, Prónay Gyula, Purgly László, Kosenthal Adolf, Rózsavölgyi Imre, Saphir 
József, Sváb Sándor, Svoboda Ödön, Ványek János, Várady Gábor, Weiss Gyula, Zsigmondy Pál.

Magántanulók : Draskóczi László, Pfeifer Róbert.
Összesen : 42.

IV. OSZTÁLY.

Abel Jenő, Adler Mihály, Balassa János, Baumgarten Egmont, Bayer Ferencz, Beer Henrik, Beer 
Zsigmond, Beck Arnold, Bobor Károly, Bókay János, Gavora Kálmán, Glatz Antal, Goldstein Gyula, Gutmann 
Lajos, Heinrich Károly, Herzfeld Vilmos, Jankovits Endre, Jármay Gusztáv, Maitinszky Zsigmond, Mannaberg 
Miksa, Pfeifer Vilmos, Prónay István, Rosenzweig Armin, Rózsavölgyi Manó, Scbwarcz Gyula, Schuschny 
Henrik, Singer Sándor, Stein Gusztáv, Szukács József, Tassy Géza, Téry Béla, Ullmann Adolf, Wassiljevits 
János, Wolfner József.

Magántanulók : Bogseb Lajos, Hellsinger Emil, Kövy Alfonz, Vodianer Rezső.
Összesen : 38.

V. OSZTÁLY.

Bakonyi Emil, Baumann Miksa, Béler Jenő, Bellaágh Zsigmond, Benedikty Pál, Bókay Árpád, 
Buday Béla, Csengery Lóránt, Eisler Béla, Fleischmann Sámuel, Fröhlich Fttlöp, Gerey Gyula, Hajduska Emil, 
Hermann Lajos, Hirsch Zsigmond, Hojtsy Géza, Knyaskó Lajos, Kriek Aladár, Lator Géza, Mirkovszky Géza, 
báró Prónay Gábor, Rácz Béla, Riedl Frigyes, Sváb Lajos, Silberstein Salamon, Slabej József, Slubek István, 
Stern Ártur, Székács Béla.

Magántanulók : Bleicher Ödön, Dvofák Alajos, Weiss Ignácz, Weiss Vilmos.
Összesen : 33.

VI. OSZTÁLY.

Békeffy Géza, Brachfeld Manó, Dalnoky Béla Fischl Pál, Goldstein Izidor, Gomperz Miksa, Ha
berem Pál, Heinrich Alajos, Janitz János, Janitz József, Jurenák István, Kriek Árpád, Nádossy István, Rácz 
István, Sacelláry Mihály, Sajóhelyi Béla.

Magántanuló : Rosenthal Sándor.
Összesen : 17.
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A pesti ág. hitv. evang. gym nasium  statistikai kim utatása az l 8 70/ 71 -ik isk. évre. 

A tanoda jelleme: Mikor és hogy alapittatva:

Pesti ágostai evang. hitvallású hat osztályú s 

kormányilag nyilvánosnak elismert, de a pesti ma

gyar-német ágostai evang. hitvallású egyház, mint 

pártfogó által fentartott gymnasium.

A gymnasiumot alapította a pesti ág. hitv. 

evang. egyház az 1823-ik évben, részint a gymna- 

siumra tett magánalapítványokból, részint saját
r

pénztára terheltetésével. Állott pedig az akkori 

gymnasium két grammatikai, két syntaktikai és 

rhetorico-poetikai osztályokból. Ily alakjában ma

radt az 1855/56-dik iskolai évig, a midőn a Thun- 

féle tanszervezetnek megfelelő négy osztályú al- 

gymnasiummá szerveztetett. Az 186,/6 2 -dik iskolai 

évben hozzáadatott a felgymnasium első vagyis az 

ötödik és l>í6J/6s-dik isk. évben a felgymnasium 

második, azaz, a hatodik gymnasiumi osztály, — 

mely szervezetében mai napig fenáll.

4*
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TUDÓSÍTÁS.

Fentebb az iskolai jelentésünkben azon óhajtásunknak adtunk kifejezést: vajha gymnasiumunk 
már a legközelebbi iskolai évben kiegészitfetnék. — Óhajtásunk, mint örömmel jelenthetjük, sokkal gyorsab
ban beteljesedett, mint mi magunk is reménylettük. Folyó évi június 16-kán tartott presbyterialis ülésben, mint 
szintén a 29-kén tartott egyházi közgyűlésen ugyanis e l h a t á r o z t a t o t t ,  h o g y  g y m n a s i u m u n k  
VII-dik o s z t á l y a  már a l e g k ö z e l e b b i  i s k o l a i  év k e z d e t é n ,  a z a z  f o l y ó  é v i  s z e p t e m 
b e r h ó  1-én m e g ny i t a s s ék , VIII-dik o s z t á l y a  p e d i g  az e r r e  k ö z v e t l e n ü l  k ö v e t k e z ő  
1872/73-dik i s k o l a i  é v k e z d e t é n  á l l i t a s s é k  fel .  A tanügyért buzgólkodó egyházközség egyszers
mind kitűnő tanerőkről s a megkivántató tanszerekről is oly mérvben intézkedett, hogy tanintézetünk c tekiu. 
tétben is mindjárt a jövő iskolai évben kellően ellátva leend. Ezen iskolánk történetében korszakot képző ör
vendetes eseményt oly megjegyzéssel adjuk a t. ez. szülök tudtára, hogy ezentúl nem lesznek kénytelenek 
gyermekeiket intézetünkből épen akkor kivenni, midőn már-már az egész gymnasiumi nevelés végéhez köze
ledvén, az itjaknak legnagyobb szükségük van az őket már kiismert és méltányolt tanárok vezetésére.

A jövő tanév szeptember 1-én kezdődik, még pedig úgy, hogy az első három napon t, i. 1. 2. és 4. 
napján a beírások történnek, 5-kén a fölvételi, pót- és magánvizsgák tartatnak, 6-án pedig megkezdődik a 
rendes tanítás.

A gymnasium 1. osztályába csak azon növendékek vétetnek föl, kik a negyedik elemi osztályból leg
alább átalános kielégítő bizonyitványnyal bocsátottak el, vagy ilyennek nem létében az elrendelt magánvizs
gálatot megállják.

Azon t. szülők, kik gyermekeiket gymnasiumunkban kívánják képeztetni, kéretnek a beírásra kitű
zött napokon beiratás végett p o n t o s a n  és  s z e m é l y e s e n  megjelenni.

A beírások alkalmával minden tanuló köteles az egyház pénztárába behatási dijat 2 forintot, első 
félévi tandijat 6 frtot, összesen 8 forintot befizetni.

A második félévben a beírások februárhó 1 — 3 napjain történnek, s e három nap alatt minden 
tanuló tartozik az egyház pénztárába második félévi tándijúl 6 forintot, könyvtári és múzeumi illetékül pedig 
1 forintot, összesen 7 forintot fizetni be.

Szénássy Sándor,
igazgató-tanár

Nyom. az „Athenaeuiní; nyomd.


