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Itazismust-e avagy Etazismust gymnasiumainknak az ó-görög ejtésében?
Tudom, háládatlan kérdéssel állok szemben, a mennyiben felette nehéz egy áj, érdeket keltő olda

lát tüntetni fel oly tárgynak, melyhez már is úgy hazánk, mint a tudós Némethon legkitűnőbb tanférfiai alapos 
szakavatottsággal s kimeritő részletességgel hozzászólottak. *) Bár tudom azt, s bár hozzá ezt is, hogy önálló 
vizsgálódásira e téren még csak igen kezdetlegesek: de mert a kérdés nagy horderejéröl s mihamarábbi vég
leges megoldásának szükségességéről mélyen vagyok meggyőződve, meg nem állhatom, hogy határozott párt
állást foglalva közvitézi szolgálatomat fel ne ajánljam az igazság vezéri bajnokainak.

Ha egyik feladata a classica philologiának a görög hajdankor egész gondolatkörét felkarolni s min
den oldalról teljes fénynyel megvilágítani, kell, hogy kedves kötelességének ismerje, kutatásait kiterjeszteni 
arra is, miként hangzott egykoron az ez idő szerint „holt“-nak hirdetett nyelv az eltűnt dicső nemzet ajkáról. 
Mert hisz az egyes irodalmi termékek távolról sem fekszenek előttünk néma gondolathalmaz gyanánt, sőt épen 
nyelvet tüntetnek elénk, mely egykoron amaz „os rotundum“ lakóit egymással megérteié, s ennélfogva hallható 
volt. Már pedig a phonetikus hang az, melyben a nyelv belélete nyilatkozik, melyben forrását találja a beszéd
nek úgy érzéki költészete, mint szónoklata. Mely nemes nyelv hibásan ejtetik, hasonló — mint ezt a siegburgi 
Humperdinck igen elmésen s találóan mondja — oly remek zenedarabhoz, mely hibás avagy elhangolt hang
szeren adatik elő.

Hogy mindez igaz, hogy tehát a helyes ejtésnek nyomozása a komoly czél érdekében nemcsak kí
vánatos, de múlhatatlanul szükséges, nem kételkedik abban senki, de sokan igen is abban, ha váljon egyálta
lán megtudható-e, mint ejtették nyelvüket az ó-görögök? E leverő kételgésnek tulajdonítandó leginkább, hogy 
philologusaink nagy része azon téves hiszembe esvén, miszerint e téren az igazság többé semmikép fel nem 
deríthető, minden lelki furdalás nélkül megmarad egyszer megszokott ejtésmódja mellett s mitsem törődik 
azzal, ha helyes-e az vagy sem. Nincs tagadás benne, sok tekintetben jogosult e kételgés. De ha látjuk, hogy 
korunk az ékesirás megfejtése alapján eddigelé nem ismert nyelveket olvasni s megérteni kezd; ha látjuk, 
hogy Aegyptusnak nem rég fátyoltakarta képjeliratai immár nem titkok többé: kérdem, mi jogosít fel hinnünk, 
hogy hasztalan a tudomány erőlködése, midőn jóval szerényebb feladattal szemben áll. Szerényebbel, mon
dom, mert emitt hasonlithatlanul számosabbak és dúsabbak a források, melyekből merítenie lehetséges, mert 
emitt nem vár reá a semmiből való teremtés nagy munkája, mert emitt csak az ügyes bányász kutató, a 
tájékozott mathematikus összevető tehetségére szorul, hogy az igazságot, ha nem is elérje, de legalább a 
valószínűség határáig megközelítse. Hisz mennyi becses adatot szolgáltatnak kezéhez az ókor írói és 
pedig a görögök úgy, mint a rómaiak; mennyi meg nem vetendő kiindulási ponttal ajánlkozik neki 
Görögország jelen lakosinak nyelve; mily egészséges tápot, mily bőségben biztosit számára maga az 
ó-görög nyelv rendszerének, iratjegyeinek, történetének és tájszólásinak okszerű meghányása; s mind
ezek mellett mily biztos támaszra talál más indogermán nyelvek analógiájában, a módszeres általános nyelv- 
ismeretben. Valóban, ki e könnyen hozzáférhető forrásokat már csak futólagos figyelemre méltatja is, lebetet-

'*) Kezemnél voltak s forrásimul szolgáltak a következő munkák : »Ueber die Aussprache des Griechischen.« Von Ober
lehrer Scholz in Gütersloh. »Ueber die Aussprache des Altgriechischen.« Von Dr. Humperdinck zu Siegburg. Mindkettő a »Zeit
schrift für das Gymnasialwesen« 2-ik évfolyamában (1868). »Ueber die Aussprache der griechischen Vokale und Diphthonge.« Von 
Gr. Curtius a »Zeitschrift für die österreichisch sn Gymnasien« 3-ik évfolyamában (1852). »A classica philologia encyclopaediája« irta 
Télfy János. Pest. Emich Gusztáv tulajdona. 1864. 33—48. 1. »Ueber die Aussprache des Griechischen« von Friedrich Blass. Erwei
terter und verbesserter Wiederabdruck aus dem Programm des Naumburger Domgymnasiums von Ostern 1869. Berlin, Weidmann’sche 
Buchhandlung 1870. »Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache« von Raphael Kühner. 2-te Auflage. Hannover. Halm'scho 
Buchhandlung. 1869.1. 45—56. 1.

1*



4

len, hogy be ne lássa, miszerint kételye mellett innentova megmaradni annyit teszen, mint nem hinni a tudo
mány alkotó erejében.

A tudós rotterdami Erasmus legalább nem tartá a czélt elérhetlennek s megérté hivatottságát, hogy 
„de recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione“ (Basileae 1528)! czimü értekezésében a helyesb is
meretnek megvesse alapját. Az ellenpárt zászlósai nem átallják ugyan állítani, hogy a „szellemdús“ férfiú 
puszta tréfából teremtette volna a kiejtés emez uj rendszerét, mely szentségtelenül minden hagyományt halomra 
dönt; ez állításukat pedig azon élezés modorra alapítják, melyben az értekezés két jelvi tudósa, az oroszlán 
és medve egymással vagdalkozik. Már itt aztán mondhatni: Bísnortsg ov ßUnovmv. Mert ki elfogu
latlanul lát a dologhoz, kinek figyelmét nem kerüli ki azon sajátos hang, mely e munkát jellemzi, ki belehat a 
tárgyfejtegetés érdekletes jellegébe : az mihamarább belátja, hogy itt a tréfa mögött a legszigorúbb komoly
ság rejlik. *)

Erasmus volt tehát első, ki reményre gyuladt, ki az azon időben dívott s a pforzheimi Keuchlin te
kintélye által védelmezett ujgörög kiejtés iránti kételynek kifejezést adván, világosan s hathatósan az egyebütt 
keresendő igazságra utalt. Felszólalása, úgy látszik, Angolhonban talált legelőször visszhangra, hol ugyanis 
még a nagy férfiú éltében avagy legalább nem sokkal halála (1536) után a merész ujitók s a hagyományt 
féltékenyen őrzők között kemény tudományos harcz fejlett ki, mely lassan-lassan Németországba húzódott által. 
Itt vált aztán csak zajossá a makacs tusa; itt mérkőzött meg csak egymással a két ellenséges tábor amúgy 
igazán, mig elvégre e század elején Wolf Frigyes Ágost és Herrmann Gottfried az ujitók részére szerzék meg 
a győzelmi babért. Már e puszta tény is elegendőleg tanúskodik az Erasmianismus életrevalóságáról. Mely 
rendszer egy századok szentesítette szokást kétségbeesetten őrzött állásából kiszorítani képes, s ezt oly időben, 
melyben a felvilágosodás szelleme fennen lobogtatja zászlaját: az'már a priori Ítélve, hamis nem lehet. A mi

*) Hogy olvasóim magok is meggyőződhessenek Ítéletem helyes avagy helytelen voltáról, hozok itt a munka elejéből, 
tehát azon részéből egy hosszabb helyt, melyben az állítólagos tréfálódzás javában foly. Kezemnél egy 1643-iki kiadás van »ex offi
cina Joannis Maire Lugduni Batavorum«, melynek 11-ik lapján szerzőnk következőleg párbeszélteti az oroszlánt] és medvét: 
L. (Istud) Grainmaticorum genus fortassis olim fűit, nunc obsolevit. U. Prorsus et ideo liberi nostri posteaquam apud istos pene con- 
Benuerunt, tales redeunt nobis domum, ut vix arboris, aut piseis, aut herbae verum nomen possint edere. Yerum si seria nobis esset 
reip. oura, nihil vetat, quominus et haec secula sint habitura Servios, Donatos, Victorinos, Terentianos, Asperos, Cornutos, celebriora 
nomina, quam sint aliquot Caesarum. Kunc grammatici cognomen pene sordidius est, quam pellionis aut aurigae. U. De reliquis 
nescio, certe Asperos et Cornutos non deesse scio. Et tarnen ex hujus diseiplinae neglectu scatet orbi tarn pudenda disciplinarum et opti- 
morum authorum internecio, tamque faeda balbuties. L. Ad quos ista cura pertinet ? U. Ad quos, nisi ad principes, ad magistrates 
aut certe ad praesules ? L. Quam aliam ab his curam exigis ? Nonne magnis praerogativis et immunitatibus principes ornant acade
mics, designate etiam justis salariis ? Lutetiae quot sunt collegia pueris erudiendis dicata ? Ista praesulum est liberalitas. Fuistine 
unquam apud Anglos ? IT. Insulam omnem lustravi. L. Quam illic vides regias eollegiorum structuras : nec desunt ampli census pro- 
vocandis alendisque juvenum ingeniis. Ista principum ac praesulum est munificentia. Quid ultra flagitas ? An exspectas, ut ipsi se- 
deant in ludo docturi pueros ? IT. Nequaquam, etiamsi summum ilium praesulem Gregorium non puduit ludimagistrum agere. Duó 
quaedam ab illis requiro, delectum magistri et praemii pro merito docentis moderationem. L. Non satis assequor, quid tibi velis. 
IT. Dicam crassiore Minerva. Ad hujus aut illius commendationem quemvis ludo praeficimus, fere indoctum, interdum et moribus 
improbis, non hue spectantes, ut rei carissimae, civium liberis, omnibus consulamus, sed ut unius famelici rentriculo prospiciamus, 
accuratius circumspieientes cui committamus unum equum, aut canem venatorem, quam cui credamus totius civitatis pignora. L. 
Haud multum aberras a scopo. IT. Jam si quem nacti fuerimus dignum ea provincia, nulla habetur hominis ratio, neque pilo fit pluris, 
quam quivis alius e plebe. Immo malunt bellum compotorem, quam vigilantem pueritiae formatorem. L. Quid hie tu facturus sis, si 
tibi delegemus magistratum ? U. ITtinam delegetur ! L. Creamus te Musis faventibus studiorum dictatorem, cura, ne quid respub. 
litteraria capiat detrimenti. IT. Primum ex omni civium numero deligam mihi virum aetatis non quidem decrepitae, sed tarnen pro. 
vectae, vigilantem, industrium, bonaeque fidei, qui maximam aetatis partem in hoe litterarum genere non infeliciter transegerit. L. Quid 
si talem inter tuos non invenias ? Ü. Accersam vel a Gadibus, ut aiunt. Huic non praescribam certum salarii modum, verum ea for
mula paciscar cum eo, qua convivator ille , cujus meminit Aristoteles, cum citharaedo, sed fide meliore. Quo diligentius fideliusque 
docueris, hoc plus feres a nobis praemii. S i fefelleris exspectationem nostram, te ipsum magis, quam nos fefelleris. Sin responderis 
efficiam, ut dieas, tibi cum repub. nequaquam ingrata rem esse. Si porro, quod optamus, etiam superaris, non patiemur, quod quidem 
in nobis erit, nostram benignitatem officiis tuis superari. Ad hoc certamen accingere bonis avibus ect. E lég ebből ennyi! Van-e itt 
csak hire is ama fennen hirdetett pajkos könnyelműségnek, ama czéltalan, mert ábrándos tréfának ? Mi legalább nem állíthatjuk s 
hiszszük, velünk együtt egy elfogulatlanul Ítélő sem.



Erasmus úttörő munkájában téves felfogáson alapult, a karczok folyamában el lön ejtve; mi benne megmaradt, 
a tüzpróba értékjelölö pecsétjét hordja magán.

Hagyján azért a fennebb visszautasított alaptalan vád, miszerint Erasmus kiejtési rendszere egy 
jámbor ámitás szüleménye, egy agyrém, melyet a mester jó kedvében saját maga s mások mulattatására a l
kotott. Ez mitsem mond. Mert azon körülmények, melyek közt valamely eszme napvilágot lát, csakis külső 
történelmi tényékként szerepelhetnek, s a netalán visszatetsző modor, melyben első kifejezését találja, távolról 
sem dönt életrevalóságának kérdésében. Hasonlithatlanul nyomósabb s ép ezért tüzetesb megvilágittatást 
igénylő Reuchlin követőinek amaz állítása, hogy az Erasmianismusnak semmi alapja.

Tagadjuk. Elve ez: ejteni az ó-görög betűket eredeti s teljes értékük szerint. Miglen tehát Erasmus 
tanítványai a fejlődés kezdőpontjára állnak, addig Reuchlinéi végsarkát foglalják el. Magában véve az egyik 
álláspont oly jogosult, mint a másik. Hahogy azért a kiejtést illetőleg határozni akarunk, mindenekelőtt kell, 
hogy a mérvadó korszak iránt megállapodásra jussunk. Ámde ez nem lehet más, mint az irodalom virágzásá
nak fénykora, a Krisztus előtti V. és IV. század, Pindar, Aeschylos, Sophocles nagy századai. A mennyiben 
pedig tény, hogy az innentova egészen a Krisztus utáni második század közepéig terjedő időköz is nem egy 
figyelemre méltó jelenséget tüntet fel az irodalom terén, helyes a jelen tudomány eljárása, midőn "ezen bár a 
siilyedés jeleit nyilvánvalóig magán hordó korszakot számításaiból teljesen ki nem feledi. De ez aztán a vég- 
határ is, melyen túllépnie nem szabad, mert a mint Homernek avagy Platonnak nyelvét a harmadik századbeli 
syriaiak és végkép az eltarkult byzantinusok nyelvéhez idomítani készülne, a legrutabb barbárságba esnék.

Azonban ép itt a dolog bökkenője. Az ujgörögök párthiveikkel egyetemben azt vitatják, hogy a 
byzantinusok s ezek mai sarjadékainak nyelve lényegesen azonos Platón és Demosthenes nyelvével. Legutol
jára a güterslohi Scholz kelt hosszas fejtegetésben védelmére ez állításnak (Zeitschrift für das Gymnasialwesen. 
1868. 343. 1.), s érveléseit a görög nép azon nemzeti fenkölt önérzületére alapítja, melynélfogva ez minden 
kiilelemmel való érintkezést s elegyülést rátartólag visszautasított s nyelvét példátlan szívóssággal idegen befo
lyásoktól nem csak őrizte, de meg is óvta.

Nem tagadjuk, feltűnő s ritka tünemény, hogy valamint a középkorból ránk maradt évkönyvek, a 
theologiai és philologiai értekezések jobbára tiszta görög nyelven szerkesztvék, _ugy még a XIX. század ujgö- 
rögeinek irálya sem különbözik valami szembeszökőleg az ókor legjobb Íróinak irályától: ámde e jelenség csak 
is az irnyelvre szorítkozik, mely ugyanoly tetszéletet él, minőt élt a középkori latinság; az igazán élő nyelv 
a népnek nyelve azonban már is egészen idegenszerü alakban lép elénk. A dativusnak úgy, mint a duálisnak, 
az infinitivusnak úgy, mint a perfectum- és futurumnak se hire, se hamva benne, a spiritus asper értéke tova tűnt, s 
a mi az ó-görögböl megmaradt, az nem sokkal több a helyesírás csalfa látszatánál. Sőt még maga e látszat is 
sokat veszt vonzerejéből, a mint észreveszsztik, hogy az ujgörögben a szónak végtagjától megtagadtatik azon 
befolyás, melyet hajdan az ékezet állására gyakorolt, s hogy az élesnek (ü^sin ngotsaidía =  acutus) nem ritkán 
még a praeantepenultimán is hely engedtetik: ay/nov, ayom} áXij&simv, aznafiaimv, ipQtíővctirev, xáutrtí't. Csoda-e, 
ha ilyetén észlelés közepeit megszáll minket a kétkedés szelleme? Adhatunk-e hitelt oly tanúnak, kinek val
lomása több könnyebben ellenőrizhető pontban tévesnek bizonyult be? Kétségkívül nem, valameddig a kendő
zetlen igazság felderítése komoly czélunk. Utalhatunk egyébként még egy körülményre, mely biztos kezességet 
nyújt azon nézetünk helyessége iránt, miszerint az ó- és ujgörög lényegesen eltér egymástól, s ennélfogva 
egymástól távol is tartandó. Tudvalevő ugyanis, hogy az egyes magán- s ikerhangzók ujgörögös kiejtése az 
ujgörög nyelv hangsúlyával s mekkoraságával szorosan egybefügg, hogy, miglen az ó-görög quantitál, azaz a 
szótagok hosszúságát s rövidségét a hangsúlytól függetleníti, addig az ujgörög accentuál, azaz a hangsúlyozott 
szót mindenkoron meghosszabbítja, llogy ez nem igv volna, hogy a mostani görögök a régit őrizték volna meg: 
nem állította még senki s nincs jelenleg sem, ki állítsa. Pedig bizonyos, miszerint az ujgörögben csakis abból 
ered hangkellem, hogy a vékony zárhangok ellenében minden hangsúlyozott szótag meghosszabbittatik, péld.

=  cchi. Képzeljük magunknak immár az a, e, t, o-nak correct régi kiejtését az ujgörög sajátságaiban s a 
hangzat bizonyára kiállhatlanná válnék, miután a nyújtott hangzók hiánya nagyon is kirína. Nem marad 
tehát egyéb hátra, mint vagy arról lemondani, hogy a kiejtésben az ó-görög quautitása kifejezést nyerjen, azaz;



hogy Homer, Sophocles, Pindar ó-görögösen olvastassék, vagy végleg elállni azon ábrándos követeléstől, hogy 
az ó-gövögnek kiejtése az njgörög kaptájára Utessék.

A mily tarthatlan Reuchlin követőinek történelmi alapja: oly szilárd s megdönthetien Erasmuséi- 
nak vezérelve, oly igaz, legalább a classicus időszak nagyobb felére való vonatkozásában. Nincs arra csak egy 
példa is, hogy azon természetes s észszerű szabály: „írj akként, a mint beszélsz“ nyomós ok nélkül valaha va
lahol elejtetett volna. Nem áll ez ugyan a modern román nyelvekre nézve, melyekben irás 8 ejtés között nem 
ritkán oly különbség forog fenn, mint midőn a héberek illiT-t írnak s ^ N - t  ejtenek: ámde itt a törzsnyelvre 
való tekintet gyakorolta megszorító befolyását, s ha a francziában csakugyan elejétől fogva faire  íratott s fh-e 
ejtetett (min egyébiránt Diez „Grammatik der romanischen Sprachen I. 123 — 125. 1. kétkedik), úgy e feltűnő 
elütés a latin facéré nélkül teljes lehetetlen volna. Az ó-görögökre nézve azonban nem létezett efféle kényszerű
ség, hogy más műveltebb nyelvhez alkalmazkodjanak, azért kell, hogy az Írással az ejtett hangot mennél job
ban megközelíteni törekedtek legyen. Idővel, de nem felette korán megmeredt ama modern nyelvek ortho- 
graphiája annyira, hogy az élő hang változásait többé nem követte avagy legfeljebb kivételes esetben megkö
zelíteni törekedett, A jelenség nem uj. A nép tömege mint szabályszerüleg mindenben, úgy az orthographiában 
is conservativ s évszázadokon által is híven megőrzi a régi irmódokat az újakkal szemben, nem kegyeletből 
nem is önfejűségből, hanem mert ezek már keze ügyében lévén, épen nem háborittatja magát az ujitás szel 
lemétől.

A helyesírás hasonló merevségével találkozunk a közép- és ujgörögben. Mily körülmények s mely 
időben okozták azt, meggyőzöleg fejtegeti a naumburgi Blass Frigyes fennczimzett munkájában. Valószinü 
hogy midőn az attikai szójárás még egyéb sem volt szójárásnál, a helyesírás nem mindenha tartott lépést a 
nyelv változásival, bizonyos azonban, hogy megállapodott még csak a közügyi okmányokban sem volt, nem 
annyira, hogy az ötödik század vége felé az egész rendszer megmásittatásnak vettetett alá. Ha tehát az élő 
hang az irmodortól netalán itt-ott eltért volt, ez idő szolgáltatta a kellő alkalmat a kettőnek összeegyeztetésére. 
De e mellett sem az atheneieknek, sem a többi törzsöknek nem voltak még nyelvtudósaik és szófejtöik, 
kik egy történeti irmódot létesíthettek volna, s igy természetes, hogy egyedül az ejtés elve vétethetett s véte
tett foganatba. A mikor azonban az attikai szójárás irodalmának nagyszerű kifejtése folytán Attika határain 
túl kiterjeszkedett, s a hellenisált államok köznyelvére (f xoivij, éXĥ viy.i] diáXtxzoc) lényeges befolyást gyakorolt: 
a helyesírásnak már is — hogy úgy mondjuk — esetlenebbnek kellett lennie. A makedónok, aegyptusok, karia- 
és lydiaiakkal nem született volt velők az atticismus, s midőn a nyelv tovább fejlett, az irás ezt többé nem 
tehette hasonló mérvben. Teljes megállapodottságától azonban messze állt még s ez időben történt, hogy az 
a} rj} o) kettős önhangzóknak a kiejtésből eltűnt jotája sokaktól öntudatosan az írásban is kihagyatott' (mint 
Strabo mondja: noXXoi-ixßaXXovai to sOog cfvmxfjv airínv ovx továbbá, hogy a nagyobbára jotává vált a  bál
áz írásból ki nem tagadva, uj czélra t. i. a hosszú / jelzésére lett felhasználva. Ugyde Augustus idejében az 
atticismus azon határozott törekvéssel áll elő, hogy a uyelv idegen corruptiója ellenében önlényét juttassa ér
vényre, s tény, hogy nem sokára övé lett az irodalomban a vitatlan egyuralom, melyben az egész byzantini 
korszakon által megmaradt. Innentova nem változhatott többé, legalább nem az irodalomban a szavak sem 
alakja, sem irmódja, s bármily eltérőleg is beszélt légyen a rhetor, az attikai helyesírásra nem volt szabad 
többé rátámadnia. Ezért a i subscriptum is visszahelyeztetett korábbi jogába, s az u ki lön szorítva a hosszú r 
bitorolt helyéből. Hahogy ezek szerint az atticismus eszközlé a helyesírás végleges megállapodását, kell, 
hogy előtte, kivált a macedoni korszak előtt, ama természetes s egyszerű irszabály szem előtt tartatott légyen 
Az irmodor átalakultságára azon néptörzseknél találni legelőször, melyeknél az ujgörögös hangváltozás leg- 
elébb beállt, nevezetesen a boeotusoknál s részben a thessaliaiaknál, minélfogva az ujgörög ejtést teljes joggal 
boeotusinak mondhatni. Már azon körülmény, hogy a többi szójárásoknak egyike sem tünteteti fel az irás 
hasonló változásait, elegendő bizonyíték arra nézve, miszerint azokban a nyelv fénykorában hangelfajulás sem 
állott volt még be.

Hiábavaló tehát Reuchlin tanítványainak törekvése megingatni, az Erasmianismust alapjában, 
hiábavaló, mert erre érvek kellenek, hatalmas érvek, nem légből kapott gyanusitgatások. Ha az elv ferde



kinövései ellen szállnak sík ra; lia azt bizonyítgatják, hogy az angol saját nyelvének ejtési törvényeit az ó-gö
rögre alkalmazván ugyanoly badarságot követ el. mint midőn a Tityre, tu, patulae recubans sub tegmine fagí-t 
igy olvassa : Tevtiri, tju pätjuli recjubens sob tegmini fedschei; ha azt követelik, hogy a német tudósok az ni 
és ii, az oi és ev között, mint megannyi különalaku s ktilönértékil ikerhangzók között különbséget tegyenek : 
úgy teljes méltánylással fogadjuk nézeteiket. *) Mi is viszásnak mondjuk az elvet, mely valamely idegen nyelv 
kiejtését a priori más nyelv törvényeire kívánja alapítani; mi is beismerjük, hogy ki az angolt avagy a fran- 
cziát magyarosan olvasná, jó messzire esnék az igazságtól. De azon logikát, mely az Erasmianismust egyene
sen tarthatlaunak, elvetendönck vallja csak azért, mert itt-ott kivetköztetett alakban jelen meg, azon logikát 
— ha mindjárt a güterslohi Scholzé is — olyannak találjuk, melylyel jotacista ellenfeleinknek nincs valami 
különös okuk kérkedniük.

Biztosítjuk őket, hogy ilyetén érveléssel nem nyernek meg rendszerüknek, nem annyival kevésbé, 
mennél világosabbak előttünk annak számos fogyatkozásai s kényes helyei. Nem akarunk itt arra utalni, 
hogy ily fülsértő hangegyen: Et goi ^weirj (Soph. Or. 864) =  i mi xinii, 2v ö' hitté goi gr] grjxog (Soph. Ant. 
446) =  si d’ ipe mi mikos, hogy ily otromba hangmenet: ßtßovlivrrui =  bebulevntae, nénctwtai —  pepavntae, 
ixtltvoOrír =  ekelefsthin, vavv =. navn stb. gunyjára válnak azon euphoniának, melynek a hajdankorban oly 
sok elfogulatlan magasztalója akadt. A széphangzat fogalma viszonlagos és a nemzeti vakbuzgóság hiszi azt, 
mit hinni akar s tagadja, mit hinni nem tartja kedve. Azért félre ez odiosus tárgygyal. De már ezt nem tagad
hatja senki, hogy eredeti irnyelvvel szemben teljesen jogosult a követelés, miszerint monophthongok ne ejtes- 
senek ott, hol ikerhangzók irvák. Hogyan igazolnák az uj-görögök ejtésöket e követeléssel szemben? Bizony, 
bizony, oly nyelvben, melyben az Írott ni, ei, oi, vi kettős hangját elvesztette, s az ev, av második önhangzói 
elemét egy mássalhangzóssal felcserélte, többé szó sem lehet kettős önhangzókról. —- Ki fogná továbbá velünk 
elhitetni, hogy a görög irnyelv szerzői, kik rámutathatólag hozzájok illő egyszerűséget kerestek, az i hangot 
több s különböző módon Írták volna, ha még csak prosodiai czél sem lebegett szemük előtt. Pedig nem lebeg
hetett, miután már magát az egyszerű jotát is majd rövidnek, majd hosszúnak vették. Annyi bizonyos, 
hogy nincs nyelv, melyben analog jelenséggel találkoznánk. A mi ellenfeleink azon védvét illeti, miszerint 
igen valószínű, hogy az «<, t], i, oi, v, w-nek megfelelő t'-hang külön-külön árnyalattal birt legyen: ellenfeleink 
azon védvét felette ingatagnak s lényegtelennek találjuk ; **) az ujgörögök legalább, kikkel az ember e kér
désről értekezik, nem adhatnak semminemű felvilágosítást, a mint ezt nyelvtanaik sem adják.

S a kételyek, melyeket már ily altalános vizsgálódás is a Reuchlinianismus iránt bennünk költ, még 
sokszorosan fokozódnak s tetemesen szaporodnak, hahogy egyes részleteibe tekintünk, hahogy behatóbb figye
lemre méltatjuk azon ejtésmódot, melyben úgy az egyes ön-, mint az ikerhangzókat részesíti. A midőn ezt 
teendők vagyunk, kinyilatkoztatjuk, hogy a mint egyrészt nem lehet szándékunk a tárgyat a végletekig kime
ríteni, úgy másrészt távol akarjuk magunkat tartani minden keserű polémiától. Czélunk pusztán ez : soha le 
nem lépve a tárgyilagosság teréről rövideden arra utalni, mi nem a classicus kor sajátja s ekként implicite

*) Egyébként ez ejtésökre nem is tanította Erasmus a németeket. A »dialógus“ 116. lapján következőket olvasni • 
U. Referam, quod in senatu grammaticorum audivi. L. Sat érit. U. Conjecturam faciebant ex linguis popularibus, in quibus uteunque 

corruptis resident antiquae pronuntiationis vestigia. A diplithongus Gallis quibusdam est familiarissima, quum vulgari more dicunt 
mihi, tibi, tibi (moi, tói, só i): aut quum pronuntiant fidem, legem ac regem (foi, lói, roi). Hie enim audis evidenter utramque vocalem 
o et L. Sic est profeeto. U. Ad eum prope módúm sonuisse veteres arbitror p.oi, oot, ot, toío; et -xóptoi. Alioqui quorsum appellantur 
diphtbongi propriae, nisi eadem syllaba geminae vocalis sonum edat ? Atque ob id producitur et dipthongus omnis, ut utraque possit 
audiri. L. Probabile narras. U. Jam ott diphtliongum evidenter audire licet in lingua Germauorum, quum nominant Caesarem (Kaiser).
Neque non sentitur apud nos diphthongus et, si Hollandice dicas ovum, paratus, caro (Ei, Fleisch, bereit).......... Eo verő arbitror pris-
cis sonuisse, quod llatavus sonat mendacium, aut januam, aut Judaeum (léugen, delire, Jéude), quod Ga'.li flóréin aut honorem (Heurt 
honnéur.)

**) Erasm. diai. 113. 1. U. Primum illud manifestius est, quam ut vei ab eruditis negari possit, pronuntiationem, quae 
nunc vulgo Graecorum eum doctis est communis, perperam sonare diptliongos aliquot et simplices item aliquot vocales. L. Quas ?
U. Nonne j tj, t, o, ot, et, ot, indisereto sono pronuntiant ? L. Ita mihi videtur: aut si quid est diserimitfis, vix aures percipiunt.
V. Fruslra igitur süni distinctae litterae, si sono nihil differunt.
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okát adni annak, mért idegenkedünk mi olyannyira ellenfeleink álláspontjától. Mindenekelőtt azonban olva
sóink kegyes elnézését s türelmét kell kikérnünk, ha az alább következendő sorokban netalán többnyire oly 
dolgokra találnak, melyek előttük már bőven ismeretesek.

1. ö n h a n g z ó k .
Az re, t ,  i, o, m iránt sohasem támadt kétség, de annál több az rj és v iránt.
Az rj-t az ujgörögök t-nek ejtik. Mi őket nem követhetjük. Mert: 1) Sext. Emp, c. Gram. I. ő, 115 

határozottan megkülönbözteti a H-1 mint hosszú «-t a rövid «-tói. 2) A régi szótárirók úgy, mint a nyelvészek 
(Zonoras, Suidas, Eusthatius), kiknek idejében az 77-nak i ejtése már általános vala, csodálkozással telnek el 
azon, hogy a régiek a juhok bégetését ßfj (— bi) és nem fiai (=  bä) által fejezték ki. 3) A kecskék mekegése 
(it]xäo&ai} a marhák bögése gvxüa&cu által fejeztetik ki, mi bizonyára a természetes hang utánzásán alapszik, 
s minek folytán az 77-nak úgy tulajdonképi értéke, mint az u-töli különbözése minden kétségen felüli. 4) A ró
maiak a classicus korszakban az 17-t mindig e-vel, a görögök a latin e-t mindig 77-val Írták az átvett szókban: 
Here, Rrates ; iovvidotjg, xkq̂ qs, canírjvg: Qijyag (reges). 5) Mért történt volna Euklides idejében, hogy ily
szavakban, minő ö'ijgog, az ujdon bevett //használtatott, hahogy dijgog úgy hangzott mint dípog? Mit kezdjünk 
végleg az íj-val ? Minő ok lett volna arra, hogy az 77-nak 1 aláiratassék, ha az már maga i-nek hangzott ? 
6) Hogy magyarázzuk magunknak az összevonás által származott 77-t? Ha ulrj#s«-ból älrj&fj lesz, m^sre-ból 
níxv, yérEs-höl yértj, eayov-húl (/nr, hogy kerülne ide az i hang, ha a két összevont hangzó egyike sem az ? 
Hogy azt, hogy az igék hajtogatásánál Típ«<»-ból TípT/erco, qptksaj-Hól (pibrjotu lesz? Mi azért úgy vagyunk meggyő
ződve, hogy az 77 a classicus időszakban az „e“ hangzókhoz tartozott, s pedig annál inkább, miután a görög 
hangzók rendszere csak is ez esetben mondható hézagtalannak, teljesnek.

A mi az 77-t illeti, tény, hogy 1) az ősrokon nyelvek u hangzójának helyét foglalja el, a mint a 
boeotusi és lakoni szójárásban csakugyan u által volt helyettesítve (v. ö. Ahrens Diall. I. 180—181. 1. és II. 
124— 126. 1.); 2) hogy miként az u és i folyékony önhangzó volt, azaz megfelelő semivocalis- vagy semicon- 
sonans-sal váltakozhatott, a mint későbben tettleg az «77 és 677-ben egészen v-xé lett. Ennélfogva csak kettő 
lehetséges: hogy vagy w-nak, vagy w-nek ejtetett legyen. De hogy 77-nek nem ej tetett, tudjuk, mert Quint. XII. 
10, 27 igy ir: Q u a n d o  et  j u c u n d i s s i m a s  ex  G r a e c i s  l i t t e r  as  ( 7 7 ,  q) n o n  h a b e m u s ,  vo- 
c a l e m  a l t e r a m ,  a l t e r a m  c o n s o n a n t e m ,  q u i b u s  n u l l á é  a p u d  e o s  d u l c i u s  s p i r a n t :  
q u a s  m u t u a r i  s o l e m u s ,  q u o t i e s  i l l ő  r u m  n o m i n i b u s  u t i m u r .  Ha w-nak, avagy nem 
bánom, mint ellenfeleink teszik, i-nek ejtetett volna, mondhatta volna-e Quintilian: non habemus ? Hogy pedig 
a franczia M-nak azaz ii-nek megfelelőleg hangzott, bizonyítja ugyancsak Quintilian, ha I. 4. 8 azt mondj a: 
m e d i u s  q u i d a m  e s t  u e t  i  l i t t e r a e  s onus .  Hozzájárul Aristophanes scholiastája (ad Nub. 31), 
ki Agwiac és ’Afuviag között határozott különbséget tesz. De hát mért is fejezték volna ki másként a rómaiak 
y-val s micsoda értelme volna az vi ikerhangzó használatának ?

II. I k e r h a n g z ó k .

Ai. Az ujgörögök e-nek (ä) ejtik, s velők a következetesség feláldoztával nem csekély számú tekintélyes 
Erasmianus is. Főérvük, hogy a görög ai-nak a latinban ae s megfordítva a latin ae-nek a görögben mindenha 
«/ felel meg. Semmi tagadás ; ez úgy van ; bizonyítja számos példa: oxaióg =  scaevus, aioív — aevum, Alpag —  
Haernus; Caesar =  KaiactQ} Aeműius =  Aigíhog stb. De nem szabad megfelejtkeznünk arról, miszerint a latin 
ae már is elgyengülése az eredeti af-nak, mely a régibb latinságban jóval gyakoribb: Ailius, Gnaivod 
(— Gnaevo), aidilis, aiquom. Miből folyólag jogosult azon következtetés, hogy a rómaiak az ae-1 nem vocalis- 
nak, hanem ikerhangzónak: ae-nek ejtették; támogatja ezen következtetésünket Nigidius Figulus (Gellius 
XIX. 14), ki az «e-t ikerhangzónak ismeri e l; támogatja azon körülmény, hogy Varró, tehát Cicero idejében
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a városban haedus-1 megkülönböztették a póriás hedus-tói. Ha e mellett látjuk, bogy a rómaiak az ai-t, vala
hányszor magánhangzó következik reá, aj-val adják vissza, mint: Ai'ag =  Ajax, Maia =  Maja, bizonyára alig
ha tévedünk, ha hiszsziik, hogy a görögök az ai-1, ai-nak ejtették. Csak úgy van értelme az ily összevonások
nak: y.al éy« =  xdyoi, xaí ura =  xána. Hogy AOtjVit — 'ytíiyváu az ó-attikai /̂i>)im/«-bÓl, s7.<rá £/.«/«-bÓl, xlám 
xlaiw-ból lett, az minden kétségen felül á l l ; mert hisz hogy lehessen ez alakokat értenünk, ha Athenéa, dia, 
kléo-ból származtatjuk őket ? Az m-nak ikerhangzói természete mellett szól továbbá azon körülmény, hogy a 
régi grammatikusok (Choeroboskus, a halicarnassi Theodosius, Sehol. Dionysius, Moschopulos) a öicp&oyyoi aí 
ixcf wvovtrai ró i sorába számítják. Az ellenfeleink részéről felhozni szokott 'két érvnek, hogy t. i. a aai, mi sze- 
mélyragoknak a sanskritban sé, fi felel meg, s hogy a harmadik századbeli Kallimachosnál a viszhang raiyi-xn 

-vei (Ep. 30) felel, nem tulajdoníthatunk semmi fontosságot; az elsőnek nem azért, mert az összehasonlitó 
nyelvészet világosan tauitja, miszerint épen a sanseritban az i, rrz-ból lett, s hogy azon időben, midőn az indo- 
germán nyelvek még el nem váltak volt egymástól, ai valódi ikerhangzó volt; a másiknak nem azért, mert 
először is a viszhangnak a vulyi xalbg %cdóg-val szemben álló dlioq eyei feleletében kizárólag allog-on 
( =  xalóc) fekszik a hangnyomaték, miglen vaiyi és eyei annyival kevésbé veendők tekintetbe, miután a kettő
nek a tárgynévhez való állása különböző; de főleg nem azért, mert Haupt és Dilthey nyomós indokok alapján 
a kérdésben levő két verset idegenszertt függeléknek nyilvánítják.

Ei. Hogy az ujgörögök tévednek, midőn a classicusok olvasásakor az a-t 7-nek ejtik, kiviláglik már azon 
egy körülményből, hogy a rómaiak azt majd i által, majd é által helyettesítik ; é által nagyobbára önhangzók, i 
által jobbára mássalhangzók előtt, mint: Aeneas, Galatea, Nílus, Chiron, mely ingatagságnak bizonyára nem lett 
volna helye, ha az h nem bírt volna úgy az t, mint a « természetéből magában valamit. Hogy pedig bírnia kellett, 
hogy ikerhangzó volt, meggyőz minket erről: 1) st'-ból való gyakori származása: őgei =  6qs(, yévsi =  yévec, előov =  
eidov =  eifűm-; 2) tí-nak si-vé való összevonása: ßaadkg =  ßuodeig, cpO.ee —  cpdei, holott «-ból sohasem szár
mazik hosszá i ; 3) azon tény, hogy az é-nak neve a régibb időben, névszerint Platónnál el, a miért is az ei nem 
ejtetlietett puszta 7-nek, hanem inkább s vai állott szorosb viszonyban; 4) hogy a grammatikusok azon észre
vételt teszik, miszerint a boeotusok az sí helyett e-t használnak.

Oi. Ezt is 7-nek ejtik az ujgörögök. A rómaiak az oe helyén a legrégibb időkben oi-t Írtak : fóidéra,t.i 
— foederati, Coilius =  Coelius s ennek megfelelőleg a görög <«-t eleinte oi, majd oe által fejezték ki, m int: 
•boißog —  Phoebus, Kooinog =  Croesus. Ez in tehát kétségkívül nem képezett magán-, hanem ikerhangzót. E 
mellett tanúskodik: 1) azon körülmény, hogy a régi grammatikusok az oi-t «Wqptfoy/os-nak mondják g ixcpmvovna 
ró í ; 2) hogy az igék nyithangjában (Anlaut) az idői előraggal w-vá lesz: cpófigv oiopai-tói; 3) hogy épen nem 
ritkán oi-ből származik: óig —  ing =  ő fig ; 4) hogy a származéki oi ép oly viszonyban áll az si-hez, milyenben 
az o az s-hoz pl. héyoi : Xóyog =  leímo : Xoinóg; né ptfw : n innod a =  neffico : ninoida; 5) hogy máskülönben Xot/ióv 
ófiov xaí hifiór (Hesiod. Op. 243) kifejezésben az ujgörögös ejtés szerint a két szó között nem lehetett volna 
különbséget tenni; 6) hogy az attikai szójárásban az oe gyakran o-val váltakozik, mint: nóa, noía helyett, yoóa, 
yonia helyett, noeiv, noieiv helyett; 7) hogy egyébként az ily összevonások oi mg =  ó olvog, éygifiai =  éy w olpcu 
érthetlenek. Több mint valószínű tehát, hogy az oi azon időben, midőn a nyelv organismusa még nem volt meg
zavarva, mind az o-t, mind az 7-t hallatá.

Av , ev. Az ujgörögök ezeket majd av-, eo-nek, majd a}’-, e/-nek ejtik, av-, «u-nek vocalisok s lágy 
ikerhaugzók előtt, aj'-, «/-nek kemény ikerhangzók előtt. Ez ejtést el nem fogadhatjuk: mert 1) a régi gram
matikusok az ae-t és st'-t ikerhangzóknak xand xoämv mondják, azaz olyanoknak, melyek avyxujnamv éavtd na dvo 
(poortjeiQa xaí anorü.ovaiv uíav ipcovgv ügfiónovaav nőig övo cpoirgeaiv, már pedig av, ev, af, «/’nem ikerhangzók, mert 
hogy Erasmussal beszéljünk: diphthongns non confiatur ex vocali et consonante. 2) Demetrios rhetor az 
Evtog-t azért mondja (n. égpgv. 69. §.) különösen széphangzásúnak, mert csupa önhangzóból áll. 3) Hogy kap
hatná az v az accentus acutus-t (yXav£), hahogy mássalhangzó ? Hogyan a circumilexus-t mint Zev és ßaadev-ben ? 
4) Miként volna Homerusnál megengedhető a diaeresis, mint: avrrav «vca-tól, ev =  ev ? 5) Hogy oldhatná fel a 
római költő az su-t kéttagú ew-vá, kivált tulajdonnevekben, úgy hogy Orpheus dactylust képezzen ? 6) Hogy 
tűrhette volna meg a görögök füle az u-t a zárhangban, holott magánhangzókon kívül kizárólag g, v, p-t tűrt 
meg? 7) Mért fejezték volna ki a görögök a latin av, ev-t aß, aov, iß, gov által? Mért mondták volna Aventinus 
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helyett ’sißsrrlvoc, vagy AovevtIdo?, Severus ~  EeovfjQoe, evocati — qovnxázoi, Batavi ~  Baráovot? Ki irt volna 
rtot.-t, három betűt kettő helyett, három önhangzót egy ön- s egy mássalhangzó helyett? Mért írták volna a ró 
maiak: Agaue, nauarchus, Euander, mért nem inkább : Agave, navarchus, Evander? Természetes, hogy az
ért tették, mert ez ejtés csak a Krisztus utáni hetedik század vége felé merült fel, a mint ezt Schneider S. K. L. 
Ausführl. Lat. Gr. I. 365.1. kimutatja. 8) Miként volna érthető, hogy az nv, sv önhangzók előtt is hosszúnak 
vétetik ? Mért volna Evadne szóban az első szótag hosszú ? Természeténél fogva ? De hisz s-val iratik. Helyze
ténél fogva? De hisz itt csak egy a mássalhangzó. 9) Ha az v önhangzók után mássalhangzói természettel 
Hibáztatott fel, mily indokkal mentsük a görögök azon következetlenségét, melynélfogva az ov-ra nézve nem 
kővették a szabályt. Miért itt a kivétel aluli kivétel? 10) Mit kezdjünk elvégre Quintilian állításával (XII. 10. 
30), hogy a görögök a consonanticus w-hozhasonló hanggal nem bírnak? (Sonum, qualis apud Graecos nullus 
est, ideoque seribi illorum litteris non potest).

Ti. Egy uj i-je az ujgörögöknek. Csodálatos, hogy itt nem fáradoznak érvek után. Avagy oly biztos 
alapokon nyugvó ejtés-e az, hogy indokolásra sem szorúl ? Mi legalább idegenkedünk tőle s úgy hiszszük, tel
jes joggal, mert: 1. nem hihetjük, miszerint az ó-görögök, a nemes egyszerűség ama ritka példányai, oly idö- 
s irszerpazarlók lettek volna, hogy a puszta i hangjelölésére két jegyet használtak volna, melyek mindegyike 
már magában is megtette volna a kellő szolgálatot (az v természetes csak az ujgörögök értelmében). 2. Mert 
nem képzelhetjük, hogy ok nélkül követtek volna ily eszteleu fényűzést a rómaiak is, kik az tu t mindenha a 
legnagyobb következetességgel yi-vel adják visszaírván: Thyias. 3. Mert a régi grammatikusok a dicpOoyyoi 
saru dttgodov közé számítják az iu-t, azaz azok közé, melyekben a két egybekötött hangzó mindegyike az ej
tésben külön-kiilön (pto/?) kifejezést nyer. Miként egyeztethető össze e meghatározással az ujgörögök egy
szerű i-je ?

No de elég ebből ennyi! A mássalhangzókra kiterjeszkednünk tiltja a térnek szűke, melylyel ren
delkezünk; de nem is látjuk ennek szükségét, miután azok tekintetében az eltérések nem oly számosak s 
nem oly lényegesek. Szándékolt czélunkat teljesen elértük, hahogy sikerült olvasóinkat a felderített gyengesé
gek s tévedések által a Reuchlianismus tarthatlanságáról meggyőznünk, hahogy immár hajlandók szivök mé
lyéből velünk együtt felsóhajtozni: Itazismus, ne jöjjön el a te országod!

Azonban félre ne értessünk ! Távolról sem volt szándékunk, kisebbíteni az ujgörög nyelv értékét. 
Bátran állítjuk ugyan, hogy a mostani görögök nem tarthatnak semminemű igényt arra, miszerint a régi kel
lenek tisztavérü sarjadékinak elismertessenek, miután tényleg [û oßuQßaQoi, minők a byzantinusok voltak, tarka 
vegyüléke római, olasz, szláv, frank stb. egyedeknek : ámde szívesen megengedjük, hogy nyelvük élő szóha
gyományon alapszik s teszszük ezt annál készségesebben, mennél elevenebben vagyunk meggyőződve arról, 
mit az ujabbkori nyelvtudomány a kaukasi népek példáján oly meggyőzőleg tanít, hogy t. i. nyelv és ország 
bizonyos kapcsolatban állnak egymással, hogy különtörzsü népek egy s ugyanazon országban elvégre is ha- 
sonhangzati jelenségeket tüntetnek tel nyelvükben. Csakhogy figyelmünket ki nem kerüli, mily nagy időköz 
választja el a jelen kort a Perikies korától, mily nehéz csapásokat mért a mostoha sors keze Görögországra, s 
mennyire alávetve kivétel nélkül mindenik nép nyelve a hang változásinak. E történelmi s tapasztalati elvitáz- 
hatlan tényekből indulva lehetetlen nem tiltakoznunk az ujgörög után való ügyetlen kapkodás ellen, mint a 
mely a folytonos fejlődést ignorálvánjoly hangalakokat erőlködik a hellen énekesek szájába csempészni, minőket 
azok nem hallattak. A józan nyelvtudomány legfeljebb azt kérdezheti, hogy a jelen ejtés eme vagy ama hang
jára akadhatni-e már az ó-korban és mikor legelőször ? de nem engedheti meg soha és semmi szin alatt, hogy 
valamely korábbi ejtésmód az újabbnak sajátos ruhájába öltöztessék.

Kell azonban, hogy kérdésünket még más szempontból, a czélszerüség szempontjából is figye
lemre méltassuk. Mert feltéve, bár meg nem engedve, hogy az Etazismus is ép oly messze állna az igazságtól, 
mint áll az Itazismus, hogy az ejtésben az ó-görögöket ép oly kevéssé közelítené meg, mily kevéssé teszi ez: 
teljes készséggel kettejök közül az előtt tárnok fel gymnasiumainkat, mely a legtöbb gyakorlati elönynyel
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jár. Hahogy e tekintetben az emlitettem fültét mellett az Itazismust illetné az elsőbbség, mi Erasminianusok 
pillanatig sem borzadnánk vissza az áttanulás nehézségeitől, a mint nem is tartanék lehetetlennek a jelenleg, 
igaz, messze elterjedt s mélyen meggyökeredzett ejtésmódnak iskoláinkból való végleges kikiiszöböltetését 
Tudjuk ugyanis Erasmussal, hogy clavus clavo peUitur, consuetudo comuetudine vincitur, s igazolva látjuk e 
tételt úgy a francziák- mint az angoloknál, kiknél a tárgyneveknek nagy kezdőbetűvel való Írásmódja az év
százados szokás daczára lassan-lassan annyira kipusztult, hogy a dívott botorságnak mai napság már nyoma 
sincsen. Eszközöltetnék az Itazismus általánosítása akár a Scholz javasolta módon úgy, hogy tudományosan 
müveit ujgörögök körutaztatnának az egyes tanodák szakférfiait az ejtés finomabb árnyalataival megismerte- 
tendök, akár pedig bármi más jónak talált utón : nekünk a czél nem tűnik fel legyőzhetlen akadályokkal egy be
kötődnek, legalább semmivel sem nagyobbakkal, mint a milyenek ellenére az Etazismns általánosítása sikerült.

Ámde a dolog nem úgy áll. A mi ügyünk ez irányban jóval ajánlatosabb. Gyakorlati előnye az 
iskolai tanítás körül oly szembeszökő, hogy ellenfeleink sem tagadhatják el azt, a mint nem is ta
gadják. Elismerik, hogy rendszerünk tetemesen könnyíti kivált kezdő tanulónak a tanulmányt, mely 
nálok mindjárt az olvasás begyakorlásánál ily nehezítő viszás szabálylyal veszi kezdetét: O l v a s s  
m á s t ,  m i n t  a m i t  Í r v a  l á t s z !  Elismerik, hogy minálunk a sok félreértés lehetetlen, 
ineiylyel ők főleg a diktáláskor lépten-nyomon találkoznak. Ha például ezt akarják Íratni: i an- 
thropi, miként boldoguljon a szegény fiú, ki még csak az egész mondatot sem hallotta, s ha hallotta is, 
nem érti. Minek vegye a kezdő i-t ? Névelönek-e, feltételes, elválasztó, összehasonlitó kötőszónak-e vagy igehatá
rozónak ily értelemben : v a 1 jo n - e ? Hogyan Írja tehát? Oi tlvfromnoi ? Vagy : Ei arUnatnoi ? II ár&Qmnoi, vagy : 
f/ pv&Qutnoi ? Elismerik mindezt teljes készséggel, de hogy az előnyt minimumára leszállítsák, három érvvel 
lépnek elénk, állítván: 1. hogy a kezdetbeli nehézségek nem zárják ki a nyelv alapos elsajátításának lehető
ségét ; 2. hogy nem az iskolának, hanem az életnek kell tanulni; 3. hogy a czélszeriiség az igazsággal szem
ben úgy a tudomány, mint az crkölcsiség terén semmis. Magában véve ezen három érv egyike ellen sem le
hetne kifogásunk, de mihelyt azokat tárgyunkhoz viszonyítjuk, kénytelenek vagyunk tőlük minden fontossá 
got megtagadni.

A mi az elsőt illeti, semmi kétségünk az iránt, hogy a nyelv alapos elsajátítása a nehezítő körülmé
nyek daczára is lehetséges. Hiszen tanítványaink megtanulják a francziát, az angolt, pedig mennyivel nagyobb 
akadályokkal kell emitt az olvasás s irás tekintetében megküzdeniük. De nem szabad megfelejtkeznünk, hogy 
itt különösen kedvező viszonyok gyakorolják jótékony befolyásukat. Szaktanáraink nagyobb része vagy már 
születésénél fogva vagy az illető nemzet közti huzamosb tartózkodás folytán teljes birtokában van e nyelveknek, 
melyeket a gyermek azonfelül nem ritkán a magyar elhanyagolásával a szülői háznál gyakorol s a köznapi 
érintkezésekben hall. így vagyunk-e a görögre nézve ? Vannak-e ily tanáraink? S azt hiszsziik-e, hogy a czél 
elérése biztosítva volna, ha tanárjelöltjeinknek kötelességükké tennök, alkalmaztatásuk előtt bizonyos időt 
Athenaeben tölteni, avagy ha egyenesen görög tudósok által tanittatnók a tárgyat? Bizonyára nem mennénk 
többre hetenkénti négy óránkban akkor sem, mint a mennyire megyünk jelenleg a latinnal, melyet a tanítvá
nyok a classicusok olvasásánál eléggé bizton kezelnek, de melyen még a nyolcz gymnasiumi osztály végeztével 
sem képesek kínos erőlködés nélkül saját gondolataikat szabatosan kifejezni. Nyitját a dolognak pedig nem 
lehetne másutt keresnünk, mint: 1. abban, hogy nem nyújthatjuk nekik a szükséges élőszóval való gyakorlás alkal
mát; 2. abban, hogy nem juttathatjuk őket sem Pindar, sem Sophocles, sem Demosthenes tudományos taglalása 
által a társalgási nyelvhez megkivántató szóanyag birtokába, s ez tannál kevésbé, mennél bizonyosabb, hogy 
korunk akárhány fogalommal bir, mely az ó-kor előtt ismeretlen volt, s melyre ennélfogva a megneveztem ko
szorúsok müveiben szót sem találni. Meglehet ugyan, hogy valamiut az Erasmianismus egyeduralma előtt akad
tak, úgy akadnának most is tanulók, kik szerzett Ugyességökkel s tájékozottságukkal boldogulnának a köz
napi érintkezésekben is. De mily nagy fáradozással érhetnének odáig! S kérdem, tanácsos volna-e szaporítani 
a nehézségeket oly tantárgy körül, melynek különben is oly számos az ellensége ? Nem növelne-e ez még az 
ellenszenvet úgy a tanítványoknál, mint a szüléknél?

Ellenfeleink határozott nemmel vágnak itt közbe második érvökkel igy okoskodván: az ellenszenv
nek vége szakadna, a mint az érdeklettek látnák, hogy a tanulás az életnek szól. Megengedjük. De miként

2*
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vélik azt azokkal s azután velünk is elhitetni, hogy mi az ujgörögnek csak valami hasznát is vehetnök az élet
ben V Meglehet, hogy egyesek vennék s veszik is, de a jókora többség teljesen el marad zárva az áldás élveze
tétől. Görögország oly távol tőlünk, hogy, ha mi pestiek dicsekedhetünk is az alkalommal, itt-ott egyik-másik 
eltévedt iiával találkozhatni, vidéken csak gyanítják, hogy élnek emberek a régi Hellas földjén is. Más nemze
teknél s nevezetesen a francziáknál máskép áll a dolog. Ott az 1867. óta fennálló „Associatio pour l’encourage- 
ment des étudcs grecques“ által a két ország közti összeköttetés mai napság elevenebb, mint volt valaha. 11a 
ök tehát lemondanak úgyis sokszorosan az izeiből kificzamitotí Erasmianismusokról s az Itazismus karjai közé 
vetik magokat, mi a lépést örvendetes haladásnak fogjuk üdvözölni, s hajlandók leszünk a gyakorlati előnyt 
is elismerni, mely abból reájuk háruland. — De felénk még távolból sem int a használhatóság reménye; ehhez 
járul, — kereken kimondjuk — hogy nekünk az epigonok sem politikai jelentősége, sem irodalma nem imponál.

Azonban mily semmis a czélszerüség — igy végzik ellenfeleink — a nagyobb igazsággal szemben. 
Tökéletesen igaz. Hajlandóknak is találandnak minket mindenkor lelépni álláspontunkról, daczára annak, 
hogy bizonyosak vagyunk felőle, miszerint viszonyainknak tökéletesen megfelel, mihelyt meggyőznek arról, hogy 
részünkön nincs meg az igazság, hogy az egyedül nálok található. De addig, mig azt világosan ki nem mutat
ják s mig mi világosan be nem lá tjuk : addig mi egész nyugodtsággal a czélszerttbbet tartjuk meg. Bizonyítsa
nak tehát a Reucblinianusok ! A mi ejtésünk — úgy vagyunk jelenleg meggyőződve — a vocalismus minden 
pontjában elég szilárdul van megállapítva, mint olyan, mely úgy a homericus kor, mint általában a görög 
nemzet virágzásának idejére nézve legalább megközelítőleg helyes és igaz (minek positiv fejtegetését másutt 
máskor). Ha ez áll, akkor nem látjuk okát, mért tegyük egy későbbi kornak kiejtését sajátunkká. Állna a 
dolog úgy, hogy bizton tudnék, miként ejtette Aristarchos és a halikarnassi Dionysios a görögöt, ellenben nem 
bizton, miként Demosthenes és Platon: úgy teljes joggal lehetne N. Sándor vagy Augustus kórát mérvadónak 
vennünk. De a dolog megfordítva áll, s nekünk tulajdonképen csak a byzantiuusok és az attikaiak közt marad 
választásunk.

Azért bizony csak ismételve igy sóhajtunk föl: „ I t a z i s m u s  ne  j ö j j ö n  el  a t e  o r s z á g o d ! “ 
Itt állunk. Nem tehetünk máskép.

Pesten 1872. márczius havában.
Elischcr József.



J e l e n t é s .

Mult évi „Értesítőnk“ végén azon örvendetes hírről tudósítottuk a közönséget, hogy eddigi hat osz
tályból álló gymnasiumunk, egy n.j osztályával t. i. a hetedikkel fog bővülni; egyszersmind egyházunk ama 
határozatát is megemlítettük, melynek értelmében a következő 187 -/3-dik iskolai évben a nyolczadik osztály 
is felállittatik. Jelenleg emez értesítésünket azzal egészíthetjük ki, hogy az egyház nemcsak megmaradt ama 
határozata mellett, hanem azóta a szükséges taneszközökről is oly mérvben gondoskodott, miszerint a nyol- 
ezadik osztályban a jövő iskolai év elején a tanítást a szükséges physikai és más tanszerek segítségével azon
nal megkezdhetjük. Az iskolai czélokra vonatkozó áldozatokban soha ki nem fáradó egyház ugyanis az emlí
tett tanszerek megvételére 1200 frtot utalványozott. Nem csekélyebb áldozatba került az egyháznak a szük
séges tanhelyiségek megszerzése is, a mennyiben az egyháznak az uj gymnasiumi épületben 1000 frtot meg
haladó évi jövedelmet behozó szállást kellett felmondania, hogy a szükségelt tantermeket a szállásban foglalt 
szobák átalakításával előállíthassa. Főgymnasiumunk ekként berendezve mindjárt megnyitásakor mindazon 
szükséges kellékekkel el lesz látva, melyekkel egy főgymnasiumnak bírnia kell.

Gymuasiumunkban a jelen iskolai évben, a mint az alább közlött statistikai kimutatásból kitűnik, 
tiz szakférfiú működött, kik közül az egyház kettőt, t.i. S c h o l t z  Á g o s t o n  és E 1 i s c h e r J ó z s e f  urat, a 
múlt iskolai évben a késmárki és iglói főiskolákból hivott meg gymnasiumunkhoz. Örömmel ragadjuk meg az 
alkalmat már jelenleg is annak kijelentésére, hogy az épen említett két szaktanár az egyháznak 
s iskolai hatóságnak beléjök helyezett bizodalmát már eddig is a legnagyobb mértékben kiér
demelték.

A tanári kar kebelében ezenkívül az épen lefolyt iskolai évben még azon változás is történt, hogy 
dr. B á s z e 1 A u r é l  tanárjelölt úr, ki intézetünkben már a második évben mint helyettes tanár működött, folyó 
évi márczius 2-án hivataláról lemondott s azonnal Berlinbe utazott tanulmányainak folytatása, illetőleg kiegé
szítése végett. Bászel Aurél urat most márczius 15-étöl kezdve az iskolai év végéig minden tantárgyban D é n e s  
F e r e n c z  tanárjelölt helyettesítette.

A VIII-dik osztály felállításával ismét uj tanerőkre lévén szükség, az egyház elhatározta, hogy új
ból más két tanerőt fog szerezni, és pedig olyanokat, kiknek feladatuk különösen az lesz, hogy a nyelveket 
az algymnasiuraban tanítsák, hol a tanári kar véleményezése folytán az iskolai hatóság inkább az osztály-, mint 
a szakrendszert kívánja alkalmaztatni, ez utóbbit a felgymnasium számára hagyván fenn.

A jelen iskolai év múlt évi September hó 6-án kezdődött meg, mely alkalommal főtisztelendő dr. 
Székács József superintendens ur tartott alkalmi beszédet a tanuló ifjúsághoz. Ugyanazon hó 18-án pedig a 
törvények olvastattak fel és magyaráztattak meg a tanulóknak, mely alkalommal ismét az igazgató tartott ta
nulásra buzdító beszédet az összes ifjúsághoz, előadván röviden nekik, miben áll kötelességük, mi a feladatuk, 
micsoda eszközök azok, melyekkel feladatukat megoldhatják s az általuk kitűzött czélt elérhetik. A szorgalom 
az egész iskolai évben általában kielégítő volt, az erkölcsi magaviselet j ó ; csak egyetlen tanuló volt olyan, ki 
a fegyelmi szabályokat többször ismételt megintés, dorgálás és fenyítés után is áthágni merészelte, minek kö
vetkezése az lön, hogy ezen tanuló a gymnasiumból kirekesztetett. —• Végre megemlítendő még, hogy Scholtz 
tanár úr óráit, ki mindjárt az iskolai év elején betegség miatt öt hétig nem taníthatott, collegái osztották fel 
egymás között, úgy hogy a tanítás az egész idő alatt semmi félbeszakadást nem szenvedett.

A lefolyt iskolai évben a könyvtár következő müvekkel gyarapodott:
I. Vevés utján megszereztettek: D a r  w i n :  die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche 

Zuchtwahl. Stuttgart 1871.1, u. I I .; K ü h n e r :  Ausführliche griechische Grammatik II. 2.; Ersch und Gruber-féle
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Encyclopaediából további 50 kö te t; Bernhardy : Suidae lexicon graece et latiné. 4 köt.; ezen müveken kívül 
pedig a következő folyóiratok : Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik; Hoffmann : Zeitschrift für ma
thematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht; Bonitz : Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen ; Poggen- 
dorf: Annalen der Physik und Chemie ; Petermann : Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt; 
Zarncke : Literarisches Centralblatt für Deutschland; Heinrich : Magyar tanügy ; Bartal-Homann : Philologiai 
Közlöny ; Szarvas : Magyar Nyelvőr ; Szana : Figyelő ; Ballagi: Prot, egyházi és iskolai lap és Tudomá
nyos Szemle.

II. Ajándék utján szép müvekkel gyarapodott könyvtárunk. 1. Fötisztelendö Fabó András ur 
ajándéka: a „Jelenkor“ 1833., 1835., 1836., 1837., 1838., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1844., 1845., 1847., 
1848-diki; a „Pesti Hírlap“ 1841., 1843., 1844., 1845-diki; a „Hírnök“ 1841-diki; Kossuth hírlapjának 1848- 
diki; a „Pesti Napló“ 1853., 1854., 1855., 1857., 1858., 1859., i860., 1861., 1862., 1864., 1865;, 1866., 1867-diki 
a „Magyar Sajtó“ az 1855—1860-diki és a 1862-diki; az „Ország“ 1862., 1863-diki; a „Hazánk“ 1868. és 
1869-diki és a „Felvidéki magyar Közlöny“ 1862/3-diki évfolyamai. Osiander: Enchiridion. 2. Főtisztelendő 
Dr. Székács József superintendens ur ajándéka : Czernig, Ethnographie der östr. Monarchie, 3 köt.; Das östr« 
Budget für 1862, 2 köt.; Industrie-Statistik der östr. Monarchie für 1856. 3 füzet. Továbbá következő müvek 
német fordításai: Diodor, Demosthenes, Aelia, Appián, Isokrates, Xenophon, Plutarch, Thukydides, Pausania*, 
Aeschines, Lucian, Arrian, Dio, Appolodor, Isaeus, Longus és Herodian, összesen 38 kötet. 3. A magy. Mr. 
egyetem rektorától 6 alkalmi beszéd. 4. Lampel Robert úrtól: Schröder, Leitfaden beim Unterricht im geometri
schen Freihandzeichnen 1871. 5. Dorner J ó z s f  úrtól: Hunfalvy Pál: Nyelvtudományi Közlemények 1872. 
6. b. Mednyánszky úrtól: A selmeczi m. k. bányász- és erdész-akadémia fennállásának emlékkönyve. 7. Acs 
Károly úrtól: Három román népballada 1861. 8. Szénássy Sándor úrtól: Szénássy, latin nyelvtan és olvasó
könyv 1872.

III. A rajzmintagyüjtemény következő füzetekkel gazdagodott ez évben: Die Anfänge des Zeichnens 
Heft 1—5 kettős példányban; Landschaften: Heft 39, 48, 251, 253, 255, 257, 181, 184, 189, 190, 49, 50, 52, 
111, 113, 114, 235, 242, 150, 152,162,164; Schiffe: 95, 96, 97 ; Blumen- und Fruchtzeichnungen : Heft 10—15 
kettős példányban, 201, 202, 65, 67, 68, 69, 70, 123, 180, 211, 413, 414; Arabesken : 261, 262, 263, 264, 
265, 271, 272, 273, 278, 46, 47, 140, 191, 457, 459, 460; Gegenstände nach der Natur, Heft: 101, 102, 221, 
223. Thierzeichnungen: Heft 17, 19, 88, 91, 286 von Wilhelm Hermes.

Az 187 V--dik tanévben a következő természettani és mennyiségtant készülékek szereztettek meg:
Nonius, Atwood-féle esgép ; Bohnenberger-féle röpgép; a Toricelli-féle kísérlethez szolgáló készü

lék; Syrena, Dove szerint; Riessféle megosztási készülék; Leideni palaczk ; palaczktelep; galvanképelési ké
szülék, Jacobi szerint; Duboscq-féle fényszabályzó, teljes készülék a sarkitási és fényelemzési tünemények 
vetületi megmutatására; Morse-féle táviró; delej-indítási gép; fénytalálkozási és hajlitási készülék; 
Watt-féle kisnyomású gőzgép ; Melloni-féle hősokszorozó; egy fali tábla a mennyiségtani földrajzhoz, egy^ égi 
gömb, 84 darab mértani test. A meterrendszer.

A történet tanításához megrendeltetett: Sprunner-Bretschneider, Wandtafeln zur Geschichte Euro- 
pa’s seit der Reformation (öt térkép).

A természetrajzi gyűjtemény szaporodása a következő:
Stein Gusztáv 5-öd évi tanuló egy tisztán kijegedett gypszet; 5 darab delej vaskövet szépen kifej

tett oktaéderekben, 3 darab pyrit jegeczet, vaspátból álló jegecz-csoportot, 2 darab kijegedett földpátot 
ajándékozott.

Dr. MülUr Bemard ur gyógyszerész Pesten, adott egy nagy jegeczekből álló rézvitriol-csoportot.
Dohmann Károly harmadévi tanuló, apró jegeczekből álló tiszta rézhalmazt ajándékozott, mely a pesti 

központi távirda battériájában képlődött.
Egy sóárusnál vétetett három tisztán kijegedett koczkából álló kősódarab.
Az első évi tanulók az év második felében sok rovart szedtek, különösen bogarakat. Hegedűs egy 

halat ajándékozott (Ammocoetes branchialis L.).
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Szűk harmadévi tanuló egy tengeri halat ajándékozott (Pleuronectes Platessa L.).
Hanzély Márton 5-öd évi tanuló egy túzokot és kemény papírból készített 14 darab jegeczmintát 

ajándékozott.

i. Os z t á l y .

Vallás h. 2 óra a II. osztálylyal együtt. Bibliaismeret. Az uj szövetségi könyvek tartalma s felosz
tása; történeti könyvek. Jézus életének rövid története a négy evangyéliom szerint. K. k. Warga János. Keresz
tyén hit- és erkölcstan. K. k. Sztehló András vallástana.

Latin nyelv h. 6 óra. Az I. félévben a nomenek főtekintettel a declinatióra és szóemlékelésre fordí
tási gyakorlatokkal. II. félévben a rendes igeragozás hozzá tartozó gyakorlatokkal. K. k. Szénássy Sándor 
nyelvtana s gyakorlókönyve.

Magyar nyelv h. 3 ói'a. I. félévben a névszókról a nehezebb szabályok kivételével. II. félévben az 
egész igeragozástan. Mind a két félévben költemények s prózai darabok betanulása, elemezése, házi dolgozatok. 
K. k. Torkos nyelvtana; olv. k. Dlhányi.

Német nyelv h. 3 óra. A névszók és az igeragozástan; költemények és prózai darabok betanulása, 
elemezése s elbeszélése; házi dolgozatok. K. k. Mauritz, Sprachlehre és Felsmann, Lesebuch I.

Földrajz h. 3 óra. A földnek általános topographiai ismertetése s a földrajzi fogalmak fejtegetése. 
K. k. Batizfalvi, földrajz elemei Vili. kiadás.

Mennyiségtan h. 4 óra. A tizes számrendszer; az alapiníveletek megnevezetien és megnevezett 
számokkal. A nézlettanból egyenes vonalok, szögek, háromszögek és négyszögek. K. k. Mocnik.

Természetrajz h. 3 óra. Állattan, 1. félévben az emlősök, II. félévben az izállatolc természetrajza 
különös tekintettel az ember testalkatára. K. k. Dorner, az állattan elemei I. rész második kiadás, III. rész.

II. OSZTÁLY.

1 'állás b. 2 óra az I. osztálylyal együtt, mint az 1. osztályban.
Latin h. 6. óra. A nevek (nomina) ragozásánál előforduló kivételek s rendkagyóságok, a genusra 

tartozó részletesb szabályok, az igetan részletes tárgyalása. Az átvett szabályok szó- és Írásbeli fordításokkal 
begyakoroltattak. K. k. Szénássy, latin nyelvtan és latin olvasókönyv II. kiadás.

Magyar nyelv h. 3 óra. Kendes és rendhagyó igeragozás, helyesirástan, mondattan: egyszerű mon
dat, az egyszerű mondat bővülése. K. k. Torkos László nyelvtana. Költemények s prózai darabok elemezése 
s emlékelése. K. k. Dlhányi Zsigmond olvasókönyve. Megfelelő irálygyakorlatok.

Német nyelv li. 3 óra. Az alaktan befejezése s a mondottanbä való bevezetés. Költemények s prózai 
darabok betanulása, elemezése s elbeszélése; házi dolgozatok. K. k. Mauritz, Sprachlehre és Felsmann, 
Lesebuch I.

Történet h. 2 óra. Az ókor története a római birodalom megdüléseig, tekintettel az ókori földrajzra. 
K. k. Batizfalvi I.

Földrajz h. 2 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Australia földrajza. K. k. Batizfalvi.
Mennyiségtan h. 3 óra. A tizesrendszer, a tizedes törtek ismételtettek; a rö viditett miveletek, 

arányok, arányiatok és azok alkalmazása az egyszerű hármasszabályra és százalékszámításra, (azonban min
den feladat egyszerű következtetés utján is megfejtetett); a meterrendszer alkalmazása. A nézlettanból az első 
osztálybeli pensum ismételtetctt; a sokszögek; egyenes vonalú idomok területe és hasonlósága. K. k. Mocnik.

Természetrajz h. 3 óra. I. félévben állattan: madarak, hüllők, békányok és ha lak ; II. félévben: 
növénytan. K. k. Dorner állattan elemei II. rész, növénytan elemei.
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111. OSZTÁLY.

Vallás b. 2 óra a IY. osztálylyal együtt. Keresztyén hit- és erkölcstan. A kér. egyház űrnapjai és 
ünnepei. K. k. Székács kátéja.

Latin h. 6 óra. Szénássy latin olvasókönyvéből a hosszabb olvasmányok s Cornelius Neposból 
Datames életrajza olvastatott, s nagyobb részt emlékeltetett. Siebelis Tirociniumából 28 phaedrusi mese véte
tett át a szükséges magyarázat kíséretében. A mondattanból a casustan tárgyaltatott. A gyakorlókönyv ide
vágó részei magyarból latinra íordittattak. K. k. Cornelius Nepos ed. Vass; Tirocinium poeticum Siebelis 
nyomán Szamosi Jánostól; Szénássy latin olvasókönyv és Szénássy latin mondattana és gyakorlókonyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. Mondattan: egyszerű és bővített mondatok, az összetett mondatokról a főbb 
szabályok. Prózai és költői darabok olvasása, elemzése, emlékelése ; irálygyakorlatok. K. k. Torkos nyelvtana, 
olv.-k. az iparegylet olv.-könyvének II. része.

Német nyelv h. 3 óra. Az egyszerű mondat tana részletesen; elemező olvasás; költemények s prózai 
olvasmányok emlékeltettek, illetőleg szabadon elbeszéltettek. Megfelelő Írásbeli gyakorlatok. K. k. Mauritz 
Sprachlehre, Lüben et Nacke Lesebuch IV, Keller Ernst Mustersammlung deutscher Gedichte.

Történelem és földrajz b. 4 óra. A közép- és újkor története,'tekintettel a földrajzra és a művelődés
történeti momentumokra. K. k. Batizfalvi II. és III.

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

Természettudományok h. 3 óra I. félévben: Ásványtan, különös tekintettel az egyszerű jegeczala- 
kokra. K. k. Dorner, ásványtan elemei. II. félévben: természettan, a testek általános tulajdonairól, bevezetés a 
vegytanba és a hőtanba. K. k. Greguss Gyula természettana.

IV. OSZTÁLY.
Vallás h. 2 óra, a 111. osztálylyal együtt, mint a 111-dik osztályban.
Latin nyelv h. 6 óra. Cornelius Neposból elemezve olvastatott s nagyobb részben emlékeltetett: 

Dión, Conon, Alcibiades s Pelopidas életrajza. A Siebelis Tirociniumából 4 Ovidiusi szemelvény: Battus, Daeda
lus et Icarus, Árion, Philemon et Baucis vétetett át szó- és tárgymagyarázat kiséretében, mind a négy em
lékeltetett s rajtok a prosodia begyakoroltatott. A mondattanból ismételtetett az egész casus- és modus- 
tan, tüzetesen tárgyaltatott az összetett mondat, a mellé- s alárendelés; kötöszós, visszahozó, kérdő mellék- 
mondatok ; participium és az oratio obliqua. A gyakorlókönyv idevágó részei magyarból latinra íordittattak. K. 
k. Cornelius Nepos ed. Vass; Tirocinium poeticum Siebelis nyomán Szamosi Jánostól; latin prosodia és metrika 
irta V. Horváth Zsigmond; Szénássy latin mondattana és gyakorlókönyve (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 nyelvtana és olvasókönyve.

Német nyelv h. 3 óra. Az I. félévben a mondattan ismétlése és befejezése. K. k. Mauritz, Deutsche 
Sprachlehre és Lüben, Lesebuch V. A II. félévben az egész verstan, megfelelő gyakorlatokkal. K. k. Heinrich, 
Deutsche Verslehre és Schiller Gedichte. Mind a két félévből költemények magyarázata és emlékelése s prózai 
olvasmányok, a II. félévben Herder Cid-jének magyarázata. Két hetenként egy Írásbeli gyakorlat.

Történelem h. 2 óra. Magyarország történelme a legrégibb időktől a jelenkorig. K. k. Horváth Mih.
Földrajz h. 2 óra. A magyar-osztrák állam földrajza.
Mennyiségtan h. 3 óra. I. félév. Összetett arányiatok és ezeknek alkalmazása, az összetett hármas 

szabály, társaság-, vegyités-számitás, lánczszabály, kamatos kamatszámítás; első fokú egyenletek. II. félév: 
tömörmértan, különös súlyt fektetve a gyakorlati térszámitásokra. K. k. Mocnik.

Természettan h. 3 óra I. félév: erőmütan. II. félév: delejesség, villanyosság. Hang- és fénytan. K. k. 
Greguss Gyula.
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V. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. Az új szövetségi könyvek részletes ismertetése; válogatott szakaszok olvasása; 
Palaestina földrajza. Zsarnay szerint.

Latin nyelv h. 6 óra. I. félévben. Caesar I. könyvéből 1—30 fejezetet megfelelő magyarázatokkal. 
A mondattanból a nominativus, genitivus, dativus és accusativus alkalmazása vétetett részletesen át. A megta
nult szabályok a mondattanhoz adott olvasókönyvben levő példákon begyakoroltattak. II. félév. Caesar 1. köny
véből 30—50 fejezet magyarázattal. A mondattanból az ablativus használata magyaráztatott. Minden 2. hétben egy 
Írásbeli dolgozat. Siebelis-Szamosi „Tirocinium poeticum“-ából a négy korszak, Battus és Icarus czimU dara
bok olvastattak verstani magyarázatokkal. Kézi-könyv Caesar ed. Kraner-Gyurits. Tirocinium poeticum Siebelis- 
Szamosi. Latin mondattan Szénássy, Latin olvasókönyv Szénássy.

Görög nyelv h. 4 óra. I. félév. A nyelvtanból adatott e lé : A hangtan, a szónevek declinatiói, a 
melléknevek. Ehhez járult a görög gyakorlókönyvben levő olvasmányok fordítása. II. félév. A nyelvtan tovább 
folytattatott s az igetanból átvétetett a jelenidöi, a jövő idei, az aoristusi és a végzett jelen idei igetö, ahhoz 
tartozó gyakorlatokkal együtt. Kézikönyv : Koch görög nyelvtana; Kis-Schenkl görög olvasókönyve.

Magyar nyelv h. 3 óra. Általános költészettan; költői tartalom, nyelvezet, szerkezet , leiró és elbe
szélő költészet. Megfelelő költemények olvasása, magyarázása és emlékelése, irály gyakorlatok. K. k. Torkos 
László költészettana és olvasókönyve.

Német nyelv h. 3 óra. A költészettanból az elbeszélő és lantos költészet elmélete, a megfelelő olvas
mányok tartalom és alak szerinti magyarázatával. Válogatott költemények emlékelése, Schiller „Wilhelm 
Teil“ ez. drámájának olvasása és magyarázata. írásbeli gyakorlatok. K. k. Heinrich, Deutsches Lesebuch I. 
és Verslehre.

Történelem és f  öldrajz h. 4 óra. O-kori történelem a római császárság kezdetéig, kapcsolatban az 
ó-kori földrajzzal. K. k. Batizfalvi J. I.

Mennyiségtan h. 4 óra. Általános számtan ; alapműveletek, hatványok egész mutatókkal; arányok 
és arányiatok és ezek alkalmazása. K. k. Mauritz, általános számtan. Sikmértan részletesen és tudományosan. 
K. k. Ábel. mértan. x

Természettudományok h. 3 óra. I. félévben: Ásványtan, k. k. Dorner ásványtana felsőbb tanodák 
számára; II. félévben: vegytan. K. k. dr. Kruesz Kriszosztom szervetlen és szerves vegytana IV. kiadás.

Yí. OSZTÁLY.

Vallás. Mint az V-ik osztályban.
Latin nyelv h. 6 óra. I. félév. Olvastatott Sallustiusból a „Bellum Catilinarium“ egészen kellő 

szó- s tárgy magyarázattal ellátva. A nevezetesebb fejezeteket, úgymint a huszadikat, ötvenegyediket, ötvenket- 
tediket és ötvennyolezadikat, mint a melyekben Catilina, Caesar és Cato jeles beszédei foglalvák, mint szintén 
a bevezető négy első fejezetet is a tanulók könyvnélkülözték. II. félév. Olvastatott Ciceróból „Oratio prima in 
Catilinam,“ továbbá Vergiliusból Aeneis 1-sö könyve, s a másodikból 400 vers, a nevezetesebb helyeket itt is 
könyvnélkülözvc. írásbeli gyakorlatra az egész éven át hetenként egy óra fordittatott. K. k. Sallustius ed. 
Holub ; Cicero ed. Gyurits; Vergilius ed. Szénássy; latin gyakorlókönyv ed. Kolmár-Sváby.

Görög nyelv h. 4 óra. Az egész alaktan a hozzá tartozó gyakorlatokkal együtt bevégeztetett. Aeso- 
pusi meséken és apróbb elbeszéléseken a nyelvtani alakok és a mondattan némely szabályai begyakoroltattak. 
Kézikönyv: Koch görög nyelvtana, és Kis-Schenkl görög olvasókönyve.

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

Német nyelv h. 3 óra. Az I. félévben a költészettanból a drámai költészet elmélete, Schiller, „Jung
frau von Orleans“ és Sophocles három Oedipus tragoediájáuak (ford. Minekwitz) magyarázatával. K. k. Heinrich, 

A pesti kg. hitv. gymnasium Ért. 3
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Deutsches Lesebuch I. A II. félévben a prózai irály elmélete, megfelelő olvasmányok magyarázásával. K. k. 
Heinrich, Deutsches Lesebuch II. Mind a két félévben Írásbeli gyakorlatok.

Történelem és földrajz li. 4 óra. Az ó-kor története a római császárság kezdetétől annak bukásáig, 
s a középkor történelme a fölfedezések koráig. K. k. Batizfalvi I. és II.

Mennyiségtan k. 3 óra. A hatványok és gyökök ; a képzetes számok ; a tizes számrendszer tüzetesen 
(az úgynevezett rövidített műveletek) ; a sorszámok; láncztörtek, első fokú egyenletek egy és több ismeretlennel; 
másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Tömörmértau -tüzetesen. K. könyvek: [Mauritz R. általános számtan. 
Abel K.; mértan.

Természettudományok hetenk. 3 óra ; I. félévben : állattan különös tekintettel az állati test, főkép 
az ember szervezetére; a rendszertanból az osztályok és családok jellemzése. K. k. Schilling’s Naturgeschichte
I. Theil, das Thierreich 10-te Bearbeitung. II. félévben: növénytan, Mihálka növénytana IV-ik kiadás.

VII. OSZTÁLY.

Vallás h. 2 óra. A keresztyén egyház és a reformatio története. A protestáns egyház története Ma
gyarországon. Kézi k. Pálfy.

Latin nyelv h. 5 óra. I. félév. Olvastatott Livius II. könyvéből 30 fejezet; Ciceróból két beszéd: 
j>ro Ligario et pro Marcello; Horatiusból 3 oda: III. k. 1., 2., 3. II. félév. Olvastatott Cicero Laelius vagyis 
de amicitia czimii müvéből 15 fejezet; Horatiusból 10 oda: I. k. 1—10. oda. Valamint az első, úgy a második 
félévben olvasott darabok is lépten-nyomon a szükséges szó- és tárgymagyarázattal egészittettek k i ; sőt az 
első félévben olvasott ódák latinul magyaráztattak. A stilistikában a tanulók részint öndolgozatok által, részint 
pedig a K o l m á r - S v á by-féle gyakorlókönyvből latinra átfordított darabok által gyakoroltattak. Ezenkívül 
minden héten egy Írásbeli dolgozat adatott be s javíttatott ki a tanár által. K. k. Cicero ed. Kadlecsiket Hein
rich; Livius ed. Szénássy; Horatius ed. Gyurits és Kolmár-Sváby latin olv. könyv.

Görög nyelv h. 4 óra. Kis-Schenkl „Olvasmányok Xenophonból“ czimü könyvének olvasása nyelv- 
és mondattani magyarázatokkal, Homer Odysseájából kiválogatott darabok olvasása, metrikai és nyelvtani 
magyarázatokkal. Kézikönyv: Xenophon Anabasisából szemelvények ed. Schenkl-Kis. Ahrens elemi olvasó
könyve Hoinerból.

Magyar nyelv b. 3 óra. A költészettan befejezése, a dráma elmélete, költészeti irányok és elvek 
Olvastatott Arany Toldy-ja és Toldy estéje, Katona Bánkbánja s részletek „Az ember tragoediájá“-ból, to
vábbá Erdélyitől a népköltészetről, s kisebb prózai darabok Zsilinszky kézikönyvéből; irálygyakorlatok. K. 
k. Torkos költészettana.

Német nyelv h. 3 óra. A német irodalom története a legrégibb időktől a XVII. század végéig, meg
felelő olvasmányok magyarázatával és emlékelésével. Goethe „Faust“-ja kivonatosan, „Egmont“-ja egészen 
olvastatott. Havonként egy írásbeli gyakorlat. K. k. Egger, Deutsches Lesebuch I.

Történelem h. 4 óra. Az újkor történelme a hitújítástól az 1848-ki forradalmakig, különös tekintet
tel a művelődési viszonyokra és a földrajzra. K. k. Ribáry, világtörténelem. III.

Földrajz h. 2 óra. Mennyiségtani földrajz, a gömbháromszögtan alkalmazása; természettani föld
rajz. K. k. Salamin és Linkess, pótolva jegyzetekkel, különösen a mennyiségtani részt illetőleg.

Mennyiségtan h. 3 óra. A négyzetes határozott egyenletek egy ismeretlennel ismételtettek; azon fel
sőbb rendű egyenletek, melyek négyzetesekként tárgyalhatók, négyzetes egyenletek két és több ismeretlennel; 
hatványmutatós egyenletek; elsőrendű határozatlan egyenletek; számtani, mértani baladványok és azoknak 
alkalmazása többféle kereskedelmi- számításra; az egybevetéstan elemei, a kéttagi tantét az Eulerféle bebizo
nyítással. A sikbáromszög-mértan ismételtetett; a gömbháromszögmértan; a betiiszámtan alkalmazása mértani 
feladatok megfejtésére, elemző mértan. K. könyvek : Mauritz R. Általános számtan és Abel K. Mértan.

Bölcsészet h. 2 óra. Logika. Előismeretek, fogalom, ítélet, következtetés. Módszertan: meghatározás 
elosztás, bebizonyítás. K. k. Vandrák.

I
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A rajzot a lefolyt iskolai évben Sándy Gyula, a budai főgymnasiumi rkjztanár tanította ; az okta
tásban nemcsak kizárólag al-; hanem a fögymnasiumi tanulók is részesültek.

A gyrsirászatot Balogh Andor tanár ur vezette és pedig úgy az első, mint a második félévben, 
részben ingyen, részben csekély havi dij mellett.

A tornászaiban a gymnasiumi növendékek a városi tornaegyletben részesültek.
Az éneket Schmid Tivadar egyház-községi énekvezetö tanította. Minthogy pedig az énektanítás, ha 

nem is. rendes, de kötelező tantárgy, tehát benne az algymnasiumi tanulók kivétel nélkül részesültek

Az írásbeli munkák themái.

I. A magyar nyelvből.

V. OSZTÁLY.

A kellem és fenség az évszakokban. A ki mint vet, úgy arat. A nagy város kellemes .és kellemetlen 
oldalai. Az állatok haszna és kára az emberekre nézve. Elfrida Arany Lászlótól (prózában elbeszélve). Rozgo- 
byiné Arany Jánostól (prózában elbeszélve). Költöi leírás (szabad tárgy). Idylli kép (szabad tárgy). Eömives 
Kelemenné ó-szekely ballada (prózában elbeszélve). Mese (szabad tárgy). Remete Péter Czuczortól (prózában 
elbeszélve). A hiú ember jellemzése. Csokonai Dorottyájának második éneke (prózában elbeszélve és magya
rázva). Fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze (Arany J.). Arany Toldy-jának tartalma.

VI. OSZTÁLY.
Az állatok látszólagos előnyeiről. Kirándulás egy erdei malomba. Papirius Cursor és Quintus Fa- 

bius. Egy lónak életrajza. Az élet küzdelem. Egy vízcsepp története. A gracchusi mozgalmak. Minő eszközöket 
használt Jugurtha czéljainak elérésére ? Miért ölte meg Brutus Caesart, s miképen boszulta meg magát rajta 
ezen tette? Párhuzam az ifjúkor és a keresztes háborúk korszaka között. Minden órádnak leszakaszd virágát,_a 
jövendőnek sivatag homályát bízd az istenség vezető kezére s élj az idővel. (Chria.)

VII. OSZTÁLY.
Az igazi barát. Mész, fa, farkas fogalmak közös és különböző ismertető jeleinek kimutatása (egy

bevetési gyakorlat). A növényvilág széptanilag méltatva. Mit nevezhet az ember legfőbb kincsének’? Az első 
lopás, Arany János után. A jellemek Arany Toldijában. Mennyiben fér meg a szerénység a nemes érzettel ? ki
mutatva Toldy jelleméből. A visszaemlékezés. Leket-e Zrínyi tragikus bős ? Mennyibeu mozdítja elő a cselek - 
vény fejlődését „Bank bán“bau Izidora?

II. A német nyelvből.

V. OSZTÁLY.

Die Kraniche des Ibykus (Erzählung). Gudrun (Charakteristik der Heldin). Die Lebenszeit 
(Grimm’s Märchen in Blankversen). Das Lied von Thryem aus der Edda (Deutung des Mythus). Der Zau
berlehrling von Göthc (Entwickelung der Grundidee). Entwickelung der Fabel (Abhandlung). Salas y Gomcz 
von Chamisso (Vorgeschichte des Helden). König Karls Meerfahrt von Uhland (Charakteristik der zwölf 
Helden). Das Landleben (Schilderung mit Zugrundelegung von Hölty’s Ode). Ode und Lied (Parallele).
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Warum verfolgte Gessler den Teil ? (Nach Schillers Schauspiel). War Teil ein Mörder? (Abhandlung). Die 
Licht- und Schattenseiten im Charakter Egmont’s (Aus Goethes Trauerspiel).

VI. OSZTÁLY.

Die sogenannten drei Einheiten des französischen Drama’s (Abhandlung).Die historischen Voraussetzun
gen von Schillers Jungfrau von Orleans. Über das historische Drama. Die Oedipussage (aus Sophokles Oedipus- 
tragoedien). Die tragische Schuld des König Oedipus (in Sophokles’ Tragoedie). Die beiden Oedipustragoe- 
dien des Oedipus (Aesthetische Parallele). Der doppelte Conflikt im Charakter Antigone’s. Charakteristik 
eines freigewählten Shakespeare’schen Helden. Ist Shakespeare’s Julius Caesar richtig charakterisirt ? Eg
mont und Oranien (Parallele aus Goethes Egmont). Nero, Gemälde von Karl Piloty (Beschreibung). Princi- 
piis obsta. Ovid (Chrie).

VII. OSZTÁLY.

ßeiseerinnerungen (in Briefform). Die Folgen der Eroberung Konstantinopels durch die Türken. 
Charakteristik Philipps II. von Spanien. Die Treue im Nibelungenlied. fcÜber die Schuld Wallensteins. Über 
die Verschiedenheit der aesthetischen Gesehmacksurtheile. Über den Ursprung der Faustsage. Die Grund
ideen des Goethe’schen Faust. Charakteristik Jago’s (aus Shakespeare’s Othello).
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A kötelezett tantárgyak tanárai s az előadott tantárgyak rendje a tanév második felében.

A tanár neve. Tantárgy és osztály.
Hetenkinti
óraszám. Jegyzetek.

S z é n á s s y S á n d o r ,
igazgató-tanár.

Latin: VI. VII. 
Magyar: I. 13 Az ág. hitv. cv. egyetemes 

egyház könyvtárnoka.

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

Történet: III. V. VI. 
Vallás: V -V I. VII.; 17

A VI. osztály főnöke. — Az 
ág. hitv. egyetemes egyház is
kolai bizottságának jegyzője.

D o r n e r J ó z s e f ,  
r. tanár.

Természetrajz : 1. II. III. V. VI. 
Földrajz: I. 18

A természetrajzi gyűjtemé
nyek őre.

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

Német nyelv: IV. V. VI. VII. 
Történet: IV. VII. 18

Az V-(lik osztály főnöke. Az ág. 
hitv. egyetemes egyház és a bánya- 

egyházkerület levéltárnoka. — 
Egyetemi magántanár.

M a u r i t z R e z s ő ,  
r. tanár.

Számtan: I. 11. VI. VII. 
Földrajz: IV. VII. 17

A Vil-tlik osztály főnöke. A segély
egylet felügyelője. A bányakerületi 

tanárvizsgáló bizottság jegyzője. 
A tanári kar jegyzője. Az iskola- 

bizottság jegyzője.

S c h o l t z A g o s t o n ,  
r. tanár.

Számtan: 111., IV., V. 
Physika: IV.
Földrajz: II.
Magyar: III.

18
A IV-dik osztály főnöke. — 
A természettani gyűjtemé

nyek őre.

T o r k o s  Lá s z l ó ,  
r. tanár.

Latin: I.
Magyar: IV. V. VII. 
Logica: VII.

17
Az I. osztály főnöke. Az or
szágos tanár-egylet másod

titkára.

E l i s c h e r  J ó z s e f ,  
hely. tanár.

Latin: IV.
Magyar: II.
Német: 11. ü l.
Vallás: I—II. I ll—IV.

19 A II. osztály főnöke.

W e b e r  Ru d o l f ,  
hely. tanár.

Latin: 11. III. 
Magyar: VI. 
Német: I.

18 A III. osztály főnöke.

D é n e s F e r e n c « ,
pót-tanár.

Latin: V.
Görög: V. VI. VII.

18
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t - A tanári kar működése az 187 '/2-dik iskolai évben :
Szénássy Sándortól megjelent: 1. A l a t i n  n y e l v  és d i a l e k t u s a i .  Felolvastatott, mint'szék

foglaló az 1871-dik évi november hó 20-án tartott nyelv- és széptndományi szakülésen a Magy. tud. Akadé
miában ; 2. L a t i n  m o d a t t a n ;  fögymnasiumok számára, második egészen átdolgozott kiadás.

Batizfalvi Istvántól: 1) A világtörténet alaprajza a gymnasium felsőbb osztályai számára. I. rész 
Ó-kor; II. rész, Közép-kor. Kiadja Petrik Géza. 2) Keresztyén hittan, az ág. evang. gymnasiumok felső osztá
lyai számára, a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület által tankönyvül ajánlott kézikönyv. Kiadja Petrik Géza. 
3) A magyar királyság földrajza gymnasiumok számára, harmadik kiadás (Petrik). 4) A magyar királyság 
földrajza népiskolák számára ötödik kiadás (Petrik).

Heinrich Gusztávtól: 1) „Deutches Lesebuch für Obergymnasien und Oberrealschulen.“ II. kötet 
(prózai rész). Lampel R. kiadása. 2) Értekezések és kisebb czikkek a „Pesti Napló,“ „Pester Lloyd“ és „Fi
gyelőben.“ 3) Szerkeszti a „Magyar Tanügy“ czimü havi folyóiratot (Ráth M. kiadása).

Mauritz Rezsőtől: 1) A természettan elemei népiskolák számára, Pest Aigner Lajos. 2) Die Anfangs
gründe der Naturlehre für Volksschulen, Pest Ludwig Aigner. 3) Kisebb czikkek és könyvismertetések a „Ma
gyar Tanilgy“ és „Ungarischer Schulbote“-ben.

Torkos Lászlótól: 1) Magyar nyelvtan második javitott kiadás (sajtó alatt). Kisebb czikkek s köl
temények különféle lapok- s folyóiratokban.

A gymnasiumi segélyegylet Mauritz Rezső felügyelete alatt ez idén is működött; nehány szegény 
tanuló pénzzel segélyeztetett, valamennyi szegény pedig, ki e tekintetben a segélyegylethez fordáit, iskolai 
könyvekkel láttatott el. A tagok száma 108. Az egylet jövedelmét ez idén Glück Móricz ár 5 frtot tevő aján
dékán és a tavaszi mulatsághói fenmaradt 30 frt 85 kron kivül, csupán a tagok dijai tették. Vagyonállapot 
1872. jun. 4-dikén: múlt évi pénzmaradvány 513 ft22 kr, idei bevétel 124 ft 97 k r .; összesen 638 ft 19 kr. Kiadás 
78 ft 22 kr., e szerint a segélyegylet pénzbeli vagyona]559 ft 97 kr., tehát a kamatos kamatokkal— mi körülbe
lül 35 ftotteszen — 81 ft 75 krral növekedett. A segélyegylet vagyonátképezi ezenkiviil egy tankönyvekből 
álló könyvtár.

A gymnasiumi magyar és német önképzőkörök összejöveteleiben ez évben is számos V., VI. és VII. 
osztályboli növendék vett részt, s magukat szavalásban, munkák készítésében és megbirálásában gyakorolták. 
A magyar önképző könyvtára ez iskolai évben vevés utján 22 kötet uj müvei gyarapodott. A német önképző könyv
tár részére 245 darab könyv szereztetett meg; ajándék útján pedig ugyancsak a német önképző könyvtára 62 
kötettel szaporodott.

A Glosius-féle két 21—21 forintos ösztöndíjat ez idén H a b e r e  r n P á l  VII. é s D i r n e r  G u s z t á v  
V-ik osztálybeli tanulók nyerték.

A Döbrentey-aranyat pályázat útján, magyar dolgozatért Moravcsik Géza VII. oszt. tanuló nyerte

i
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keleti

A főgymnasiumi tanulók névsora *)

I. OSZTÁLY.

1. Ádámsz Donát, 1861. M. h. Pest.
2. Adler Miksa, 1861. M. h. Esztergom.
3. Balassa István, 1859. ág. Pest.
4. Bányász István, 1860. M. h. Pest.
5. Bass Géza, 1861. M. h. Pest. m. t.
6. Baner Béla, 1862. M. h. Pest.
7. Baumann Zsigmond, 1861. M. b. Pest.
8. Blau Miksa, 1859. M. h. Tápio-Sáp, Pestm.
9. Bloch József, 1861. M. h. Pest.

10. Budinszky Bohus Károly, 1860. ág. Pest.
11. Csajtó Lóránt, 1862. ág. Csep, Komáromm.
12. Deutsch Frigyes, 1861. M. h. Pest.
13. Deutsch Pinkász, 1858. M. h.Vizsoly,Abaujm.
14. Dohmann Ferencz, 1860. ág. Érsekújvár.
15. Dohmann Zsigmond, 1860. M. h. B. Gyarmat.
16. Domány Károly, 1863. M. h. Pest.
17. Éger Árpád, 1860. r. k. Pest.
18. Ehrlich Sámuel, 1859. M. h. Pest.
19. Ellenberger Hugo, 1860. ág. Bécs.
20. Flesch Benedek, 1860. M. h. Pest.
21. Fischer Ármin, 1861. M. h. Pest.
22. FOldváry Mihály, 1860. ág. Tass, Pestm.
23. Fried Gábor, 1860. M. h. Pest.
24. Fried László, 1861. M. h. Pest.
25. Fried Sándor, 1859. M. h. Monor.
26. Frommer Tódor, 1861. M. h. Pest.
27. Fuchs Beruát, 1861. M. h. Ó-Buda.
28. Fuchs Henrik, 1861. M. h. Pest.
29. Fürst Ödön, 1860. M. h. Pest.
30. Gálitzky Kálmán, 1860. ág. Pest.
31. Germ Rudolf, 1861. ág. Pest.
32. Goldschmied Lajos, 1861. M. h. Kis-Bér, 

Komáromm.

33. Goldstein Jenő, 1861. M. h. Pest.
34. Gruber László, 1862. M. h. Pest.
35. Hegedűs Aladár, 1859. r. k. Solmár, Pestm.
36. Herbacsek Bernhard, 1859. M. h. Vecsés.
37. Herzog Manó, 1862. M. h. Pest.
38. Hirsch Ferencz, 1862. M. h. Haraszti.
39. Hirsch Jakab, 1862. M. h. Pest.
40. Hirschfeld Mátyás, 1861. M. h. Pest.
41. Hrebenda Lajos, 1860. ág. Pest.
42. Khayll Elemér, 1861. r. k. Pest.
43. Kéler Zoltán, 1861. ág. Pest. m. t.
44. Kokn Lipót, 1860. M. h. Pest.
45. Kriek Jenő, 1861. ág. Szeged.
46. Kunz Gyula, I860, ág. Verona.
47. Kunz Jenő, 1859. ag. Kassa.
48. Lederer Arthur, 1861. M. h. Pest.
49. Mannheit Jakab, 1859. M. h. Pest.
50. Messinger Simon, 1862. M. h. Pest.
51. Meszl Gusztáv, 1860. ág. Pest.
52. Moravecz Lajos, 1862. M. h. Pest.
53. Neuberger Lajos, 1858. M. h. Pest.
54. Nigrinyi György, 1859. ág. Pest.
55. Ottófy Lipót, 1860. ág. Pest.
56. Péchy Károly, 1860. hv. h. Pest.
57. Pfeifer Lajos, 1861. M. h. Pest.
58. Pillepic Rudolf, 1862. r. k. Verona.
59. Pollak Ferencz, 1861. M. h. Szeged.
60. Popper Jakab, 1861. M. h. Detta, Tcmesm.
61. Rakita László, 1861. r. k. Szeged.
62. Recbtnitz Ödön, 1861. M. h. Pest.
63. Reményi Ede, 1861. ág. Chicágo, Amerika.
64. Rudnai József, 1861. ág. Vanyarczon, 

Núgrádm.
65. Schossberger Lajos, 1861. M. h. Pest.

*) R ö v i d í t é s e k :  ág.  = ’ág o sta i; — kv. h. =  helyét hitvallású ; — r. k. =  római katholikus ; — g. k, =  görög 
; — M. h. =  Mózes hitvallású ; — ni. t. =  m agántanuló; — t. m. =  tandíjm entes ; — k. 1. =  kilépett.



66. Schön Hugó, 1861. M. h. Pest.
67. Schönfeld Ödön, 1861. M. h. Pest.
68. Schwarz József, 1861. M. h. Pest.
69. Siráky Árpád, 1861. ág. Pest.
70. Spiegl Gyula, I860. M. h. Pest.
71. Steiner Ármin, 1861. M. h. Pest.
72. Stern Ármin, 1861. M. h. Pest.
73. Sternberg Zsigmond, 1860. M. h. Pest.
74. Strasser Ödön. 1861. M. h. Pest.
75. Strausz Mór, I860. M. h. Bécs.
76. Szekulesz Miksa, 1861. M. h. Pest.
77. Szontagh Géza, 1861. ág. Pest.
78. Taubinger Géza, 1861. ág. Podluzsa, Tren-

csénm.
79. Ujlaky Ferencz, 1860. ág. Körmöczbánya.
80. Veitli Sándor, i860. M. h. Pest.
81. Wagner Vilmos, 1860. ág. Pest.
82. Wahlkampf Frigyes, 1859. ág. Pest.
83. Walter Béla, 1861. ág. Kassa.
84. Wachsmann Albert, 1861. M. h. Csalános,

Biharm.
85. Winter Jakab, 1861. Pest. M. h.

II. OSZTÁLY.

86. Balassa Árpád, I860, ág. Edc-lény, Bor- 
sodmegye.

87. Bingenheimer János, 1859. ág. O-Buda.
88. Bródy Géza, 1860. M. h. Pest.
89. Dombory Béla, 1859. ág. Bukarest.
Í'O. Elefant Béla, 1859. ág. Nyíregyház.
91. Fátli Emil, 1861. r. k. Nagy-Szeben.
92. Fayl Zoltán, 1861. ág. Pest.
93. Felmer Leo, 1860. M. h. Pest.
94. Fisebi Béla, I860. M. h. Pest.
95. Flesch Ferdinánd, 1860. M. h. Test.
96. Flesch Vilmos, 1859. M. h. Pest.
97. Földváry Béla, 1861. ág. Péteri m. t.
98. Földváry Géza, 1860.ág.Gyömrő,Pestm.m.t.
99. Ftiredy Lajos, leOO. ág. Pest.

ICO- Grosz Nándor, 1859. M. h. Pest.
101. Holl Ottó, 1860. ág. Pest.
102. Hojtsy László, 1860. ág. Pest.
103. Horánszky Ferencz, 1858. ág. Pest.
104. Kellő Vilmos, 1858. ág. Csákány.
105. Kovács Pál, 1859. ág. Pest.
106. Köszeghy Géza, I860, ág. Pest.

107. Kövy Artur, 1860. ág. Pest.
108. Lederer Béla, I860. M. h. Pest.
109. Löwy Emil, 1860. M. h. Pest.
110. Maerle Géza, 1860. M. h. Pest.
111. Mannaberg Gyula, I860. M. h. Pest.
112. Méhnert Gusztáv, I860, ág. Szód, Barsm.
113. Nagy Kálmán, 1860. ág. Kaposvár.
114. Neumann Gyula, I860- M. h. Nagy-Körös.
115. Obersolm Albert, I860. M. h. Vukovár.
116. Pfeifer Gyula, 1859. ág. Nagy-Várad.
117. Pollák Gyula, 1858. M. h. Vicza, Sopronm
118. Redlich Vilmos, I860. M. h. Szeged.
119. Rothberger Gyula, 1861. M. h. Pest.
120. Schönberg Ferencz, 1860. M. h. Pest.
121. Sonnenberg Izidor, 1859. M. h. Pest.
122. Stein Zsigmond, I860. M. h. Kaposvár.
123. Stern Artur, 1860. M. h. Pest.
124. Strasser Imre, 1859. M. h. Pest.
125. Szontagh Elemér, I860, ág. Pest.
126. Tänzer Mátyás, I860. M. h. Pest.
127. Wasskó Jenő, 1859. ág. Eperjes.
128. Weisz Miklós, 1861. M. h. Pest.

III. OSZTÁLY.

129. Agorasztó Péter, 1859. g. k. Pest.
130. Ambró Zoltán, 1860. ág. Kis-Ujszállás.
131. Bakody Árpád, 1858. ág. Lemberg, Gali- 

cziában.
132. Ballus Farkas, 1859. ág. Pécs m. t.
133. Bernula Miklós, 1857. ág. Pilis, Pestm. 
134- Blau Lajos, 1858. M. h. Pécska, Aradm.
135. Bleuer Oszkár, I 860. M. h. Pest.
136. Deutsch Ernő, 1860. M. h. Ercsény.
137. Dohmann Károly, 1859.t Érsekújvár. 

Nyitram.
138. Egyed Sándor, 1858. hv. h. Pest.
139. Engel Ágoston, 1860. M. h. Pest.
140. Fiedler József, 1859. ág. Pest.
141. Faur Kornél, I860, g. k. Lugos.
142. Glauber Samu, 1858. M. h. Munkács.
143. Glück Károly, 1858. M. h. Pest.
144. Guttmann Emil, 1859. M. b. Pest.
145. Hojtsy Sándor, 1860. ág. Buda.
146. Ilöchel Antal, 1859. ág. Pest.
147. Janitz Alajos, ág. Pest, k. 1.
148. Piday Béla, 1860. r. k. Pest.



V. OSZTÁLY.149. Rosenfeld Alfréd, 1858. M. h. Pest.
150- Ruszt József, 1859. M. k. Pest.
151. Schossberger Ágost, 1959. M. k. Pest.
152. Spira Rezső, 1858. r. k. Guttenstein, Karin- 

tkiában.
153. Stern Lajos, 1859. M. k. Pest.
154. Szűk Géza, I860, ág. Pest.
155. Taub Ármin, 1860. M. k. Pest.
156. Trencsényi István, ág. Hart, Pestm.
157- Weber Károly, 1857. ág. Pest, rn. t.
158. Zofálil Rezső, 1859. r. k. Kalocsa.
159. Zsigmondy Árpád, 1860. ág. Pest.

IV. OSZTÁLY.
160. Ági István, 1858. hv. k. Kecskemét.
161. Arnbró Gyula, 1858. ág. Kis-Ujszállás.
162. Bakonyi Géza, 1859. Pest.
163. Ballus Zsigmond, 1858. ág. Pécs.
164. Beer Izidor, 1859. M. k. Pest.
165. Draskóczy László, 1858. ág. Kalosa 

Gömörm. m.'.t.
166. Egger Gyula, 1859. M. k. Pest.
167. Fleisckmann Imre, 1857. r. k. Pest.
168. Flesck Aladár, 1859. r. k. Pest.
169. Földváry Miklós, 1858. ág. Tass, Pestm.m.t.
170. Glilck Ignácz, 1858. M. k. Pest.
171. Glós Géza, 1857. ág. Pest.
172. Glós László, 1859. ág. Pest.
173. Gregersen Nils, 1857. ág. Szob, Hontm.
174. Grosz Frigyes, 1858. M.k.Nagy-Várad,m.t.
175. Haehnisck Frigyes, 1857. ág. Pest.
176- Hirschl Gusztáv, 1858. M. k. Pest, m. t.
177. Karaliat Marius, 1858. ág. Bécs.
178. Koritschoner Lipót, 1857. M. h. Pest.
179. Krausz Gusztáv, 1858. ág. Pest.
180. Kurzweil József, 1856. M. h. Pest.
181. Klilley Aladár, 1859. ág. Székesfehérvár.
182. Lederer Rudolf, 1858. M. h. Pest.
183. Paris Frigyes, 1858. ág. Pest.
184. Ffeifer Róbert, 1857. ág. Pest.
185. Piday Ödön, 1858. r. k. Pest.
186. Sváb Sándor, 1857. M. k. Pest.
187. Svoboda Ödön, 1857. r. k. Trubau, Cseh

ország.
188. Vanyek János, 1856. ág. Pest.
189. Várady Gábor, 1858. hv. k. Marmaros-

Sziget.
190. Zsigmondy Pál, 1858. ág. Pest.
A pesti ág. hitv. gymnasium Ért.

191. Ábel Jenő, 1857. g. k. Pest.
192. Adler Mihály, 1857. M. k. Pest.
193. Balassa János, 1858. ág. Edelény, Bor- 

sodm.
194. Baumgarten Egmont, 1859. M. k. Bécs.
195. Bayer Ferencz, 1854. ág. Pest.
196. Beer Henrik, 1858. M. b. Pest, m. t.
197. Beer Zsigmond, 1857. M. h. Pest, ra. t.
198. Bobor Károly, 1855. ág. Makó.
199. Bókay János, 1858. ág. Pest.
200 Dirner Gusztáv, 1855. ág. Gölnitz, Sze

pesin.
201. Fuchs Ignátz, 1856. M. k. Újfalu, Abaujm.
202. Gavora Kálmán, 1855. ág. Arad.
203. Gigon Albert, 1856. r. k. Porreutray, Bern

canton.
204. Glacz Antal, 1855. Dombegyház, m. t.
205. Goldstein Gyula, 1857. M. k. Pest.
206. Gunst Mór, 1855. M. h. Szentes.
207. Guttmann Lajos, 1857. M. k. Déva, Erdély.
208. llanzély Márton, 1856. ág. Pest.
209. Heinrich Károly, 1856. ág. Pest.
210. Hellinger Emil, 1858. M. h. Debreczen.
211. Herzfeld Vilmos, 1857. M. h. Déva, Erdély.
212. Jankovics Endre, 1857. g. k Pest.
213. Kann Sándor, 1857. M. k. Pest.
214. Kövy Alfonz, 1858. ág. Pest.
215. Magyar Miklós, 1858. hv. v. Tálya, Zem

plénin.
216. Majtinszky Zsigmond, 1859. M. k. Pest.
217. Mannaberg Miksa, 1857. M. h. Pest.
218. Oroszy Béla, 1856. M. h. Pest.
219. Rózsavölgyi Manó, 1857. M. h. Pest.
220. Schusckny Henrik, 1857. M.k. Prága,k. 1.
221. Schwarz Gyula, 1856. M. h. Tengőd,

Tolnám.
222. Singer Sándor, 1857. M. b. Pest.
223. Stein Gusztáv, 1857. M. h. Szeged.
224. Szávits Iván, 1857. g. k. Nagy-Becskerek,

m. t.
225. Szukács József, 1855. ág. Aszód.
226. Téry Béla, 1859. M. h. Apáti.
227. Ullmann Adolf, 1857. M. h. Pest.
228. Vasziljevits János, 1857. g. k. Pest.
229. Vodjáner Rezső, 1858. r. k. Pest.
230. Wolfner József, 1857. M. li. Arad.
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231. Bakonyi Emil, 1856. M. b. Pest.
232 Baumann Miksa, 1856. M. h. Pest.
233. Bayer Miksa, 1852. M. b. Szalma-Teres, 

Nógrádm.
234. Béler Jenő, 1855. ág. Pest.
235. Bellaagb Z-igmond, 1856. r. k. Pest.
236. Benedikty Pál, 1855. ág. Czegléd.
237. Bókay Árpád, 1856. ág. Pest.
238. Czoniczer Gáspár, 1853. M. h. Ocsa, Pestm.
239. Csengery Lóránt, 1856. hv. v. Pest.
240. Eisler Béla, 1855. M. h. Pest.
241. Fleiscbmann Samu, 1856. M. h. Pest.
242. Grun Károly, 1855. M. b. Héviz-Györk> 

Pestm. k. 1.
243. Hajduska Emil, 1856. M. b. Pest.
244. Herrmann Lajos, 1856. M. h. Paks, Tol

namegye.
245. Hirscb Zsigmond, 1856 M. b. Pest.
246. Hojtsy Géza, 1857. ág. Buda.
247. Jonesku Pál, 1854. g. k. Nagy-Várad, m. t.
248. Knyaskó Lajos, 1857. ág. Osgya, Gömörm.
249. Kollár Károly, 1855. ág. Alberti-Irsa.
250. Kriek Aladár, 1856. ág. Pest.
251. Lator Géza, 1857. hv. h. Nagy-Szöllös.
252. Mirkovszky Géza, 1856. g. k. Jász-Fény-

szaru.
253. Popovi cs István, 1855. g k. Adda.
254. B. Prónay Gábor, 1857. ág. Pest.

V I. OSZTÁLY. 255. Rácz Béla, 1857. hv. v. Pest.
256. Riedl Frigyes, 1856. r. k. Ladomer, Bars-

megye, m. t.
257. Stern Artur, 1856. M. h. Pest.
258. Weisz Ignácz, 1855. M. h. Pest.

VII. OSZTÁLY.
259. Békeffy Géza, 1854. M. h. Pest.
260. Brachfeld Manó, 1855. M. h. Székesfehér

vár, m. t.
261. Dalnoky Béla, 1855. M. h. Pest.
262. Goldstein Izidor, 1856. M. h. Pest.
263. Gutmann József, 1855. M. h. Gerenda, 

Zemplénin., k. 1.
264. Haberern Pál, 1855. ág. Szarvas.
265. Heinrich Alajos, 1855. ág. Pest.
266. Jurenák István, 1854. ág. Pest.
267. Keresztszegi Lajos, 1856. hv. v. Király- 

Darócz.
268. Kriek Árpád, 1855. ág. Pest.
269. Moravcsik Géza, 1855. ág. Bér, Nógrádm.
270. Nádosy István, 1854.ág.Velencze, Fehérm.
271. Rácz István, 1855 hv. v. Pest.
272. Roth Adolf, 1855. M. h. Kubaja, k. 1.
273. Sajóhelyi Béla, 1855. ág. Pest.
274. Sacelláry Mihály, 1855. g. k. Pest, m. t.
275. Székács Béla, 1856. ág. Pest.
276. Varga Jusztin, 1854. g. k. Halmágy, Za-

rándm, k. 1.



T U D Ó S Í T Á S .

Az alább következő levelet boldogult Dr. S z o n t a g h  K á l m á n ,  iskolánk felejthetetlen felügye
lőjének özvegye, szül. P r o c o p i u s  G i z e l l a  úrhölgy intézte az igazgatósághoz. Közöljük az egész levelet 
s óhajtjuk, hogy a nemes czél, mely a nagylelkű adományozó szemei előtt lebegett, hova előbb valósulhasson.

Tekintetes Igazgatóság ! Boldog emlékezetű felejthetetlen férjem közügyért lelkesülő nemes szelle
mének sugallatát követve a pesti ágost. hitv. gymnasiumnak ezennel 1000 frt, szóval egy ezer osztr. ért. forin
tot adományozok, annak kezelését a tekintetes gymnasiumi igazgatóság becses figyelmébe jelen alapítvány, 
levelemben jelzett iránypontok szigorú megtartása inellett, ajánlván:

1. Tekintettel ugyanis arra, hogy a pesti ág. hitv. ev. gymnasium kebelében mindekkoráig sincs 
olynemü intézet, hol szegény, szorgalmas s példás maga viseletű ifjak ingyen étkezésben részesülnének, s figye
lembe véve azt, mily sokszor kell a jobb tehetségeknek mindennapi szükségleteik hiánya miatt a tudományos 
pályától visszavonulni, jelen alapítványi összeggel egy a közeljövőben létesülni reményit tápintézet (convic- 
tus) alapját kívánom megvetni, s óhajtom, miszerint az ide csatolt 1000 frt összeg

„Dr. S z o n t a g h  K á l m á n  a l a p í t v á n y “
név alatt kezeltessék, lehető legbiztosabb alapon és legelőnyösebb módon kamatoztassék, s a kamatok ismét 
tőkesitessenek mindaddig, mig a czélba vett tápintézet eszméje valósulhat.

2. Mihelyt az imigy kezelt, s néhány év alatt növekedett tápintézeti alaptőke, s az idő folytában 
hozzájárult adakozási összeg évi kamatja oly tekintélyessé válik, hogy abból már nehány tanuló ingyen 
ebéd, a lehetőséghez képest ebéd és vacsorábani ellátást eszközölni lehetne; jelen alapítványi összeg ka
matjai elvonatván a további tőkésítéstől, azonnal a kitűzött czélra forditassanak; és kívánnám csak azt, hogy 
e jótéteményben első sorban Pest-városi születésű, s csak azok nem létében más magyarországi származású ág. 
hitv. rev. szegénysorsu, példás magaviseletü s iskolai pályájukon folyton jeles előmenetelt íanusitott tanulók ré
szesüljenek, oly formán, hogy a ki a növedékek közül egyszer abban már részesült, folyton tanúsított példás 
magaviseleté s kitartó szorgalma mellett, abból gymnasiumi pályája bevégeztéig ki ne zárassák.

3. Azon esetben pedig, ha a pesti ág. hitv. ev. gymnasium elvesztvén felekezeti jellegét, államivá 
válnék, kívánom, hogy ezen alapítvány az l ső pontban jelzett név alatt továbbra is ott maradjon, kamatai 
vagy a jelen alapítvány levélben kifejtett czélra, vagy a gymnasium körében tápintézet nem léte esetén két 
egyenlő mennyiségű ösztöndíj rendszeresítésére forditassanak, oly módon, hogy ezek élvezetében mindenkor 
Pest-városi születésű, scsak ilyennek nemlétében más magyarországi származású ág. hitv. evang. szegény sorsú, 
példás magaviseletü s iskolai pályájukon kitűnő előmenetelt tanúsított 7-ik és 8-ik osztálybeli növendékek ré- 
szesittessenek ; ily egyének nem létében a kamatok mindég a tőkéhez lennének csatolandók, s következő évben 
a tőke többlet után mutatkozó nagyobb kamat képezné a két egyenlő mennyiségű ösztöndíj tárgyát.

A jövő tanév szeptember 2-án kezdődik, még pedig úgy, hogy 3. 4  és 5. napján a beírások történ
nek, 6-kán a fölvételi, pót és magán vizsgák tartatnak, 7-én pedig megkezdődik a rendes tanítás.

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

Azon t. szülők, kik gyermekeiket gymnasiumunkban kívánják képeztetni, kéretnek a beirásra ki
tűzött 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 beiratási dijat 2 forintot, első 
félévi tandijat 6 frtot, összesen 8 forintot befizetni.

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

Szénássy Sándor.
Igazgató-tanár.
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