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AZ ÖSZTÖN ÉS KIELÉGEDÉSE.

Ama két ellenes pont, melyek közt az emberi élet sajka mód
jára ide oda hányatva lefolyik, melyek egyikét mindig magában viszi 
s kerülni akarja, másikát ritkán találja s csak perczekre b írja : a szük
ség s a kielégedés. Yégessége folytán mindenkorra a szükség uralma 
alá vetve, keresi az egyén folyvást a kielégedést s nincs perce életé
nek, nincs pontja működési terének, melyben az egyes úgy mint az 
egész nem e két állapot végzetes antagonismusától szabad volna. 
A szükség vezérli mívelődése lépteit, a kielégedés megjelöli haladása 
mértékét; pedig gyakran mint a szomjazó Tantalus gyümölcsök után 
kap, melyek elérhetetlenül csüngnek feje fölött, célokat tűz ki magá
nak, melyeket csak egy «végtelen sorban» érhet el, vagy megelégszik 
álmodott dicsősége nemtelen surrogatumaival. Az állapotok ezen 
váltakozó játékát lényegében megérteni elméleti vívmány; de viszont 
gyakorlati követelés is, a két megfelelő tag viszonyát kifürkészni, 
még pedig lehetőleg mennyiségi pontossággal, hogy az ember cselek
vésében végre valahára bizonyos szemmértéket nyerjen s ne vesse el 
hiú ábrándok kedvéért a használható, de csekélynek látszó valóságot. 
Mert az élet oly rövid, hogy az igazi célok elérésére is kevés; annál 
rövidebbnek kell pedig lennie, ha nagy részét hamis céloknak szen
teli, mesterséges szükségletek kielégítésére áldozza, mint azt a modern 
társadalmak teszik. Szükség és kielégedés kísérik az embert minden 
léptein, a gyermekkor tűnő játékaitól kezdve a férfiú komoly harcáig 
magasztos érdekekért, s az egyesek és nemzetek gazdaságainak halá
los versenyét ezen egy rugó mozgatja.

A szorításnak, melyet a környező valóság gyakorol, engedve, 
máris kutattak mennyiségi határozatokat, legalább a mennyire a 
gyakorlati élet megkívánja. Ma már senkinek nem jut eszébe, egy 
hadsereg élelmezésénél mennyiségileg határozatlan módot felajánlani; 
az adag, ha még oly csekélyre teszik is, physiologiai mennyiségi ered
ményeknek kell hogy megfeleljen. Mily csekélynek kell a munkás
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bérének lenni, hogy a munkás éhen ne haljon, azt már a régi kor rab
szolgatartói ép oly ösztönszerűen mérték ki, mint a mily ösztönszerűen 
Ítélte meg a hajdankori rabszolga annak elégtelenségét. S a mennyi
ségi bizonytalanság az ember kielégítésénél, a tárgy bonyolódott ter
mészete miatt, sokkal nagyobb, mint egy gazdánál, ki igavonó s házi 
állatainak táplálásáról helyesebb mennyiségi tapasztalatok alapján 
gondoskodhatik, mint a hogy azt a mi társadalmunk tagjainak testi 
s lelki jólétéről még ma teheti. De ha a mennyiségi határozatok kora 
végre az emberre vonatkozólag is bekövetkezik, még akkor is összes 
nemzetgazdászati statistikánkkal nagyon messze állunk attól, hogy 
ezen, ma még csak pium desideriumot képező számokat valóban meg 
is értsük, azaz tudományosan, megfelelő okokból kifejthessük: miért, 
kell ezen mennyiségi egyezésnek lenni szükség és kielégedés között s miért 
nem lehet az másképen !■ még kevésbhé fogjuk a történelmi actiók ter
mészeti szükségképeniségét átérteni, ha az emberi érdekek harcának 
utolsó rugóit ki nem puhatoljuk; meid tudva levőleg «a nagy állami 
actiók» könnyebben érthetők az egyén természetéből, mint egy ködös 
«népszellemböl» vagy egy örökké csak magát kifejtő ideából. A köd
fátyol marad ködfátyolnak, ha tiszta szem nézi; csak álmodozók és 
gyermekek látnak abban szellemeket.

A megfejtendő problémánál tehát egyelőre nincs szükségünk a 
szükség és a kielégedés leírására,* sem pedig szám szerinti kimutatá
sokra egyesek s egész népek életéből, — szükséges csak az alapos 
behatolás a szükség és a kielégedés lényegébe s lefolyásába. Az ösz
tön kielégedésének kérdését azzal megfejthetetlennek kijelenteni, 
hogy azt ösztönt «határfogalomnak» nyilvánítjuk, mint Ulrici teszi, 
nem tartható eljárás; ha az ösztön határfogalom is, változásainak 
lefolyása többé nem határfogalom, hanem tettleg megélhető s átérez- 
hető állapot, s mint ilyen a tudat által gyökeresen megérthető. Mert 
a mit az alany maga létesít, mind azt idővel legfinomabb szálig átér
teni köteles és képes is.

Hogy ezen megjegyzésnek gyakorlati hasznát vehessük, tisztán 
kell felmutatnunk, mi tulajdonképen a megfejtendő pont az ösztön 
és kielégedése kérdésében ? Kutatásunk folyamában ki fog derülni, 
hogy a lélektan ezen problémát egész nagyságában még eddig nem ismerte 
fe l s tisztán nem fogta fel, s a kik annak megfejtését megkísértették,

* Találhatni ilyet pl. Feder J. Gy. H. ma már elfelejtett művében : «Unter
suchungen über den menschlichen Willen, dessen Naturtriebe» etc. 1779'—1793.
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mint pl. Herbart is, azok annak csak egyik alakját, a kívánságot (das 
Begehren) tartották szem előtt. Azonban még ezt is tévesen kellett 
felfogni, azért, mert a kérdés sokkal messzebbre utal, mint a meddig 
a képzet s az értelem terjed, minthogy maga a kép és értelem is csak 
egy különös faja a kielégítendő ösztönöknek, a mint azt Beimarus 
már a múlt században tudta — és azért mert a megelégedést mozzana
taira nem bontották s azokat reális természetükben nem vizsgálták. 
Maga a tényálladék vezessen bennünket a folyamat mozzanataira s 
az tüntesse föl azon pontot, mely az összes szálakat magába foglalja 
s melynek megoldásával az egyes mozzanatok valódi jelentésükben 
lesznek megérthetek. A tény pedig a következei. Az embernek (test és 
lélek a közönséges felfogás szerint) szükségletei vannak; — s ezen 
szükség egészen belső állapot. — A szükség kényszeríti őt ezen álla
pot megszüntetésére; azaz van benne eg}' ösztönzés s ez mint ilyen 
újra belső állapot. A munka, melylyel a szükség megszüntetését cé
lozzuk, a szükséglőnek körére szorítkozik, az ö egyénisége hajtja 
végre, ez tehát szintén belső alanyi állapot (eltekintve a socialis viszo
nyoktól, pl. az érték emelkedése a népesség szaporodásával, a hol 
azonban a kielégítő elsajátítás szintén alanyi munka). Végre bekövet
kezik a kielégedés, a melyről könnyen beláthatni, hogy belső állapot, 
még pedig belső zaú s£oyf;v. A mennyiben az egész szövet belső szá
lakból szövöttnek jelentkezik, benne nincsen semmi problematikus, 
sem nehézség; a herbarti iskola ezt szorosabb értelmű problémának 
nem is tekintette. Azonban hozzá járul ehhez még egy mozzanat, a 
melyet eddig nem említettünk s mely a kérdést igazi problémává 
változtatja át. A jelzett mozzanatok ugyan mind belsők és alanyiak; 
de a kielégítés eszközei, melyeknek megszerzésére a kívánság igyek
szik,— azok objectiv és önálló tárgyak; értékesítésük abban áll, hogy 
az alany birtokává átidomuljanak pl. a telket valami módon meg- 
szerzem. S ha ez is meg lenne fejtve, a kérdés még élesebben állít
ható fel. Vegye föl az alany egyes szerveibe a pótlékot, az ö belső 
magsába azok soha nem hatolhatnak, az én semmit sem fogadhat ma
gába, a mi külső. Nincs étel, nincs birtok, mely az ént mint étel, 
mint birtok gazdagíthatná, emelhetné; teljes megférhetlenség létezik 
az én s egy fekvő birtok között, a melyből kielégedését meríti. 
A külső a kielégedésnek csak eszköze; belőle azonban a kielégedés 
nem fakadhat.

A kérdés éle tehát abban rejlik, hogy az ,,én“ külső által kielégí
tendő s a külső a belsőbe még sem helyezhető át. Szívesen megengedem,
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hogy számos szükség van, mely minden külső nélkül megtalálja ki
engedését; hanem van azért még sokkal töbh olyan, mely egyenesen 
krilsőre van utalva s e nélkül ki nem elégszik. Már most két eset 
lehetséges: a kielégedés külső tárgyak által lehetetlen, — s e  tételt 
számos esetben helyesnek találjuk, pl. értékpapirokkal, a hol a ki
elégedés mégis csak csalódás; vagy pedig lehetséges a kielégedés 
külső tárgyak által s akkor kérdeznünk kell: miképen teszi azt az 
alany s nem pusztán látszat-e az, ha egy tárgy puszta birtokát már is 
kielégedésnek tekintjük? Ezen tételekben, azt hiszem, elég világosan 
van a kérdés nehézsége kifejezve s így joggal szólhatni «a kielégedés 
problémájáról».

Hiába való fáradság volna, ezen problémát realistice felfogni, 
oly értelemben, hogy a tárgyak absolut realitását is megtartanék s a 
kielégedés tisztán alanyi természetét siirgetnők. A kielégedés eszközei 
gyakran a kielégedés után is változatlanul megmaradnak (pl. a meg
vásárolt jószág csak olyan jószág, mikor az enyém lett, mint a milyen 
a vásárlás előtt volt), — hanem egészen más viszony keletkezett köz
tük és az alany között. Gyakran azok az eszközök egészen befogad
tatnak, pl. ételek, italok, s akkor számot kell adni ily történet lehe
tőségéről. Az első esetben a realismusnak igaza van, de a magyarázat 
nincs a tárgyban, hanem annak az alanyhoz való változott viszonyá
ban-, a realismus tehát mit sem magyaráz. Az utóbbi esetben a realis- 
mus eltűnt, mert a kielégedés eszköze alanyivá lett s nekünk ez esz
köz kielégítési képességének természetét kell keresnünk. Ha a tüne
mény minden mozzanataiban alanyi, akkor megfejtése csak észszerű 
subj. idealismus szempontjából sikerülhet. Ez idealismus a tárgyak
ban nem láthat egyebet, mint egy inger folytán kivetített képeket. 
A kielégedés már most nem rejlhetik a képben (tárgyban), mert hi
szen ez a kényszer, melyet magunktól kivetítettünk; az pusztán a 
kivetítés cselekvésében fekhetik. Minthogy alanyi világképünk szá
mára az egyedüli medium a kivetítés, azért világos, hogy csak a 
képek szabad vagy nem szabad kivetítése azon kulcs, mely a pro
blema megoldását lehetségessé teszi. Ezen álláspontról nyerhető végső 
megértése egy tüneménynek, mely e nélkül csak mysterium vagy 
érthetlen tény fog maradni.

A kérdés felállítása után tekintsük az egyes részeket. Ezek a 
következők: I. a szükség (Bedürfniss, besoin) ténye, 2. annak ösz
tönző ereje, 3. a kielégedés (Befriedigung) módja s végre 4. a kielé
gedés lényege s jelentése.
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Mindenek előtt megállapítandó, miben áll a szükség ténye. 
Mindenki a szükséget hiánynak képében ismeri; szükségem van erre 
v. arra, azaz: nincs meg ez vagy az. A roncsolt hajónak szüksége 
van kijavításra, az elszakadt ruhának foltra van szüksége, a ki
lyukadt háztető cserépre vagy rézlemezre szorul stb. A nyelvszokás 
itt nem vezérelhet bennünket, mert a «szükség« szó a fogalom subj. 
és obj. oldalát egyaránt fejezi ki; s mégis kiki belátja, hogy élettelen 
tárgynak nincs szüksége valamire, hanem csak objectiv hiány van 
benne. De ezen obj. hiány is nála más mint az élő lénynél; holt sta
tuette számára közönyös, akár gypszszel akár márványnyal egészítem 
ki hiányát; neki csak hiánya volt, de nem tudott róla semmit. Csak 
a mibennünk ébredt szükség érzete indított e hiány megszüntetésére. 
Minthogy az istentől szintén megtagadják a szükséget, azért a szük
ség egy oly kategória, mely pusztán csak szerves lényekre alkalmaz
ható. A társaságnak is csak annyiban tulajdoníthatni szükséget, 
mennyiben az egyesekből alakult.

így tehát a növénynek szüksége van fényre, táplálékra; az állat
nak kell mozgás, táplálék, játék, nyugalom; — az embernek szük
sége van mind ezekre s ezen kívül még sok olyan dologra, mikről a 
csendes kérődző nem is álmodozik.* Nemcsak az ember, hanem min
den szervezet gyarapodik céljaival s szükségeivel; s minél több a 
célja, annál több a szüksége. Mi okozza a természeti tárgyak között 
ezen teljesen különböző magatartást? Nem kell a feleletet meszsze 
keresni, mert szembe ötlő dolog, hogy individuális mozzanat az, mely 
ezen fokozódást okozza. A szenvtelen létező szerfelett egyszerű, össze
tétele rá nézve mellékes. A szervesnek lényege az összetétel, egyes 
részeinek egy bennök teljesen elmerült s mégis valamennyit átható 
s átfogó egységgé való összeszerkesztése. Ebben az egységben bírja 
támaszát, súlypontját; — s csak azon cél miatt van a szervesnek 
sziikéége, hogy ezen támasztás alapja megmaradjon. Még pedig a szer
vesnek nincs határozatlan szüksége; már a növénynek sem kell táp
anyag átalában, hanem kell minőségileg s mennyiségileg határozott 
táplálék, az állatnak s embernek pedig még jobban különödött

* Ezen szükségleteket részletesen taglalja a gondos Reimarus «Allgemeine 
Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hanpts. über ihreKiuisttriebe.» 4-ik kiad. 
1791. 68—84. §§.

I .
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szükségei vannak. A szervtelennek hiánya, a szervesnek szüksége van, 
csak azért, mert centrális pontja van, mely a gondolkodó előtt mint 
a szerves egyesnek sajátságos jelentése megnyilatkozik. E jelentése 
az, a mi a szükséget megszabja és sehol nincs szükség, a mely az élő 
lény jelentésén nem alapulna.

Az egyes létező eme centralisáltsága az állatoknál átalában mint 
tudatosság lép fel, azaz oly alakban, mely a többi lényeknek alakjai
val összmérhetlen, neki sajátságos. Az állatnak vannak ugyan oly 
szükségei is, melyekről tudomása nincs s melyeket tudat nélkül is 
kielégít, mint a növény, mely a környezet chemiai ismerete nélkül 
is kiválogatja a neki való elemeket s magához kapcsolja erősen. 
Hanem a szükség főalakja embernél és állatnál mégis a tudatos, a 
miből mint második mozzanatot a szükség fogalmában azt nyerjük, 
hogy a szükség egy objectiv hiánynak tudatos észrevéte. A szükség e 
szerint valamely reális hiánynak tudata volna. Ezen szabatos 
kifejezést azért választom, hogy minden lehetséges félremagyarázást 
kizárjak. A hiány mindig oly alkatrészek nem létele, melyek egy 
egészhez tartoznak; ezen ideális egység megfigyelése nélkül hiányzás
ról helyes ítéletet nem formálhatunk magunknak.

Ez a subj. oldala az obj. hiánynak. A hol tehát maga a centra
lizált egész szenvedi e hiányt (akár tudatosan, mint az állat, akár 
nem tudatosan, ingerlés alakjában, mint a növény), ott keletkezik a 
szükség. Ezen szükség némely szerves lényeknél csak az obiectiv 
szemlélőnek jön tudatába (pl. ha a rózsabokor szárad s mi azt viz 
szükségéből magyarázzuk); másoknál pedig maga a centralizált egész 
is veszi tudomásul (az állati s emberi tudatban) s akkor róla mint 
obj. hiányról van subiectiv tudomás. E kitétel elhárítja azon orszá
gos tévedést is, mely a szükséget (Bedürfniss) a kívánsággal, vágy- 
gyal, törekvéssel s egyéb fogalmakkal majd elválaszthatatlanül 
egybe bonyolította. Mind ezek a szükséget kísérő tünemények, de 
benne magában nem tételezhetők fel: nyomában vannak mindig, 
azonban az ő lábuk nyoma már kifelé vezet a barlangból, melyben 
a nélkülöző Cacus reális álmait aluszsza. A hiány belsőnkbe hat, a 
szükség szivünkben fészkel s a kívánság kifelé hajt. Ezek oly trivialis 
megjegyzések, a milyenek lélektanban csak valaha előfordultak; és 
fájdalom, épen ezeket ritkán adják elő világosan lélektani foliansaink.

Ha a szükséget, mint egy objectiv hiány tudatát, tisztán átértet
tük, akkor a nélkül, hogy félreértéstől vagy ellenmondástól tarta
nunk kellene, szabad neki egy nemi nevet is adnunk. Egy magában



9

látszólag benmaradó állapot, mely csak agyunk szerkezeti viszonyai
nál fogva, kifelé irányuló látszólagos törekvéssé lesz, míg tényleg 
ilyet csak okoz, s nem maga válik azzá, tehát ösztöni erőt csak kelt, 
de maga nem ösztönző természetű, — egy ilyen benmaradó (imma
nens) állapotnak neve érzés. Ha tehát a szükséget magában, elte
kintve megelőző s kisérő tüneményeitől kell felfogni, akkor azt érzés
nek kell felfogni. Még pedig egy oly érzés ez, melyet valami reális 
hiány okozott. Egy ilyen érzést kellemetlen érzésnek nevezünk; azért 
a szükség kellemetlen érzés s indoka szerint (reális hiány okozza) 
mindig annak is kell lennie. A szükség fogalmában tehát egy kerületi 
és egy központi jellemzőt találunk: a kerületi az objectiv hiány, a 
központi pedig a* kellemetlen érzés. A két dolog azonban egyenlően 
negativ természetű; a kellemetlen érzés is hiány, csakhogy az é/f-nek 
hiánya, melyről az öntudatos én tiszta képet szerzett? Az obj. hiány 
és a kellemetlen érzés közt tehát egyes szükségek sora terjed el, 
melynek zárpontja az én hiánya, mely öntudatunkban kellemetlen 
érzésnek jelentkezik.

E hiányérzetet azonban nem szabad összetéveszteni a fájda
lommal, mert a kettő minőségileg ugyan egy (mert minden érzet ön
érzet), ellenben mennyiségileg különböző. E különbség szemmel tar
tása nagyon üdvös. Észrevehetők magamon sok obj. hiányt, a nélkül 
hogy e miatt fájdalmat éreznék; ellenben egyetlen egy hiány, 
minden bőség közepette, oly erős lehet, hogy a legélesebb fáj
dalmat idézheti elő. Ha ezen tünemény alapját kutatjuk, akkor 
azt az érzéki érzetek számára legközelebb abban találhatni, hogy 
az ideg ingereltetése egy bizonyos határon tül lépett s azzal min
denesetre az idegszálnak s centrális részének károsodását okozta. 
Az érzetek ezen quantitativ viszonyait Wundt s újabban, a lélektani 
felfogás kellő helyreigazításával, Hordvicz Ad. becses művében «Ana
lyse der qualitativen Gefühle» p. 22 sk. megállapították. Minden 
esetben a károsulás jelentékeny foka kívántatik ahhoz, hogy a kelle
metlen érzet (s még inkább a kedvérzet) fájdalommá változzék. Azon
ban nemcsak ezen mennyiségi, hanem a minőségi nagyság is tekin
tetbe veendő. E minőségi nagysága a fájdalomnak attól függ, vájjon 
a szervezet károsított tagja az egész egységnek jelentéséhez képest 
csekély vagy nagy fontasságú-e. Pontos méréseink ugyan nincsenek 
erre vonatkozólag, s az egyének végtelen változatossága miatt alig is 
lesznek megszerezhetők; de hozzávetőleg lehet azt mondani, hogy 
bizonyos egyénekre nézve a szellemi, másokra nézve a testi fájdalmak
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nagyobbak, úgy bogy amazok egy szellemi viszony megszakadását 
egész éltökkel fizetik meg, melyet emezek csekély vagy mulékony 
fájdalommal eltűrnek, míg ellenben testi fájdalmak elbírásában ama
zok a testi athletákat is megszégyenítik. Ennyire változatos a fájda
lom iránti fogékonyság, bár lényege mindenütt az egyén középpontjá
nak megtámadása.

II.

Ismeretes dolog, bogy az ember fájdalmaitól szabadulni törek
szik, hogy bajait megszüntetni, útjába eső akadályokat elgördíteni 
iparkodik. Pedig mindezek csak kellemetlen érzések, s az érzés benn
maradó állapot: honnan van tehát a kellemetlenségnek ezen ösztönző, 
indító ereje ? Bizonyára ez ösztönzőnek vagy az objectiv hiányban, 
vagy az érzésben, vagy mindkettőben kell rejlenie. A kellemetlen érzés 
ezen természetét nem lehet érteni s úgy összes cselekedeteink végső 
rugója ismeretlen marad, ha ama reális hiánynak s ezen kellemetlen 
érzésnek alapját nem bírjuk kifejteni. A mai lélektan e megfejtésre 
képtelen, mert maga zárta el maga elől az utat az által, hogy szinte 
felfoghatatlan egyoldalúsággal mindig csak tudatos szükségletről be
szél, s azt csakis mint ilyet kívánja magyarázni. Ezen sajátságos 
tüneményt csakis modern lélektanunk korlátolt látköréből tartom 
érthetőnek, mely lélektan természettudománynyal és philosophiával 
egyaránt kacérkodik s észre nem veszi, hogy mind két tudománynak 
csak szélsőségeik játszóhelyéül szolgál, a nélkül hogy önálló tudo
mány rangjára igényt formálhatna. A szükség fogalma, igaz, legélesebb 
alakját a tudatos szükségben nyeri: hanem nagyon távol van attól, 
hogy ezzel az egy fajjal ki legyen merítve, s azért végleges megfejtését 
nem a tudatos képzetek lefolyásából, hanem az ezeknek is alapúi 
szolgáló, nemtudatos objectiv munkából nyerheti. Furcsa is volna, 
ha valaki az éhség és szomjúság kielégedését egy «gátolt képzet» 
megszabadításával akarná elérni. S mégis, lehet-e egy kizárólag.kép
zelő lélek fogalmából ezen közönséges kérdést máskép magyarázni ? 
Azért szükségesnek tartom mindenekelőtt a szükség objectiv és sub- 
jectiv oldalát, a hiányt reális léteiében felmutatni.

A dolgot egy köznapi példa fogja szemlélhetővé tenni. A test 
anyagi vesztessége minden állatban az éhséget idézi elő, mely első 
phasisában mint étvágy kellemes, nagyobbodás esetében pedig fájdal-
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mássá lesz. Itt reális hiány van az összes szervezetben, melyet az el
használt anyagok útmutatása szerint részletekig lehet megállapítani. 
A tudat elhelyezi az éhséget a gyomortájba s később az abdomenbe 
átalában. E reális hiányt részint a n. vagus szálai, részint más pályák 
vezetik tudatunkba, mely a hiányt elösmerve, annak pótlása iránt in
tézkedik. — A szomjúságnál a reális hiányt a víztartalom idézi elő. 
székhelye a torok s szájüreg, vezető pályája a tudat felé a n. trigemi
nus, glossopharyngeus és vagus.

Elégedjünk meg az élőlények e két legnagyohbszerű szükségével 
s igyekezzünk a dolgot részletekben érthetővé tenni. Az éhségnél 
kivált a vegetatív rendszer látszik megtámadva, az összes szervezet 
obj. hiánya a vég. rendszerre gyakorol nyomást, s okvetlenül ingerli 
annak centrumait a sympathicushan. A sympathicusból, s a gyomor 
izomzatának peristaltikus mozgásai folytán a vaguson is át tudatunkba 
jut e hiány. Képzeljük már most, hogy magok az anyagi atomusok 
képezik a vég. rendszer objectiv léteiét, — s akkor az éhség objective 
anyagi s így térbeli vesztessége is magának a rendszernek. Minden
esetre az erőnek visszahúzódása a már is elfoglalt térből az, a mi az 
éhség obj. hiányát teszi. Ha már most a veget, rendszer erejét minő
ségileg egynek, continuumnak veszszük, akkor azt Fortlage beható 
kutatásai alapján* ösztönnek nevezhetjük, s az éhséget iigy kell kép
zelnünk, mint a vegetativ ösztön összehúzódását már is elfoglalt teré
ből. E visszahúzódás az ösztön megakasztása, megkötése. Azért egy
szerűen mondhatjuk : a szükség egy ösztönkötés tudata.

Az ösztön (Trieb) fogalmát a lélektanok oly sokféle módon hatá
rozták meg, hogy mai nap már jóformán maguk sem tudják, mit kell
jen érteni ezen sokféle elcsavart, ki-befordított fogalom alatt. En nem 
bocsátkozom az eltérő nézetek bírálatába, mert ez nagyon hosszadal
mas és hálátlan munka volna; de annál pontosabban akarom meg
szabni azon értelmet, melyben az ösztön fogalmát a jelen értekezés
ben használtam s melyben az philosophiailag egyedül igazolható. Az 
ösztön mindenekelőtt nem lélektani kategória, habár első sorban a 
tudatos lelki élet szolgáltatta. Az ösztön ellenkezőleg metaphysikai 
fogalom, a lényegnek mivoltát (essentia) fejezi ki, s mint ilyen nem 
csak az emberi lélekben, hanem minden tárgyban képezi az t, a mit 
benne lényegesnek ismerünk. Az ösztön az egyedüli cselekvő, az 
egyetlen erő, a melyről közvetlen tudomásunk van; az erő homályos

* System derFsychol. II. 54 s böv.



szó, ha ezen tartalmat nem birjuk neki adni. Épen azért minden tár
gyat cselekvőnek, ösztönszerűnek kell felfognunk s a mennyiben az 
ösztön az egyetlen ismert cselekvő, azért minden más erő (Sehoppen- 
liauer akarata, Hartmann «nemtudatosak», Hegel ideája, Spinoza 
substantiája) mind csak ezen közvetlenül biztos s érthető létezőtől 
nyeri magyarázatát. Mi tehát ezen ösztön ? Egy határozott, sajátos tar
talommal (jelentéssel) bíró létező, mely kifejtésre, azaz térszerzésre törek
szik, — ez az ösztön. Az ösztön tehát mindig csak magát fejti ki, a 
maga belsejét állítja ki térbe, s iránya annyiban középpontfutó, kifelé 
vezető. Oly egyszerű dolog ez, hogy már régen kellett volna ezen meg
határozásra eljutni, s a lélektanok mégis csak «lelkin ösztönöket, azaz 
tudatos alakzatokat ismernek, jóllehet a «tudatos» jelző maga mutatja, 
hogy ezen létező magában nemtudatos s csak körülmények közt lesz 
tudatossá. Valóban megszégyenítő az a mai időre, hogy a mit mi még 
folyton vitatunk, azt Beimarus már a múlt században tudta, mikor 
keresetlenül azt mondja : «Alles natürliche und stets fertige Bemühen 
zu gewissen Handlungen heisst ein Trieb».* Mily egyszerű világosság 
s mily találó megfigyelés !

Hogy a szives olvasó a következő fejtegetésekben reális példákat 
találhasson, röviden ide teszem az ösztönök kimerítő táblázatát. Az 
embernek egységét teszik a következő ösztöncsoportok :

1. az emésztő ösztön (vegetativ ösztönök);
2. a mozgató ösztön (izom rendszerben);
3. a nemi ösztön, mely az egyéniség jelentésében idegen elem, 

irrationalis s azért érthetetlen ;
4. az érzési ösztönök (az érzékekben);
5. a szellemi ösztönök (logikai nyelvképző , a?sthetikai, ethikai 

ösztönök).
Mindezen ösztönöket összetartja az öntudat, mint alapösztön 

(das Selbst) s valamennyinek változásait, ha eléggé erősek, ezen ösztön 
változásai kisérik. Ezen tábla ilyen alakban részletes bepillantást nem 
nyújt, de a táblázatban helye van minden ösztönnek s csodálom, hogy 
ezen beosztást, mely mégis önkényt ajánlkozik, a mai lélektan nem 
akarja elfogadni. Még mindig el van terjedve azon balhiedelem, hogy 
az emberre nézve a teste «esetleges», hogy annálfogva a testi ösztö
nök inkább kárára, mint hasznára vannak a szellemnek; holott a 
philosophiailag igazolható felfogás egyedül az, mely a testet a szellem

* Kunsttriebe der Tliiere. 11. §.



fejlett alakjának, s azért oly lényegesnek tekinti, mint magát a szelle
met. A helyett a lélektan rendesen inkább abstractiókkal elégszik 
meg, semhogy a valóságba markolna, a honnan valóságot nyerne.* 

Bajosabb már most ezen ösztönök kölcsönös viszonyát s termé
szetét megállapítani. E helyen azt még elvileg sem lehet kifejteni s 
azért magára az olvasóra bízom a kővetkező tételek bizonyítását. Leg
először is attól óvakodjék az olvasó, hogy ez ösztönök viszonyát tér
beli egymás mellettiségnek vegye; a szellemi létezőben kiterjedtség 
nincsen. De a tapasztalat mérvadása szerint úgy kell a dolgot kép
zelni, hogy mindezen ösztönök az éwbe, az öntudat ösztönébe beter
jednek s azért ezzel saját változásaikat közölhetik. Az érmek ösztöné
ben van tehát az utolsó alap, melyből az egyéb ösztönök fakadnak. 
Az «én» magát fejti ki ezen ösztöneiben, az ösztönök a kifejlett énnel 
azonosak. Ez ösztönök pedig úgy jelentkeznek a többi létezők közt, 
mint a testnek egyes szervei, s azért azoknak obiectiv létele anyagi
nak tetszik, bár ez anjragiság lényegükhöz nem tartozik. Minden válto
zásuk azért anyagi változás képében fog jelentkezni; minden ösztönk ö- 
tés physiologiai szempontból anyagi vesztességgel is jár, habár készülé
keink e vesztessége t, máig legalább, pontosan meghatározni nem bírják.

Azonban az énnek kifejlése csak ingerek folytán történhetik s itt 
kezdődik az ösztönök dynamikája, azok sajátságos élete. A megtermé
kenyített petéből lassan lépnek ki egymásután az egyes ösztönök szer
vek alakjában, s a csekély ingererő folytán mind nagyobb mennyiségű 
ösztöni erő lesz szabaddá, változik át orgánummá. Az organum minden 
munkája ezen ösztönnek functiója, melyet a környező valóság belőle 
kicsal. Minél gyakrabban történik, kellő határok között, az ingerlés, 
annál inkább lép fel térbeli alakban, vagyis anyagi szerv képében az 
ösztön. Mégpedig kilép azon forrásból, melynek mélységébe mint az 
egyéniség gyökerébe beterjednek az alösztönök s melyet felfogni, azaz 
tárgyasítani nem, pusztán csak megélni, érezni lehet.

A gondos Beimarus ezen beosztást régen ismerte már. Művének 2. §. azt 
tanítja, bogy vannak az állatokban 1. mechanikus, 2. képzelő (Vorstellungstriebe), 
3. önkényes (willkürliche) ösztönök. A mechanikus csoportba számítja azokat, 
melyek a testet, mint gépet a tudat közbenjárása nélkül megtartják ; a képzelők- 
höz számítja az érzékieket és a szellemieket, a mit helyeselni nem lehet, s az 
önkényes ösztönök fogalma, mely körülbelül összeesik a tudatos akarás cselekvé
seivel, sokkal homályosabb, semhogy megtarthattam volna. De az elosztás meg
lepő oly időben, a mikor az emberi lelket képzelő és akaró részből állónak hitték, 
melyek egymástól egészben különböznek.



14

Az ösztönök kifejtése ezen oknál fogva nem egyszerű, egyenes
munka alakjában történik, hanem visszavert, reflex munka, reactio 
alakjában. Az inger mindig idegen, támadó az ösztönre nézve s e tá
madás kellemetlen; de az ösztön csakis ez ingerlés f olytán fejlődhe
tik, tárgyasulhat s azért ezen kellemetlenséget is el kell szenvedni, ha 
célt akar érni. Ezen kellemetlenség különben csak mulékony; mert 
az ösztön az inger ellenében visszahat, e visszahatással magát fejti 
ki újra s így a kellemetlenség kedvérzetté változhatik. Ez az ösztön 
életének természetes lefolyása. Ezen felfogás valóságát bármely szerv 
igazolja. A szem pl. csekély fényhatás alatt fejlik s erősbödik; a fény 
neki természetes ingere, mely a látás ösztönét kifejtésre bírja. De 
hasson a kisded szemére oly fény, mely a már kifejlett ösztönt töké
letesen visszaszorítja, — s a kisded vak marad mindenkorra.

Az ösztön életének ezen természetéből önkényt következik, 
hogy minden ösztönkötés kellemetlen, mihelyest tudatunkba lép s 
hogy annálfogva nincsen öröm, melyet valamely kellemetlenség meg 
ne előzne. Minden örömemet, fogalmilag tekintve, indirect természetű. 
Ép úgy világos, hogy minden ösztön csak a maga kifejlését célozza, 
hogy minden más, a mi nem ő maga, e céljához képest csak eszköz, 
vagyis hogy az ösztön természeténél fogva önző. Ha pedig ez már 
minden ösztönnek természete, akkor, ha egy Sympathikus ösztönünk 
volna, még ezen sympathiának is önzőnek kell lenni (értve az önzést 
az itt fejtegetett, nem a moralis értelemben). Minden ösztön életé
ben van tehát fájdalom és öröm, e két stádiumon keresztül kell 
mindeniknek áthaladnia s épen azért Fortlage nem helyesen cselek
szik, mikor az ösztönöket öröm és fájdalom ösztöneire (Lusttrieb, 
Schmerztrieb) osztja. Tiszta örömösztön («gelingender Lusttrieb», 
mint Fortlage az ént nevezi) s tiszta fájdalmi ösztön tapasztalatilag 
nem lelhető; minden ösztöu, az «én» ösztöne is, átmegy a fájdalom 
és öröm stádiumán, megkötődik s kioldódik, de lényegéhez nem tarto
zik csak az önállítás, önfentartás, melynek öntudatos alakja az 
öröm. Ezt bizonyítja a kedvérzet relativitása is, melynél fogva a 
kedvérzet észrevétlen fokozatokban átváltozik fájdalommá, a mit ma 
már a legtöbb gondolkodó igaznak vall (Léon Dumont, Wundt, Hor- 
wicz s egyebek). Különben is egy «sikerülő örömösztön» érthető 
ugyan, de egy «tiszta nem sikerülő kedvösztön» ellenmondás, mely 
reális megfelelővel nem bírhat.

Ezen szükséges kitérés útján térjünk vissza teendőnkhöz. Azt 
kérdeztük: miért igyekszik az ember fájdalmaitól megszabadulni ?
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s azt a feleletet nyertük: azért, mert a fájdalom természetellenes 
állapot, minthogy az ösztön természete kifejlésében áll, mely kifejlés, 
mint rendesen mondják, épen a fájdalom által gátoltatik, illetőleg 
mely kifejlés gátoltatását fájdalmasan érzi az öntudat. Minthogy azon
ban az öntudat is ösztöni létező, azért a mennyi ereje van, legalább 
régi állapotát igyekszik visszanyerni, azaz az akadályokat elmozdítani 
vagyis fájdalmától szabadulni. Az ösztönzés tehát, mely a fájdalom
ban rejlik s melyet a lélekbúvárok nem bírnak megfejteni, épen abban 
bírja okát, hogy a fájdalom maga egy ösztön részleges megkötése, 
mely megkötés ellen az ösztönnek rejlő (nemtudatos) hatalma vissza
hat.* Mily véznáknak tűnnek fel ezen dús erejű törzshöz képest ama 
hajtások, melyek mint indítások, instinctus homályos kísérletei járnak 
körűi, a «törekvések» (Strebungen) és »kívánságok» (Begehren), a 
hajlamok és hajlandóságok, az «ösztönző erők» s egyéb ily nevecskék, 
melyeket a mai lélektan, saját alapfogalmait megtagadva imád s 
melyekkel azon ősalapot akarja megragadni, melyre az egyéniség 
felépült! Nem-e mulattató látvány az, ha ezen őseredeti tényezőt üres 
képek tolongásából hiszik megérthetni s aztán kegyesen mégis meg
engedik, hogy az ösztön «az emberi természet berendezésében mélyen 
alapul» (Lindner és Herbart egyéb hívei). Oly mélyen, hogy Herbart 
lélektana odáig nem is ér.

A fájdalom tehát objective véve egy ösztön sérülése, subjective 
az öntudat ösztönének megkötése. Minden ösztön szenvedhet sérülést, 
de nem minden ösztönsérülés lesz tudatossá. Tudatossá csak akkor 
lesz, ha megkötése olyan nagy, hogy egész az öntudat ösztönének 
mélyébe beterjed, a mikor az öntudat a maga kötöttségét észrevéve, 
azt fájdalmasnak találja. Az öntudat alapja tehát, mint Fortlage 
mondta, csakugyan egy ösztönkötés: de ezen ösztönkötés fogalmilag 
még nem adja az öntudatot, valamint a vegetativ rendszer kötöttsége 
még nem okoz éhséget. A vegetativ ösztön megkötését mi magyaráz
zuk éhségnek, magában véve az ösztönkötés csak a vegetatív rend
szernek egy objectiv hiánya.

Fogalmilag tekintve a dolgot, az ösztön életére nézve következő

* Mily megindító s mulattató egyszersmind pl. Pedernek körforgása ezen 
ponton : «dass der Menseh nie — seinen Verdruss, Elend. Missvergnügen — be
gehre. Vielmehr sucht er dem, soviel möglich, auszuweicheu. Schmerzlosigkeit u. 
Vergnügen, Zufriedenheit u. Wonnegefühl sucht er. (Ueber den mensehl. Willen I. 
§. 15.) Bizonyt az kívánja; de vájjon miért? S úgy veszik azt legtöbben ténynek s 
a magyarázó fogalmat elvetik vagy nem is sejtik.
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sarkalatos pontokat kell megtartani. Ha az ösztönnek, mint reális 
létezőnek, megvan a maga jelentése és sajátságos tartalma, akkor az 
ösztönnel bizonyosan semmi olyas nem történhetik, a mi tartalmát 
lényegileg megváltoztathatná. A létnek azon törvénye, hogy soha nem - 
létbe át nem csaphat, az ösztön változatlan maradását követeli. Az 
ösztönön ennélfogva csak formai változás eshetik meg s ez, mivel ter
mészete szerint tért szerezni igyekszik, csak a térszerzés sikerültében 
vagy nemsikerültében lelhető. Azaz: az ösztön vagy kifejlik úgy, a 
hogy természete kívánja, vagy e kifejlésében gátoltatik, megakad. Az 
első esetben a neki megfelelő térbeli nagyságot éri el, a másikban ki
szorul helyéből, s középpontjába menekül, hogy ott, mint rejlő 
energia, maradjon addig, a míg kedvező alkalommal a természetelle
nes állapotából kiszabadúlliat. Az első eset az ösztön kiszabadulása, 
kifejlése, kioldódása; a másik az ösztön kötöttsége. A kiszabadulás 
azonban ép oly kevéssé positiv nyereség az ösztönre nézve, mint nem 
positiv vesztesség az ösztönre nézve a kötött állapot. Sem az egyik, 
sem a másik a létnek egyetemes törvénye s az ösztön természete sze
rint nem lehetséges.

A dolog fogalmilag tehét igazolva volna. De szemléleti képet 
nyerni róla, igen bajos dolog. Fortlage, az egyetlen, a ki e folyamatot 
tisztán látta, segít magán az ösztön «szabaduló részecsével» (frei
werdende Partikel), a mely az «érzékeny idegpályába» (sensible 
Nervenbahn) menekül s tudatossá lesz. De az ösztöni részecsek ezen 
vándorlása az idegcentrumoknak s idegszálaknak tapasztalatilag való
színű s a priori követelt functiói különbségével alig lesz összeegyez
tethető. Könnyebben képzelhetni a dolgot ekképen. Az ösztönök min- 
denike saját centrummal, pályával és végkészülékkel bír. Ezekben 
fejlik ki anyagilag, de a nélkül, hogy tökéletesen kilépne a térbe, 
hogy teljesen elváltoznék szerveivé; azaz: a centrumokban mindig 
van bizonyos erőkészlet, mely ingerek által kicsalva, élő erővé válto
zik. Ha tehát az ösztön egyik helyen megsérül, akkor ezen sérülés az 
ösztönnek illető centruma felé való visszahúzódásában áll. Minthogy 
azonban a magába térés az ösztönnek természetével ellenkezik, azért 
az erőkészlet egy része a centrumból visszavettetik s ekkép törekszik 
az ösztön a maga hiányát pótolni.

Nyilvánvaló, hogy a hiány az ösztön ezen természeténél fogva 
mindig egyértelmű (eindeutig), sőt sokszor lokalizált s gyakran annak 
is marad. Ámde mivel az ösztönök egyrészt az öntudattal, másrészt 
egymás között is igen szoros viszonyban állanak, azért hiányaik, ha
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bizonyos eröfokon túl mentek, nem csak az öntudatba jutnak, hanem 
más ösztönökre is kihatnak. A kötés ezen átszerzése, irradiatiohoz 
hasonló közlése más ösztönökkel is, tagadhatlan tény, mennyiben 
egyrészt a symp. consensus értelmében hasonnemű, másrészt idegen
nemű szervekre is kiterjed. Az ((elképedés», «a tagok elzsibbadása», 
az egész test «megmerevedése» mind meg annyi példái ezen átszer- 
zésnek. Ugyan ilyen módon érthető az is, hogy az egész test szenved 
bizonyos helyi sérülések folytán, minthogy épen a sérülés egyik ösz
tönről a másikra átszármazik. És így az ösztönkötés nem állhat más
ban, mint az ösztönnek fokonkénti hátrálásában az egyén belseje, 
középpontja felé, mi közben a kerületi szerveket lassanként elveszni 
látjuk. Mert az ösztön csak annyira terjed, a mennyire szabadon mű
ködik.

Ezen ösztöni kötöttségeket három csoportra lehet osztani, me
lyek átalános bepillantást engednek a kötés természetébe. Ösztöneink 
kötődései lehetnek a) állandók, melyeknek a szervezet folyton van ki
téve. Ilyen kötést gyakorol pl. a légnyomás a mozgásra, a zörej a 
hallásra, a társas viszonyok ethikai ösztöneinkre. Ezen kötöttség meg 
nem szüntethető, ebben rejlik az egyes lény korlátoltsága s feltétele- 
zettsége, melynek értelmét különben nehéz lenne megadni. Szerveze
tünk azért mindig csak annyi ösztöni erővel rendelkezik, a mennyit 
ezen állandó kosmikus kötések örök tétlenségre le nem szorítanak. 
Megszokás folytán ezen függésünket fájdalmasnak nem érezzük, bár 
igen sokszor keservesen jut tudatunkba korlátoltságunk, erőnk véges
sége. b) Lehet ezen kötés korszakos, milyen pl. éhség, szomjúság, fá
radtság, az állatoknál a nemi ösztön fájdalmai stb. c) Végre ide ta r
toznak mint számra s tudatos erőre nézve leghatalmasabb ösztönkö- 
dések az esetleges kötődések, melyek mint az élet mindennajú keservei, 
balsors csapásai, a sors «tűszúrásai» lelkünk nyugalmát folyton za
varják s öntudatunkat folytonosan azok megszűntetésére izgatják. 
A 2-dik és 3-dik csoport, melyek ugyanazon egy csoport alfajai, meg- 
szüntethetők s ezek képezik épen azon kört, melyen belül szabad cse
lekvésre emelkedhetünk, míg az elme harca az első csoport ellen csak 
annyiban sikerűi, hogy az ösztön egyes részecseit megszabadítjuk 
ideiglenesen a korlátozó hatalomtól az által, hogy a térben kifejlett 
ösztönt a rejlő energiával megtoldjuk.

Világos, hogy ezen megkötés az élő lények jelentősége szerint 
különböző nagyságú s jelentőségű. Oly szervezetek, melyek egy pro- 
toplasmadarabból állanak, minden megkötésnél összes functióikban

2
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kötődnek meg. Minél tökéletesebben szervezkednek az egyes functiók, 
annál kevésbé fenyegető a veszély, mely egy megkötésből eredhet. 
Egyes szervek végképen elromolhatnak (még agyszervek is) s a szer
vezet mint egység továbbra is marad akadálytalanul. Ez még alsóbb 
állatoknál is észlelhető. A holothuriák minden testrészüket elveszthe
tik, úgy hogy a testet majdnem üres zsák alakjában hagyják hátra s 
mégis megélnek. A csukákat Angliában vásár alkalmával felhasítják, s 
újra bevarrják, anélkül, hogy életök sérülést szenvedne (Schmarda). 
A hol a megkötés nem nagy fokú, ott csak a maga saját szervére szo
rítkozik s ezentúl legfeljebb gyenge irradiatiót lehet feltenni. Csak ha 
a felsőbb ösztönök kötődnek meg, pl. az ijedtség, harag, szerelem s 
egyéb affectusainál, akkor a hatás más szervekre is terjed ki s a ve
getativ és izomrendszerek is együtt szenvednek. Mindenesetre az 
látható ebből, hogy: minél tökéletesebb a lény, annál több fájdalomnak 
van alávetve s annál előbb kell azon erőnek elfogynia, a mely e fáj
dalmak megszüntetését létesítheti. Az érzékeny természetek azért nem 
hosszú, éltnek.

III.

Miután azt tapasztaltuk, hogy a szükség objective egy hiány, 
mely reális módon az ösztön kötődését jelenti, s miután ebből a szük
ség ösztönző munkáját megmagyaráztuk, vizsgáljuk meg a kötés ellen
oldalát, a kielégedést. Minthogy az ösztönök saját centrumaikkal bír
nak, azért azt kell kérdeznünk, feltéve, hogy a kötés egészen a relativ 
centrumig elhat, mi történik ebben az idegszál kötése folytán ? Vilá
gos, hogy a centrumok ducsejtjei szintén kötődést szenvednek, mivel 
az idegszál, functióját illetőleg, a dúctól függ. Minthogy pedig e cen
trális alakzatokat különböző feszerők gyülhelyeiűl kell tekinteni, azért 
viszonylagos önállóságuknál fogva a benlakó, meg nem kötött ösztön 
e kötődés ellen valami módon önmagát megtartani fog igyekezni. Ez 
önmegtartás az idegszál sérülését ellensúlyozni s az ösztönt az általa 
előbb elfoglalt térbe újra helyezni törekszik. Az ösztön tehát a közép
ponttól támogatást nyer, valahányszor az idegpályában vagy a vég
készülékben megkötődik s minden centrum maga saját erejéből igyek
szik e pótlást nyújtani. E pótlás s a hiány eltávolítása vagy a tudattól 
függetlenül, vagy azzal együtt is, végbe mehet, — s a hiánynak ez el
távolítása a kieléyedés.

A nemtudatos úton eszközölt kielégítés többnyire korlátolt egy
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oldalú természetű. A relatív centrumon túl a hatás nem terjed s ezen 
centrum reflex-munkával eszközli a hiány megszüntetését. Ezt mutat
ják egyrészt a növények bizonyos mozdulatai (mimosa, a húsevők), a 
lefejezett állatok mozgásai; épen olyan tünemény a tüsszenés, köhö
gés, nevetés, sírás — átalában a reflexmozdulatok, melyeket tudat
nélküli ösztönreactiók közé sorolhatunk. A hol ez nem lehetséges egy 
centrumnak, ott a szervezet több centrum segedelmével eszközölheti 
a sérülés eltávolítását. Ide tartozik pl. a természet gyógyító ereje, 
mely substantivisálva, mint Hartmannnál a nemtudatosban, rémalak, 
ellenben mintbenlakó sajátos tartalmú organikus ösztön — oly gondo
lat, melyet az exact természettudomány sem vethet el, valamint pl. 
Virchow a gyuladt sejteknek tevékenységében «organikus munkát» lát, 
mely bizonyos testrészek helyi felbomlásának ellene dolgozik. A szerve
zet gyógyító ereje sokszor csodálatos művekben jelentkezik, milyenek: 
a csonttörések restauratiója, az epithelsejtek folytonos reproductiója, a 
szemlencse előforduló újraképződése stb. Ezen újraképződést bizonyára 
másnak nem tulajdoníthatni, mint csak az illető idegcentrumoknak. 
Épen ilyen, bár feltűnőbb tünemények: a szarvas agancsainak, a rák 
ollójának, a gyík farkának újra növése, Spallanzani azon csodálatos 
tapasztalata, mely szerint salamandrák 4 lábukat és 98 csontjukat há
rom hónap lefolyása alatt hatszor újra megnövesztették. Egy Triton 
cristatus levágott farkát és lábait egy nyár lefolyása alatt hatszor újra 
növesztette, úgy hogy (187 új csont keletkezett, s egyéb testrészei) sőt 
szeme is újra megnőtt. * Mindenütt az ösztön, kivált pedig a mozgás 
ösztöne az, mely, ha a testnek elég feszereje volt, azt új. szerv képzé
sére felhasználta, hogy abban reális terét újra elfoglalhassa. Nincs itt 
szükség «nemtudatosra», sem pedig nincs elég magyarázat az atomu- 
sok configuratiójában; de teljesen elegendő itt egy különödött ösztöni 
rendszernek felvétele, melyet gátolni igen, de tönkre tenni nem lehet, 
s mely annál előbb fejük ki terheli szervekké, minél csekélyebb fárad
ságba, azaz az összes szervezet károsodásába kerül a reproduction 
minél inkább képezi a sérült ösztön az élő lény valamely fontos alkat
részét. Hogy azonban a conceptiót elfogadhassuk, legelőször is telje
sen fel kell hagyni az ösztönnek átalában abstractiójával; nincs ösztön 
átalában, csak különödött ösztönök léteznek, mindenik az egyedül neki 
lényeges tartalommal és jelentéssel. Ha pedig továbbá a reproductio 
módját nézzük, akkor azt találjuk, hogy az csak azon szervekre terjed

* Sehin arda Lajos Andeutungen aus dem Leben der Thiere. Wien 1846., p 116.
2*
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ki, melyek könnyen újra pótolhatók, s hogy továbbá a pótlás mindig 
a legrövidebb útat keresi, s így az illető legközelebb centrumból szár
mazik, távolabbról azonban csak akkor jön a segítség, ba e kerülő az 
összes szervezet feszerejének kímélését teszi lehetségessé. Az ember 
inkább mankóhoz fog, semhogy új lábat növesztene, s inkább a gép
hez folyamodik, semhogy saját izomerejét basztalanúl elhasználja. 
Szem előtt kell azért tartani azon tételt, hogy a pótlás, illetőleg kielégí
tés a legcsekélyebb ellenállás irányában szeret beállani; mely tétel nem 
csak a testi egyes szervezet, hanem épen úgy a társadalom szüksé
geinek kielégítéséről is érvényes.

Nem bocsátkozunk itt annak vitatásába, vájjon nemtudatos 
képek vezérlik-e az ösztönt ezen reproductiója közben? Ez némely 
esetben lehetséges, más esetekben egészen felesleges feltevés. Sokkal 
nevezetesebb ama kérdés : miképen eszközli az ösztöni centrum a 
szervnek anyagi restitutióját? Erre tapasztalatilag a felelet csak az 
lebet: a vegetativ rendszer segítségével. Ezen feleletet azonban rész
letesen kell megvizsgálni. A vegetativ ösztön az egyetlen ösztön, mely 
külső anyagot közvetlenül elsajátíthat, leköthet. Annyiban ő az em
beri testnek legszélső bástyája, melynek elkészülésével fejlődhetnek 
a többi szervek; vagyis mivel az ember egy határozott vegyületű 
ösztöncsoport, s az ösztön természetében rejlik a projectio, azért ő 
azon végkészüléknek tekinthető, melylyel az ember öntudatos egyé
nisége a világba kiveti magát. Ezen okból a vegetativ rendszer körül
zárolja a többi rendszereket térbeli alakjában is s azért minden szerv
nek kell anyagi alakban vagyis a vegetativ szerv közegén át jelent
keznie. Maga a vegetativ szervezet az által fejlik ki, hogy a rokon 
elemeket, melyeket a külvilág nyújt, legyőzi; — ez az ő élete, ez az 
ő létele. Minthogy azonban a többi ösztönök csak az ő közegén át 
vetíthetik ki magukat, azért valamint a vegetativ rendszer a külvilág 
lefoglalásában fejlik, úgy a többi szervek a vegetativ ösztön felhasz
nálásában, lefoglalásában fejlenek ki. Mivel pedig a vegetativ ösztön 
anyagi alakot öltött szerveiben, azért a többi ösztönök, melyek a 
vegetatív ösztön ezen anyagi léteiét felhasználják, a vég. ösztönt foly
ton megrabolják, azaz kiszorítják máris elfoglalt helyéből, a mit 
azután az öntudat éhség alakjában érez meg. A vegetatív ösztön azért 
folytonos szükséget szenved, mert az ő vérével táplálkoznak a többi 
ösztönök. Vájjon ezen táplálkozás a vegetativ ösztön kimerítése-e 
vagy csak ideiglenes megakasztása ? arról majd a negyedik pont fog 
számot adni. Annyi világos, hogy az ember nem csak azért van foly-
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tonos fájdalmaknak kitéve, mert a külvilág támadja, hanem azért is, 
mert ösztönei egymást használják fel s úgy egyik a másikban okoz 
hiányokat, a melyeket az öntudatnak kell megéreznie. Vagyis az em
ber ösztöni természetétől a fájdalom elválaszthatatlan.

Az állati szervezet legtöbb szükséglete ilyen egyszerű módon nem 
elégíthető ki. Vannak ugyan szükségletek, melyeket az ösztönmaga iski
elégíthet, de ezek csak a legfőbb ösztönöknél, a szellemieknél fordúlnak 
elő. így pl. bizonyos kérdéseknek, teszem geometriai feladatoknak meg
fejtése egyedül az értelmi ösztönből eszközölhető, a nélkül, hogy másfelé 
kellene segítségért fordulni.Ép úgy a mozgás ösztöne néha egyszerűen 
magából meríti az erőt, melylyel gátoltatását megszűntetheti. Az érzéki 
ösztönök azonban, valamint a vegetatív ösztön magukból nem nyerhet
nek kielégedést. A szem látni, a fül hallani, a gyomor enni akar, — s 
egyikük sem bírja a tárgyat megteremteni. Mind ezen esetekben a ki 
nem elégítés a szerv romlásával, az ösztönrecessiójával jár karöltve; 
a barlangokat lakó állatok szemei hártyával benőtt foltokká törpül- 
nek, a gyomor összezsugorodik, ha foglalkozásuk nincsen. Hogy az 
ösztön ezen recessiója nem volt fájdalom nélküli, az bizonyos. Halá
los félelmükben kellett az ösztönöknek centrumaikból az öntudat 
mélyeibe fúródniok, s csak mikor onnan sem nyertek segítséget, csak 
akkor nyugodtak meg, azaz megkötődtek véglegesen. Valamint tehát 
a vegetatív ösztön a szervezet szélső bástyája, úgy az öntudat a leg
belsőbb végpontja az ösztönöknek. Ide menekülnek, ide térnek meg 
a balsors csapásai között; s az ember maga, mikor mindenfelől szo
rongatják, ezen nyugodt révben, találja az enyhülést. Az öntudat ép 
olyan, talán még kegyetlenebb sorsnak van alávetve, mint a vegetativ 
ösztön. A vegetatív ösztönt minden szerv rabolja meg; az öntudat 
azon forrás, melyet még a vegetatív ösztön is segít kimeríteni. Az 
öntudat keserves sorsa az, hogy csak megkötés által ébred fel; s az 
öntudatra, ébredés az első fájdalom, mely azontúl permanent tényezője 
az emberi életnek. Mert az öntudatba csak más ösztönök hiányai ju t
nak ; az ösztön olyan, mint a hálátlan gyermek, csak rongyosan tér 
meg szülei házába. Minthogy pedig az öntudat magáéinak ismeri ösz
töneit, azért azoknak hiányai — az ő fájdalmai s az öntudat csak a. 
maga fájdalmát szűnteti meg, mikor az ösztönök hiányait fedezi.

Ezzel azonban nincs mondva, hogy a fájdalom teszi az ösztöni 
életnek végpontját. A fájdalom csak átmeneti pont, melyen túl kell 
vergődnünk, ha elveszni nem akarunk. Az öntudat minden megkötése 
ellen annak rejlő ereje kilép s a megkötést megszünteti: azaz az ön
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tudat ereje fejük, mindjobban ismeri fel magát s ez erejének felisme
rése az öntudat egyedüli öröme. A fájdalom annálfogva a negatívum, 
positivum csak az öröm, azaz a fájdalom csak az örömön jelentke zhetik.

Azért ugyan az öröm még mindig indirectnek lesz tekintendő, 
sőt lehetséges az is, hogy az öröm sokkal csekélyebb és mulékonyabb, 
mint a fájdalom; de a positivum mégis az öröm és nem a fájdalom. 
Ezen belátás szükséges, ha az élet becséről ítélni akarunk ; s mégis 
sok philosophusnál hiányzik ezen viszonyok tiszta képe. Tévedés 
az, ha Platónnál egy oly élvezetet hiszünk lehetségesnek, melyet 
kellemetlen érzet ne előzött volna meg; ez tökéletesen gondol- 
hatatlan. De nagyon sok van megint mondva, ha Montaigne 
szerint azt véljük, hogy «notre bien-étre ce n’est que la privation 
d’etre mal», vagy ha Kanttal a fájdalmat állandónak, a gyönyört mu- 
lékonynak hiszszük. Még csekélyebb gondosságról s lélektani élről 
tanúskodik Schopenhauer tana, ki ebből az élvezet hiúságát (Nichtig
keit) s a kellemetlen érzetnek vagy fájdalomnak realitását vezeti le, 
míg állítólagos javítója, Hartmann, e visszásságot védi. Először is 
fájdalom és kellemetlen érzet nem egy és ugyanaz; továbbá pedig a 
kötöttségtől való megszabadulás nem a negatiónak üres negatiója, 
hanem egy oly tagadó tett (ha már kell negatiónak lenni), mely által 
az absolute positivum a negatio helyébe lép. Mert a kötött állapotból 
kiszabadult ösztön, fogjuk azt fel akárminek, természeténél fogva 
magát, azaz az ember lényegét újra azon térbe helyezi, melyet tőle 
külső ellenösztönök elragadtak. Hartmann úgy mint Schopenhauer 
azt hiszik, hogy az ösztön legfeljebb a régi status quo-ba tér vissza s 
hogy még ez sem következik be minden ösztönnél. Ez azonban csak 
puszta állítás, melyet az üres azonsági schemához mértek s quantita
tiv látszattal felruháztak, a nélkül, hogy valóban mennyiségi tapasz
talatokon nyugodnék. Az ösztön a növekvés korában tettleg túlmegy 
a mindenkor épen elfoglalt terén; hogy öreg korunkban nem növünk, 
az nem bizonyos a fiatalság növekedése ellen. Vénségünkben annál 
inkább túl mennek szellemi ösztöneink minden határon, mennyiben 
vagyon s hatalom utáni törekvésekben mutatkoznak. Hogy az önzés 
határtalan, azt maga Schopenhauer hangosan s nagy nyomatékkai 
tanította s mégis úgy látszik, elfelejtette, hogy az önzés sikeressége 
nem lehet puszta restitutio, hanem ellenkezőleg mindig positiv ter
jeszkedés, gyarapodás kell hogy legyen.. Azért csekély ismeretet ta
núsít az az ösztönök mechanismusáról, a ki a kielégedést negatívum
nak veszi azért, mert a szükség negatiója; a kielégedés positivum,
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önmagának állítása, — s habár gyakran csak a restitutióig emelkedik 
is fel, mégis van sok eset, a melyben á kielégedés positiv gyarapodás
nak bizonyodik. Ellenben nincs kifogásom az ellen, ha valaki a kielé- 
gedést «indirect ' kedvérzetnek» veszi. Minden kielégedés indirect 
kedvérzet, a mint azt Schopenhauer sokkal tisztábban látta, mint 
Hartmann; mert az mindig egy hiány megszüntetéséből keletkezik. 
De ezen tétel csak fogalmilag helyes. Sok kedvérzet, mely a kielége- 
déssel jár, a tudat számára direct kedvérzet, t. i. mindazok, melyek 
az által keletkeznek, hogy tudatunkba a kielégedés igenis, de nem az 
obj. hiány is jön. Az ily kedvérzetek indirectek fogalmilag, directek a 
tudatos alany számára, pl. a látási és hallási tevékenység által kelet
kezett kedvérzetek. Hanem az indirect kedvérzetnek is van értéke, 
melyet azonnal nyer, mihelyest az ösztön a hiány megszűntetésén túl 
is terjeszkedik. Végre is gyermekeknek szóló ijesztgetés az, ha azt 
tanítjuk, hogy minden élvünk indirect. Akár direct, akár indirect, az 
nem határoz az élv lényege felett; az élv mindenkor positivum s nem 
puszta negatio. Ezen fejtegetések egyelőre csak az anyagi ösztönökre 
vonatkoznak, mert nézetem szerint csakis ezeknél lehet sikerre való 
kilátással mennyiségi becsléseket megkisérleni; ellenben a szellemi 
ösztönöknél Hartmann tarka elmélete egyátalában alap nélkül szűköl
ködik s lebegve marad támasz nélkül.

Mikép eszközli tehát a tudat más ösztönök hiányainak pótlását ?
A megkötött ösztön visszahúzódik, s az öntudat nyugalmát 

zavarja. Oktörvény szerint a tudatnak a változás okát oda kéll kihe
lyeznie, a honnan az eredt. Az öntudat tehát meggyőződik arról, me
lyik ösztöne lett megakasztva, s az öntudat indítása folytán az érte
lem megmagyarázza objective e hiányt egy képben, melyet hiánykép
nek (=  a hiányzónak képe) fogunk nevezni. Első tehát az objectiv 
kötöttség; második az öntudat kellemetlen érzete, melyet e kötöttség 
okoz; harmadik ez érzetnek értelmi magyarázata, mely a hiányt tel
jesen fedi, s az öntudat érzetét okilag megfejti. Most kezdődik csak a 
negyedik, a segítség. A mit a hiánykép jelez, azt az ösztönbe kell vinni, 
hogy kielégedjék. Ez átvitel munka által történik, a melynek termé
szetét majd alább fogjuk megtekinteni. Most egyelőre maradjunk a 
hiányképnél. Világos az eddigiekből, hogy a hiánykép tartalmilag 
ugyanazt fejezi ki, mit a pótlék eszközölhet. A hiánykép tehát fel
idézi a pótképet, melynek jegyei között találtatik, vagy mely maga, 
mint egységes egész, azon valami, a mely a hiányt pótolni képes. 
Mert hiszen nem mást kívánunk ezen pótképtől, mint épen csak azt,
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hogy a hiányt teljesen fedezni képes legyen. A hiánykép és a pótkep 
egyaránt értelmi természetűek: épen azért a hiánykép és a pótkép 
egymást teljesen fedik. Azonban az, a mi a hiányképnek megfelel, az 
az ösztön kötöttsége, reális hiány — s az a mi a pótképnek megfelel, 
az reális dolog, mely az ösztön eme hiányát pótolni képes. Épen 
azért a pótkép fellépése még nem fedi a reális hiányt, csak azon tár
gyat jelzi, melyet az ösztön birtokába kell helyezni, hogy kielégedjék. 
Nyilván való azonban, hogy minél több irányban fejük ki az ember 
munkássága, annál többféle szüksége lesz, s annál több pótkép meg
szerzésére fog igyekezni. E szükségletek közt azonban nagy különb
séget okoz az, vájjon az egyénnek puszta megélését vagy pedig szép 
és kényelmes megélését czélozzák-e ? Az egyszerű életmód meg
elégszik azzal, hogy csak annyi pótlékot vesz fel, a mennyi eltűr- 
hetetlen hiányt szenved. A természetes szükségek azért mind sziikség- 
képeniek, s a mi ezen túlmegy, azok képzelt, phantasia-sztikségletek, 
melyek az emberi életet a civilizatio előhaladásával mindinkább elbo
rítják s fájdalmakkal gazdagítják. A pótkép azonban mindig csak 
eszköz a cél felé, mely cél nem más, mint az ösztön kötöttségének 
megszüntetése. * Nézzük meg ezt néhány példán. Éhezem; az éhség 
tudatom számára kellemetlen érzés. Ezen kellemetlen érzést az étel 
hiányképében fogom fel. E hiánykép felidézi a pótképet, pl. egy gyü
mölcs képében. Ezen pótképben megvannak azon vonások, melyek 
a hiányképben negative vannak; meg van tehát az íz, szag, mely 
szerint megítéljük, hogy egy ily alakú s jegyű reális tárgy megfelel 
az ösztön kötöttségének. Ezen pótképet kell aztán az ösztönbe vinni, 
hogy a hiányt fedezze, minek bekövetkeztével a kellemetlen érzés 
megszűnik, az ösztönkötés elháríttatik. — Elfáradtam, s a fáradtság 
kellemetlen érzése felidézi a nyugvás pótképét, melyet el kell érnem, 
hogy a fáradtság megszűnjék. Minthogy a fáradtság csak az izom- 
rendszernek kimerülése, azért a tétlenség az ő pótképe. — Nem isme
rek egy tárgyat. E tudatlanságom kellemetlen érzés, s azt el kell 
távolítanom. Eltávolítóm pedig egy bizonytalan pótkép által, •— mert 
ha már kezdettől fogva ismerném, akkor nem volna kellemetlen érzé

* Itt egy igen gyakori félreértést helyre kelligazítanunk. Rendesen azt mond
ják, hogy a pótkép (Anticipationsbild) hajtja az embert valamire pl. a gazdagság 
képe vagy munkára vagy csalásra. Ezen beszéd azonban helytelen. A kép semmi 
alakban nem indít semmire; az Ínség, a nélkülözés, mint kellemetlen állapot 
hajtja az embert a cselekvésre, a kép csak az irányt szabja ki, ő azon eszközöket 
jelzi, a melyekkel az ember az indító nélkülözéstől menekülhet.



sem. Az értelmi ösztön ezen kötöttsége megszűnik a tárgy megértése 
által, a mi a szellemi munka útján elérhető. A pótképek tehát a hiány- 
képek negatiói -r- ugyanazon szövetből van szerkesztve mindkettő, 
ámbár a pótkép mint reális tárgynak a képe, oly jegyeket is fog mu
tatni, melyek a hiánykép részére fölöslegesek, — s a pótképben pótló 
csak annyi van, a mennyi a hiány. A pótkép tehát a hiányképpel 
mennyiségileg ugyanaz, s megtartandó, hogy nem a pótképek inge
relnek a cselekvésre, hanem a hiány érzete.

A pótképek, a mint az előbbeni példákból láttuk, különbözők 
lehetnek. Szükség megvizsgálni, hányféle természetük lehet, s miben 
rejlik osztási alapjuk ? Nekünk úgy látszik, hogy a pótképek termé
szete nem a kielégítő tárgyaktól, hanem a kielégítendő ösztön termé
szetétől függ. Mert ugyanazon tárgy érzékeink számára is lehet pót
kép és vegetatív ösztöneinket is kielégítheti. Pl. az alma képe lehet 
minden érzéknek tárgya; s a vegetativ ösztön is megkívánja. Mint
hogy tehát ugyanazon tárgy többféle pótképet mutat, melyek az ösz
tön sajátos természetének megfelelnek, azért a pótképnek ugyanoly 
természetűnek kell lennie, milyen a kielégítendő ösztön — tehát az érte
lem számára értelmes, jelentéssel biró, látás számára látható, moz
gás számára mozgó, evés számára ehető pótkép. * — A kielégítés 
munkája látszólag úgy megy végbe, hogy ezen pótkép az ösztönbe 
vitetik át, a hol a hiányt megszűnteti. Ez azonban csak látszat. 
A tárgy az ösztöntől független, azzal semmi esetben sem válhatik 
egygyé, s úgy az ösztönbe nem léphet. Valósággal az ösztön vitetik át

* A szükségek elosztása a nemzetgazdászatban nem tartja ezt szem 
előtt; innen a szükségek különböző elosztása, melyek pedig a tái’gy szerint 
nem lehetnek egymástól oly eltérők. Némelyek: Natur-Anstands-Luxusbedürf- 
nisse-t ismernek (Roscher), mások : Nothdurft, zur Erleichterung des Lebens 
(Heilung), zur Bildung, zum Glanze (Hermann), újra mások: nécessaire, com
mode, délicat, superflu, magnifique (Boisguillebert) fajokat ismernek. Mindezen 
elosztások visszavezethetők az ösztöni táblázat alapelosztására, melyet fentebb 
adtunk, s valamennyi szükség természeti hiánynak felel meg. Az illem és luxus
szükségletek a szellemi ösztönök szükségletei, s azért hol aestlietikai, hol ér
telmi, hol erkölcsi ösztöneink kielégítését célozzák. Mindezek azonban csak 
akkor fejlődhetnek, ha a vegetatív, izom, nemi és érzéki ösztönök fejlődtek, 
mert ezekben rejlenek a szellemi ösztönöknek ingerei, s így előzményei is. 
Bizonyos azonban, hogy a szellemi élet fejlődésével, mint az a modern kor
ban észlelhető, ezen szükségek mind parancsolóbb alakban fognak fellépni, s 
hogy ha az emberektől ételt és italt megtagadni nem lehet, a finomabb élve
zeteket tőlük megtagadni maholnap ép oly lehetetlen lesz.
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a tárgyba, úgy liogy a tárgy az ösztönre nézve, mindig külső, de az 
ösztön erejétől áthatott, azaz lekötött létező. így pl. a látás az által 
megy végbe sikeresen, hogy a szem a maga képeit a tárgyra veti ki, 
azaz a tárgyig projiciálja; a hallás s a többi érzékek ugyancsak ily 
módon elégednek ki. A vegetativ ösztön, melynek projectiója ilyen 
távolra nem terjed, a tárgy közvetlen befogadása által elégszik ki; 
ép úgy a nemi ösztön. Ezekből következik, hogy a kielégedés nem a 
tárgyak birtokolásában, hanem az ösztönök szabad működésében birja 
alapját. Azért lehetségesek az instinctusra nézve is csalódások, pl. a 
tyuk krétatojáson is kotlik, mert nem a tárgy, hanem az alanyi munka 
elégíti ki az öntudatot. A cselekvés, melylyel a pótképet megszerezni 
igyekszünk, csak arra szolgál, hogy az ösztönnek, mely maga nem 
bírná erejét érvényesíteni, a tárgyakig való kiterjedésében útját egyen
gesse. Minthogy pedig ez sok kötő tagon megy keresztül, melyek mind 
ösztöni munkát fejeznek ki, azért az egész sor, az ösztönök szoros 
összefüggése folytán, meghatározott rendben lefolyó egyes ösztön
kötésekből s kioldásokból áll, mire már Autenrieth figyelmeztetett.

Minthogy pedig az ösztönök legnagyobb részt csak más közbe
eső munka segítségével jutnak kielégedéshez, azért a kellemetlen 
hiányérzet és a kielégedés kedvérzete között az öntudat lebegő álla
potban van, melyben egyrészt kellemetlenül érzi magát, másrészt meg
indítja a pótlás munkáját, s a pótkép megszerzését várja. Ezen állapot 
neveztetik kívánásnak (Begehren). A kívánás tehát az énnek egyik 
fennakadt visszahatása, s annyiban nem tartozik az érzelemhez, mely 
megelőzi, hanem már a kifelé induló munkának első lépése. Épen 
azért nem a kívánást kell megszűntetni, mert az már maga egy lépés 
a megszűntetés felé. Meg kell szűntetni első sorban az öntudat fáj
dalmát s az ösztön objectiv hiányát. De mivel a kívánás leggyakrab
ban fordul elő szellemünk életében, azért igen könnyen félreérthető, 
s ez a lélektanokban majdnem rendesen történik. Az ösztönt képek
kel kielégíteni nem lehet, csak bizonyos esetekben, pl. az értelmi 
ösztönt; a többi ösztönnél a pótkép realitás, s ezt kell az ösztönnek 
nyújtanunk, ha ki akarjuk elégíteni.

A vágy (Begierde) természetéhez mérték a. lélektanok a kielégí
tést is. A psychologusok között, a mennyire én tudom, csak Fr. A. 
Carus járt e kérdés tekintetében jó úton, mikor a kielégedést az öntu
dat erősbödésében, az «önkibővítő (selbsterweiternd) saját erőben»* 

*
* Psychologie I. p. 102.
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kereste. A többi lélektanok, mennyiben több lelki tehetséget elfo
gadva, a kívánást az akarathoz számították, a problémát legalább nem 
kúszálták össze; ellenben ez utóbbit tette vele kitűnő értelemben a 
Herbarti lélektan. A herbarti nézetet jellemzi: a vágy ferde felfo
gása, a szükség fogalmi korlátoltsága, s a kielégedés látszatos cliab- 
loneja mellett — tiszta belátás a folyamat subjectiv természetébe, 
mely utóbbival különben nemcsak ő bir. A vágy egy «állapot» feltű
nése (mondja Schilling Gusztáv igen óvatosan), * egy ellenálló tuda
tos állapot ellen. Ezzel a vágy valami objectiv létezőnek van mondva, 
holott a vágy épen nem egy „állapotnak“ törekvése egy másik ellen, 
hanem saját magunknak a törekvése. A vágy ezen félreismerése maga 
után vonja a többi téves lépéseket. A kielégedés egy kedvérzet, mely 
az által keletkezik, hogy a törekvésből valóságos képzelés (wirkliches 
Vorstellen) lesz;** összefügg tehát a «képzet világossági fokával»; 
bekövetkezik akkor, «mikor a főképzet a világosság legfőbb fokára 
emelkedett, melyre átalában képes, s a mikor ez által képzeteink ama 
megoldása beáll, mely alanyilag mint a kielégedés kedvérzete jelent
kezik». *** Ily módon oldja meg minden herbarti lélektan a kérdést. 
Ha ezen magyarázatokat olvassuk, akkor valóban hajlandók lehet
nénk az emberi életet csupa örömnek tekinteni. Úgy látszik, mintha 
az ember csupa képzetekkel jóllakhatnék, csupa képzetektől meghíz
hatnék, s mintha a legnagyobb fájdalmakat csupa képzetekkel lehetne 
meggyógyítani. Fájdalom ! a dolog csak csalódás. Az tökéletesen helyes, 
mit Schilling szokott világos modorában kiemelt, hogy «a kívánás a 
kielégedéssel együtt tudatos folyamat, a mely mint ilyen csakis a 
lélekben mehet végbe». Ezt senki sem vonja kétségbe, mert ez köz
napi igazság. Sokkal kérdésesebb a következő tana: «Valamint igaz, 
hogy a kívánásnak legyőzendő akadályai a tudatban csak képzetek és 
érzetek lehetnek, melyek netaláni külső akadályoknak megfelelnek: 
épen oly igaz az is, hogy a kívánás szintén csak a képzeteknek és érze
teknek akadálytalan élénkségét célozza tudatunkban. Mert a testnek 
összes tárgyai és állapotai mindig a leiken kívül maradnak».)

Bizonyos az, hogy a testnek állapotai s minden külső tárgy a 
tudaton kívül vannak; a legvakmerőbb idealista is kénytelen ezt 
megengedni. De valamint igaz az, hogy az ember nem lakik jól a

* Schilling G., Lehrbuch der Psychol, p. 75.
** Willi. Volkmann Lehrb. der Psych. II. 3%.

*** Lindner Lehrb. der empir. Psych, p. 177.
f i. h. p. 76.
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kenyér képével, hogy nem szereti az asszony képét, hogy nem ruház- 
kodik képekkel, s nem gyógyítja sebeit képekkel; valamint igaz az, 
hogy az ember reális ösztöni alakzat s nem képzelő abstractum; — 
épen oly igaz az, hogy szomján s éhségén, szerelmén s fájdalmán 
nincs segítve, ha előtte csak szükségeinek képe lesz világossá, még 
akkor sem, ha e «világossági fokozat» absolut, ha ragyogó, mennyei 
világosság lenne is (al'bprj avétpeXo? a homerosi isteneknél). De meg
engedve, hogy a kielégítést valami belső munka idézi elő; — azzal 
még semmi sincs mondva a mély folyamat természetéről. Legelőször 
is a kérdés egyoldalulag a képzetből van megfejtve; egy kép kiszaba
dul egy kényelmetlen kelepcéből: miért esik ez oly jól a léleknek? 
E megszabadulás még nem tudatos kielégedés, ez csak a kielégedést 
megelőző momentum : a kielégedés lényege ezzel megfejtve nincsen. 
Továbbá a «világosság» maga üres szó, értelem nélkül; magának a 
képzetnek nincs semmi világossága, azt csak, mint a bolygók, napjá
tól, a tudattól nyeri. Végre a képzetek e világossága, ha oly érthető 
lenne is, mint a milyen érthetetlen, mit sem magyaráz. A képzet 
beszorítása irgalmatlan más képek közé még távolról sem fájdalom, 
ez mechanikus állapot; ép oly kevéssé élvezet az, ha ép tagokkal 
elmenekül, — ez is egy mechanikus folyamat. Különben is a tapasz
talat elég fájdalmasan bizonyítja nekünk, hogy fájdalmainknak s 
azok okainak van legnagyobb tudatos világosságuk; azért egy meg
szorult képzetnek, ha fájdalmat okoz, épen nem kell még magasabb 
világosságra vágyódnia. Továbbá a fájdalom tartós, az öröm tűnő; 
hogy van mégis, hogy amaz tudatra törekszik, ez pedig kivész belőle ? 
Ha a kielégedés a képzetnek világosulása, akkor annak teljes kötött
sége (azaz a nemtudatos állapot) a legintensivebb fájdalom lenne. 
A szenvedő emberiség szerencséjére e fájdalmak olyanok, mélyeket 
senki se érez.

Hol rejlik tehát ama veszedelmes tévedés, melyet e tan elkö
vetett ? Egészen tisztán fogta fel a kielégítést belső processusnak; de 
a kielégedés lényegéről nincsen tiszta fogalma. Nem egy képzet gátol- 
tatása az, a mit a vágy megszűntetni törekszik; egy oly ösztönnek 
kötöttsége, mely az ember középpontjába beterjed, ez az, a minek 
megszűntetésére a kellemetlen érzés ösztönöz. Épen azért azzal nem 
nyerünk semmit, ha a képzet gátoltságát megszűntnek gondoljuk, a 
reális ösztönkötést kell megszüntetnünk, ha igazi élvhez akarunk föl
emelkedni. Tudatunk elé ugyan az egész állapot mint concret képzet 
lép oda; de ez a képzet csak jelzője, magyarázója az objectiv, nem
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pedig képzeti hiánynak. Épen azért a képzet semmit sem segíthet; 
reális kielégítés kell, ha vígan akarunk lenni. A fejtegetett tanból 
azonban világos, hogy a kielégedés nem keletkezhetik kívülről; Goethe 
nagyon találóan mondja:

Erquickung hast du nicht gewonnen,
Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

Fájdalmas sebeink, melyeket a sors ejtett rajtunk, nem heged
nek be a vigasztalás külső tapasza a la tt; fájdalmainknak természetes 
lefolyását nem lehet siettetni, csak türelmesen bevárni, ha az alatt 
szívünk meg nem szakad, — mert a kielégedés belülről restauráló 
munka. «Képzeteink feloldódása» azonban oly üres szó, melylyel a 
kielégedést sokfelé elágazó útjain nem lehet megfogni, s alig érte azt 
valaha reális pótolhatatlan veszteség, ki ezen szóval létünk legmé
lyebb pontját akarja megfejteni.

IV.

Azt nyertük az eddigi kutatásból, hogy a szükség objective 
hiány, subjective e hiány érzete. Ezen kettős hiányt az ösztön meg
követéséből magyaráztuk vagyis annak recessiójából, melylyel a 
máris elfoglalt térből a nemtudatosba visszahúzódik. A kielégedést 
fogalmilag azzal értelmeztük, hogy az az ösztönnek visszaállítása 
előbb elfoglalt terébe vagy még ennek is a határain túl. Ezen restitu- 
tiót pedig nemtudatosan és tudatosan láttuk végbemenni. Kérdés már 
m ost: mi a kielégedés eredménye ? s lehet-e absolute kiengedésről 
szólani ?

Az észlelhető következmény, mely az ösztön kielégítéséből 
folyik, mint kedvzérzet (Lustgefühl) ismeretes. Ez érzetet sokfélekép 
írják körűi, de jelentése iránt az egyezés átalános, s nem tartok szük
ségesnek másféle meghatározást, mint a melyet Horwicz adott: «a 
kedvérzet lelki életünk erejének kifolyása; a kellemetlen érzet a gyen
geségé, a tehetetlenségé».* A kedvérzet csakugyan saját erőnknek 
érzete. De mit jelentsen ez ? Az érzet az öntudat ösztönének válto
zása ; a kedvérzet egy oly változás észrevétele, mely az öntudat ter
mészetével megegyező. Azon kedvérzet tehát, mely valamely ösztön

* Die Analyse der qualitativen Gefühle p. 55. — Vesd össze Bouillier 
Dir Plaisir et de la douleur p. 49. f. és Chap. III. Spinoza, Eth. V. 10. st.
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kötöttségének megszűnését követi, az öntudat sikeres munkájának 
kifejezője; azt jelzi, hogy az öntudat az ösztönkötés által ő rajta oko
zott kötést saját erejéből megszüntette. Azaz az öntudat érvényesí
tette magát a külső zavaró hatások közt, sikerült neki azokat magá
tól elhárítani az által, hogy az ösztönök projiciáló munkáját valamely 
módon kieszkölte. Ámde az öntudat ezen munkája karöltve jár azzal, 
hogy saját tőkéjéből kifejlett nemtudatos ereje, azaz ezen munka által 
az öntudat maga fejlett ki, tárgyassá lett, s annyiban mindinkább 
magára ismer, mind jobban bírja maga erejét megbecsülni. Azért a 
kedvérzet végeredménye az, hogy az egyén önmaga tudatára ébred. 
S a munka és a fájdalom az által hat nemesítve, edzve az emberre, 
hogy a támadásokkal szemben az ember saját erejének tudatára 
ébred, öntudatos ereje gyarapodik. A fájdalom, melybe éltünk ideál
jainak eltűnése sülyeszt, a férfias büszkeségnek, s a legjogosultabb, 
bár legdrágábban szerzett kedvérzetnek forrásává lesz az által, hogy 
a külső irgalmatlan hatalom ereje felé emeli az öntudatos, magában 
befejezett egyéniséget. «Csak azért oly erős az oroszlán nyaka, mivel 
maga űzi dolgait», mondja az arab közmondás.

A kielégedés lényege tehát az öntudatra ébredésben, az öntuda
tos erő növekedésében, s ez erőnek felismerésében rejlik. Ez legalább 
az ösztöni élet egyik végpontján történik. Ámde ez önerőnk megér
zése az élet fájdalmainak átizl elésé vei van összekapcsolva, * s tekintve 
azt, hogy a kedvérzet, ha soká háborítatlanul marad, egyformasága 
folytán unalmassá válik, a csekély kedvérzet, mely csak pillanatokig 
tart, az egész életen át kisérő fájdalmakhoz képest fáradtságra nem 
érdemes üresség. Pedig positiv gyarapodása az öntudatnak nem lehet 
más, mint az, hogy annak teljes kifejlését eléri, a mi benne rejlik. 
Mert az öntudat korlátolt s határozott nagyság; abba se be, se ki nem 
juthat semmi idegen. Az öntudat erejének növekedése épen azért esz- 
ellenes dolog volna, ha maga volna a végcél; mert az öntudat gya
rapodásával a fájdalom is nő, qui auget scientiam, auget dolorem. 
Kell tehát valami más célnak lennie, mely ezen öntudatra ébredést 
fájdalmai dacára kötelességgé teszi.

A legközelebbi célt, melyet az öntudatra ébredéssel összekap
csolhatnánk, abban kereshetnők, hogy a többi ösztönökben gyönyör
ködjünk. Azonban a többi ösztönök élete szintén fájdalom és öröm

* Fájdalom a boldogságnak 
Egyik alkatrésze. (Arany.)



között folyik le. A vegetativ ösztön folytonos szükséget szenved, a 
mozgás ösztönénél a fáradtság és tétlenség kellemetlenségeit felváltja 
a pihenés múló ideje, az érzéki ösztönök folyton kivánnak érzékelni, 
s az érzékelés rájuk nézve ösztönkötés, a társas viszonyok számtalan 
kellemetlenségei az öntudatot folyton zavarják, a nemi ösztön csak 
egy perczig kellemes, előtte és utána kellemetlen. Ha az én öntudatra 
azért ébredne, hogy az ösztönök ezen folytonos agóniáját lássa, me
lyet csak az ész segítsége háríthat el néhány perezre, — akkor saját 
természete ellen cselekednék. Mert az én örülni akar; az ösztönök 
élete pedig fájdalmaknak soha ki nem apadó forrása.

A megfejtést tehát, ezen irányban haladva, nem leljük, mivel 
ellenkezésbe jutunk az én természetével. Mégis ezen összefüggésben 
kell lennie azon gondolatnak, mely a megfejtésre képesít. Mert a cél
nak, melyért valamit teszünk, az ember belsejében kell rejlenie; az 
egyéniségen túl menő, tőle idegen célokat nem ismerünk; azokból 
tehát az öntudat ezen sajátságos állapotának szükségességét megér
teni nem bírjuk. Ha az ösztönök életét figyelmesebben megtekintjük, 
a cél világossá lesz. Az ösztönök ugyanis folyton kivánnak tért sze
rezni, érvényesülni; de ugyanaz, a mi ezen igyekezetüket támogatja, 
akadályozza is egyszersmind annak sikerülését. A külső tárgyak, me
lyek az ösztönökre ingerekként hatnak, ezekkel nem forrnak össze; 
egyedül a vegegativ ösztön képes, de ez is csak ideiglenesen, magába 
foglalni vágyainak tárgyát. A többi ösztönök még erre sem képesek. 
A látás, hallás stb. a tárgy eltűntével újra látni, hallani vágyik; az 
ismerő ösztön kielégíthetetlen; a pénzvágy, hatalomvágy s a többi 
mind folytonosan szenvednek szükségben, kielégedésük lehetetlen.

r

Es ha egészen magunkévá tehetnők is azon tárgyakat, melyekre vá
gyunk, ha miénknek neveznénk telkeket, országokat, minden kincset, 
mely égen földön látható, — ez mind csak külsőségnek marad, bel
sőnkbe az soha nem mehet át. Az ösztön tehát kielégedni nem képes 
scha, mégpedig azért nem, mert: 1. minden inger nagyobb erőre 
fejti ki, azaz több a kielégítendő ösztön, és 2. azért, mert a kielégedés 
nem eszközölhető külsővel, a kielégedésnek belsőnkből kell fakadnia, 
ezen belsőnk pedig épen az, a mi folyton vágyódik, folyton fejleni 
akar, azaz, a mi természeténél fogva soha ki nem elégedhetik. A bölcs 
Buddha ezt igen tisztán látta, s a Pátaliputtrai zsinat egyik sutrája 
így beszél róla: «A kívánságból ered a szomorúság, a szomorúságból 
a félelem. Semmi tűz nem hasonlít a kívánsághoz, semmi fogság nem 
közelíti meg a gyűlöletet, semmi tőr a szenvedélyt, semmi folyam a



vágyat. A tompán éldegélők érzéki vágya úgy nő, mint a mályva, és 
ide-oda szalad, gyümölcsöt keresve, mint a majom az erdőben». 
«A kívánság ki nem elégíthető, folyton nő, mint a szomjúság, mikor 
sós vizet ittunk.» Azért Schopenhauser egész nyugodtsággal szólha
tott «állandó kielégedés elérhetetlenségéről és a boldogság negativi- 
tásáról». Mert az ösztönnek természetében rejlik a határtalan terjesz
kedés, azaz a ,,kielé(jedés elérhetetlensége“, mint végzete.

A kielégedés annál fogva lehetetlenség, s épen azért, ha a pro
blémát úgy állítjuk, mint rendesen, hogy t. i. miként eszközölhető a 
kielégedés? erre csak egy felelet lehet: a kielégedés absolute elérhetet
len. Annál kevésbé lehet szó kielégedésről külső tárgyak segítségével. 
A külső tárgy külsőnek marad mindenkor, semmiképen nem bírja a 
belső hiányt fedezni, az öntudat keservét megszüntetni. A mint mi 
állítottuk fel a problémát, ily alakban mégis megfejthető. A szükség, 
az általa megindított munka, a kielégedés — mindezek belső állapo
tok ; az egész problema tehát csak az alanyi szempontból fejthető 
meg. A kielégedés az alany belsejének öntudatra emelkedésével áll 
be; ennyiben lehetséges a kielégedés. A ki azonban a külsőből véli 
meríthetni a kielégedést, az tökéletesen félreérti az emberi természe
tet ; a külső tárgyak csak ingerek, azokhoz ragaszkodni csalódás, 
keserves'csalódás. «Azért soha semmiről ne mondd, hogy: «elvesztet
tem azt», hanem hogy: «visszaadtam». Meghalt gyermeked ? vissza
adatott. Elvétetett birtokod? nem-e ez is adatott vissza? Nemde 
gonosz az, a ki elragadta ? Mi közöd ahhoz, hogy miért vette el tőled, 
a ki adta?» — «Ha azt akarod, hogy gyermekeid, nőd, barátaid foly
ton éljenek, bolond vagy. Mert azt kívánod, hogy a mi hatalmadban 
nincs, az hatalmadban legyen, s a mi idegen, az a tied legyen.» Epik- 
tetos ezen szavai (Encheiridion cap. 15. 19.) tökéletesen érthetők és 
igazak az emberi kívánás természeténél fogva.

Az egyedüli positivum tehát, mely az ösztönök kielégítésével 
jár az alany szabad cselekvésében, a projectio gátoltatlanságában rej
lik ; a mi ezen kívül hozzá tapad a kielégedés fogalmához, az csaló
dás és téves vélemény. Nézzük azonban továbbá azon változást, me
lyet az ösztönök élete szenved az által, hogy az öntudat mind világo
sabb fokot elér. Az ösztönök nagysága ezen egész antagonismus által 
nem változik. Az ember épen oly erős ösztönökkel hal meg, mint a 
milyenekkel született, s ez ösztönökből egész életén át egyet sem 
veszít. A halál által ép oly kevéssé válik angyallá, mint nem lett a 
a születés által ördöggé. Ámde formailag elváltozik az emberi ösztön
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az élet lefolyása alatt; egymás közti viszonyukat lehet megváltoztatni. 
Minden ösztön ugyanis folytonos fejlésénél valami ingerre szorul, 
mely azt kicsalja. Ezen fejlés közben számos megkötésen megy keresz
tül, melyek kisebb-nagyobb mértékben a tudatra hatnak, s így az 
öntudat bélyegével fölszereltetnek. Az öntudat bélyegével megjelzett 
ösztön a tudattal szemközt mindinkább elveszti ösztöni erejét, lesz 
az énnek sajátjává. Ez által az öntudatos erőnek az ösztönök feletti 
hatalma, s ezzel saját maga feletti uralma is növekszik. Az öntudat 
ennek folytán képes lesz észszerűen berendezni ösztönei játékát; a 
gondolkodás ösztöneit középpontba állítva, ezeknek kedve szerint 
intézi a többi ösztönök működési irányát. Az öntudat megítéli az ösz
tönök becsét, értékét a szellemi jelentés egészére vonatkozólag, s 
féken tartja azokat, melyek csak a kifejlés közegei, nem céljai (pl. a 
vegetativ, mozgási, nemi ösztönt), ellenben azokat fejleszti, azoknak 
tevékenységét megszabadítja minden akadálytól, melyek az embernek 
mint egyéniségnek lényeges jelentését teszi. Egy szóval az eszes szel
lem az alogikus, öntudatlan ösztönöket maga céljainak rendeli alá, 
vagyis a régi erkölcstan szerint az érzékiséget az észnek, a materialis 
ösztönöket az ideális ösztönöknek veti alá. A ki ezt nem teszi, az 
erkölcstelen ember; s mivel mindenkiben vannak ideális célú ösztö
nök, azért mindenkinek kötelessége, ha magát eszes szellemnek, nem 
pedig brutum pecus képében akarja szemlélni, az ideális céloknak 
szolgálni. Az Idealismus az embernek erkölcsi kötelessége, mennyiben 
mint szellem egyéniségét kifejteni köteles, s csak azért lépett is ezen 
életbe. A ki ez idealismushoz szít, annak feje fölött hiába tornyosul
nak fenj^egetve a vész felhői, a legsxilyosabb csapás az ideálhoz való 
e megrendítlietetlen ragaszkodásban ellensúlyát leli, s az egyéni világ 
lezuhanó romjai közt ott áll, mint ama rendítbetlen férfiú, kinek 
alakját a római költő oly méltóságteljes vonásokkal rajzolta. Az em
beri természet tehát saját szervezeténél fogva azon irányra késztet, 
melybe a szellemi, azaz ideális célok esnek, s azért az igazi emberség 
az önkorlátolásban van, s ez önkorlátolás az önélvezetnek, az önmeg
élésnek egyedüli lehetősége. Ezt magasztalja a hindu bölcsészet a 
legváltozatosabb alakban, ezt ajánlja a Buddhismus az ő követőinek. 
«A ki magát legyőzi, az legjobb a győzők között; magát legyőzni 
jobb, mint ezerszer ezer ellenséget a harcban legyőzni. A buja, rep- 
deső, nehezen őrizhető, nehezen kormányozható gondolatot egyenes 
irányba tereli a bölcs, mint a fegyverkészítő a nyilat. A vizet vezetik 
a csövek mesterei, a nyilat csinálják a fegyverkovácsok, a fát meg



34

faragják az ácsok, magokat legyőzik a bölcsek. Valamint a szikla moz
dulatlanul áll a zivatarban, úgy meg nem inog a bölcs gáncsolástól 
és magasztalástól.» (A Dhamma-padam gyűjteményéből.)

A kielégedés annálfogva, fogalma szerint, lehetetlen, mert oly 
tárgyra vonatkozik, melynek természetében fekszik a folytonos kívá
nás vagy elégedetlenség. «He tvho sleeps best, may be the most con
tent» mondja Byron. Az ember feladata tehát nem az, hogy élvezzen, 
hanem az, hogy dolgozzék: avéyoD xai äxsyoo. Epiktetos ezen elve az 
emberi életnek vezérelve. Az emberi élet ajtajánál most is ott áll a 
őaí|icov, ki utasítást ad a belépőknek, miként lehetnének boldogok; 
de ott áll mai nap is az ’Arcár/) is, a csalás; kezében azon serleggel, 
melynek tartalma a tévedés és a tudatlanság (irXávj] xai áfvota). A ki 
ezen italból iszik, és pedig mindnyájan isznak, azt már beléptekor 
körülhálózzák a balhit, a hírvágy és az élvvágy (Sóíai xai sittfrojiiai 
xai fjáovaí) s vezetik oda, a hol vágyait kielégíthetni Ígérik. A szeren
cse (Tóyvj) most is csalogatja az embereket, ugyanazon vágyak heví
tik lelkűket, mint Kebes idején, * s most is az áll, a mit Epiktetus 
állított: ** iokötöd -r.á.-'.z xtú yapaxv/jp ooSájrore sísaotoö jcpoaSoxcj, totps- 
Xsiav xai ßXaßrjv, áXX’ ájro twv s£<o. <ptXoaó<poo aráai; xai yapaxríjp, 
iräoav (utpsXsiav xxi ßXaßyjv sí saotöo TrpoaSoxcj (a köznapi lélek állás
pontja és jelleme az, soha magától nem remélni üdvöt és vesztessé
get, hanem a külső dolgokból. A philosophus álláspontja és jelleme 
az, minden üdvöt és vesztességet maga magából várni). Az ész szava 
parancsolja mai nap is, hogy a ki boldog akar lenni, semmihez se 
kösse magát, a mi nem tőle függ, ellenben azt keresse, a mit elérhet, 
a mi hatalmában áll, azaz: erejének öntudatára eljutni, szellemi 
tehetségeinek élvezetét megszerezni. Ezen kívül semmit sem érhet 
el; rendszeresíteni kívánalmait, ez az emberi életnek egyedüli nye
resége.

A lélektani kutatás tehát egyenesen a pessimismus alaptanára 
utal, még pedig sokkal meggyőzőbb alakban, mint azt más téren 
nyerhetné. Az újabbkori pessimismust épen ezen vonása különböz
teti meg a régitől. Buddha, Hegesias, Epiktetos és a többi stoikusok 
kivált a világi dolgok múlandóságából vezették le azon tételüket, 
hogy az életben több a fájdalom, mint az öröm. A modern pessimis
mus ezt is felhasználja, de a lelki élet természetéből is származtatja

* Cebetis Thebani. Tabula.
** Epictetus. Encheiridion. cap. 71.
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tanát. Ezen lélektani pessimismust kárhoztatni, veszedelmesnek 
bélyegezni, gyenge lelkek szokása és hivatása. A ki az ember lénye
gét ösztöneiben, az ösztönök természetét a térszerző igyekezetben 
találja, az a kielégedést lehetetlennek fogja belátni. Folytonos Tan- 
talusi kín az, melyben az emberi élet szenved. Azonban ezen fájda
lom, mely az emberi élettől elválaszthatatlan, csak akkor rósz, lia 
célja nincsen; lia az ember csak azért élne, hogy meghaljon, akkor 
az emberi élet a legszomorúbb komoedia lenne. Hogy pedig van-e 
ezen életnek más célja is, azt mi nem mondhatjuk; az emberi elme 
a célok iránt tökéletesen bizonytalanságban van, mi a dolgok lénye
gét ismerhetjük ugyan, de azoknak céljai előttünk ismeretlenek. Le
gyen azonban ezen cél, melyért az emberi élet létezik, akármi, köte
lességünk azért mégis világos: lemondani azért, mert a kielégedés lehe
tetlen, lemondani azon legszélső határig, a melyen túl szellemünk 
fejlődésének veszélyeztetése nélkül nem léphetünk, és küzdeni min
den ellen, a mi az egyéniség ezen egyedüli, biztosan észlelhető célját, 
az önmegélést gátolja. ’Avéyou xai ärcsyoo.

Munka az emberi élet feladata. Munka által nyeri becsét min
den egyes tárgy s oly elmélet, mely a munkának jelentőségét bírja 
megmagyarázni, képes lesz annak is megfejtésére, a mi a munka által 
létesül. Az emberi munka által pedig létesül a társadalom s annak 
minden áldása és átka. Mert minden ember igyekszik magát érvénye
síteni, az által, hogy egyénisége határait kiszélesíti. Ez által szár
maznak különböző működési körök hálózatai, melyeknek összessége 
teszi az emberi társadalmat. Ezen társadalom az érték fogalma sze
rint becsli a természeti és emberi munka eredményét. Azért az érték 
(value, valeur, Werth) fogalma az, a mi az emberi társadalmat foly
tonos mozgásban tartja, s a lélektan, mely nem bírja elméletileg 
megadni azon előzményeket, melyek ezen fogalomba, mint mozza
natai belépnek, nem felel meg hivatásának. Mert a lélektani fejtege
tésnek, ha philosophiai akar lenni, kettőt kell megtennie: egyrészt 
előttünk fekvő tényeket meg kell értetnie, másrészt pedig felsőbb 
gondolatsorokhoz az alapot kell szolgáltatnia.

Elméletünk tehát, mely idáig csak a tények magyarázatára 
szolgált, ezen nagyfontosságu fejtvényből az érték fogalmának moz- 
smatait is kénytelen röviden levezetni, minthogy ez a társas tudo
mány, nevezetesen a nemzetgazdászat egyik főfogalma, melynek 
teljes megfejtése csak a lélektani előzmények tiszta ismeretének alap
ján nyughatik. Ezen fogalom logikai mozzanatai pedig a következők:

3*
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Az érték fogalma viszonyfogalom, mely viszony objectiv vagy sub- 
jectiv lehet. Azaz, valamely tárgynak van értéke viszonyban más 
önálló tárgyhoz vagy pedig viszonyban az alanyhoz. Az érték fogalma 
tehát a célfogalom körébe esik, s úgy azt fejezi ki, mit ér egy tárgy 
valamely más tárgy vagy alany céljára nézve ? Az alany célja magát 
megélni; a tárgy értéke tehát azon képességében rejlik, melylyel e 
cél elérését előmozdítja. Minthogy pedig az alany céljának elérésére 
egyedül a szükség stádiumán át juthat, azért a tárgy értéke azon 
képességét fejezi ki, melylyel az alany szükségének kielégítésére ren
delkezik. Az érték fogalmának törzsét tehát azon viszony képezi, mely 
az alany szüksége és a tárgy pótló képessége között van. Ezen érték 
megállapíttatik egy becslő ítélet alapján, mely Ítéletben a szükség és a 
pótlóképesség hasonlíttatik össze. Ennek alapján pedig azt mondjuk: 
a tárgy értéke a szükség nagyságával arányos. A szükség és kielége- 
dés mennyiségi viszonyából (3. pont) ezen Ítélet magától világos.

Azonban ezen törzshöz más részletek is járulnak. Minthogy 
ugyanis az alany bizonyos munkát kénytelen kifejteni, hogy a pót
képet az ösztön hatalmába kerítse, azért minél nagyobb ezen munka, 
annál nagyobb a tárgy értéke (Smith Ad.), s minthogy e munka az 
ellenálló tárgyak legyőzésében áll, azért minél nagyobb az erő, me
lyet a természet ellenállásának legyőzésére fordítunk, annál nagyobb 
a tárgy értéke is (Carey). Minthogy pedig annál több munkámba 
kerül a tárgy megszerzése, minél ritkábban fordul az elő a természet
ben, azért a tárgy naturalis ritkasága is befolyással bir az érték 
fokára. Mivel továbbá az ösztönök az alany szellemi jelentéséhez 
képest különböző becsüek, azért a tárgy értéke is emelkedik, minél 
idealisabb céloknak felel az meg, vagyis minél felsőbb szükségletek
nek tesz eleget. Végre pedig: minthogy a pótkép az ösztön restitutió- 
ját hozza létre, azért a tárgy értéke annál nagyobb, minél nagyobb 
kifejlésre, önérvényesítésre képesíti az alanyt vagyis minél nagyobb 
sikere van (Erfolg — Dühring és List Frigyes).

Mindezen mozzanatok, úgy mint a) a szükség nagysága, bj a 
szükség szellemi jelentősége, c) a szerzésre fordított erő, d) a siker — 
befolynak az érték megállapítására, s újak lépnek fel az ár (Preis) 
megszabásánál. Mindezeknek alapja pedig a szükség és kielégedés 
viszonyában rejlik, s mindezek mértékének absolut egysége azon leg
csekélyebb pótló erőfok, mely a legcsekélyebb szükségnek megfelel. 
Minél inkább képesedik az egyén saját belsejének kifejtésére, annál 
nagyobbnak kell azon pótlék értékének lennie, mely ezen öntárgya-
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sítást lehetségessé teszi. A gazdasági gépezetet tehát a szükség és a 
kielégedés mozgatja, mely a keresletet és kinálatot létesíti s annyi
ban elméletünk, mely ezen viszony felfogására a lélektani alapokat 
nyújtja, ezen oldalról is megtette azt, a mit igaz elmélettől kívánni 
lehet.

Az emberi életnek feladata az, hogy az egyén belső kincsét 
saját alapjelentésének megfelelő objectiv világképpé öntudatosan 
kifejtse. E törekvése kezdettől fogva számos gátoltatásnak van alá
vetve, melyeknek legyőzése a munka örömét teszi. Boldog ember, 
kinek sikerült szükségeinek rendszeresítése, ki képes volt, a külső
nek minden mostohasága dacára szellemi ösztöneit a többiek alap
jává s szabályozó végcéljává tenni. Az elérte a legnagyobbat, a mit 
elérni embernek adva van, — állandó kielégedést bölcs önkorláto- 
lásban.

B öhm K ároly.





JELENTÉS.

Az 1880/81 -iki tanévben a tanári kar személyzetére nézve azon vál
tozás állott be, hogy dr. Pecz Vilmos, ki már három évnél tovább a 
főgymnasiumban mint segédtanár az egyház megelégedésére működött, az 
1880-ik évi dec. 8-ikán tartott egyházi közgyűlés által rendes tanárrá 
választatott.

A fegyelem a tanulók között ez évben is annyira kielégítő volt, hogy 
nagyobb mérvű büntetés vagy kiutasítás nem fordult elő.

A gróf Teleki-Roth-Johanna-féle 40 frtos ösztöndíjat az idén Czentner 
József és Schaden Frigyes VIII-ik és Doleschall Alfréd VII-ik osztálybeli 
tanulók nyerték el. Neupauer Gusztáv VIII. osztálybeli tanulónak a Német 
tábornok-féle 25 frtos, Takács Károly VII-ik és Masztics Vladimir III-ik 
osztálybeli tanulóknak a Glosins-íéle 21—21 frtos ösztöndíjat Ítélte oda a 
nt. presbyterium.

Továbbá említjük, hogy Nagy Géza VIII. osztálybeli tanuló az idén 
a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur részéről a Jettim-féle 
80 frtos, Beöthy Pál V. osztálybeli tanuló a Balassa Zsuzsánna féle 100 frtos 
ösztöndíjban részesültek.

Végül megemlítjük, hogy a főgymnasiumi segélyegylet a következő 
tanulók helyett fizette a beiratási dijat az egyház pénztárába : Sax Fri
gyes VII., Breyer Jakab VII., Hertner Henrik, Lehner János, Kandra 
Mihály és Vitalis Márton I. oszt.; a 40 frtos tandijat pedig fizette a követ
kezők helyett: Hannover Miksa, Singer Miksa és Weisz Armin VIII., 
Engel Imre VI., Stern Samu és Weisz Dávid V., Groszmann Miksa és 
Kohn Ignác IV. osztálybeli tanulók helyett.





11

TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár az 1880/81 -iki iskolai évben részint vétel, részint aján
dékok utján szaporodott.

A ) Vétel utján
megszereztettek :

I. Folyóiratok:
a) Budapesti Szemle, szerk. G y u l a i  Pál .
b) Budapesti Közlöny, szerk. S a l a m o n  Fe r e nc z .
c) Századok, szerk. S z i l á g y i  Sándor .
d) Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  Gábor .
e) Protestáns egyházi és iskolai lap, szerk. dr. Ba l l a g i  Mór.
f) Havi szemle, szerk. B o d n á r Zs i gm.
<j) Koszorú, szerk. S z a n a  Tamás.
h) Figyelő, szerk. Aba f i  Laj os .
i) Egyetemes pliilologiai közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  Gus z 

t áv  és dr. T h e w r e w k  Emi l .
k) Természetrajzi Füzetek, szerk. dr. H e r m a n  Ottó.
l) Neue Jahrbücher für Philologie u. Psedagogik, szerk. dr. F l e c k 

ei  s e n A. és di'. M a s i u s H. Lipcse, Teubner.
in) Zeitschrift für die österr. Gymnasien, szerk. Se he n  kl K., 

T o m a s c h e k  K. és H a r t e i  W. Bécs, Gerold.
n) Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Bo n i t z  H., 

H i r s c h f e l d e r  W. és Rü h l e  P. Berlin, Weidmann.
o) Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftl. Unter

richt, szerk. H o f f m a n n  J. C. V., Lipcse, Teubner.
p) Literarisches Centralblatt, szerk. Z a r n c k e. Lipcse, Avenarius.
q) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r s c h m i d t  K. 

Lipcse, Koschny.



r) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Car l  Ph., Mün
chen, Oldenbourg.

s) Revue des deux Mondes. Paris.
t) Philologische Rundschau, herausgeg. von C. Wagen  er  und 

E. Ludwi g ,  Bremen. Heinsius.

2. Tudományos müvek:
1. F. Amb r o s i i  C a l e p i n i ,  Bergomanensis Dictionarium 

septem linguarum. Yenetiis, aped Nie. Pezzana. 1689.
2. Wapp  ® us, Dr. S. E. Handbuch der Geographie und Statistik. 

Bd. 1—4. 7 kötetben. Leipzig, Hinrich’sche Buchh. 1866—74.
3. Gr i mm,  Jakob u. Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, Bd. I—5, 

Leipzig, Hirzel, 1854—72.
4. K o s s u t h  Laj os ,  Irataim az emigratióból. Második kötet. 

Budapest, 1881. Atheníeum.
5. Weber ,  D. Georg, Allgemeine Weltgeschichte. 15. k. Leipzig, 

1880. Engelmann.
6. Sayous ,  Eduard, A magyarok egyetemes története. Franciából 

fordította dr. Molnár Antal. 2. k. Budapest, 1880. Athenaeum.
7. A r i s t o p h a n e s  Vigjátékai, ford. Arany János, II. és IH. k. 

Budapest 1880, Franklin-Társulat.
8. Go e d e k e  K. és T i t t m a n n  J. Deutsche Dichter des sieb

zehnten Jahrhunderts. 14. Bd. Lyrische Gedichte von Andr. Gryphius. 
Leipzig. 1880, Brockhaus.

9. S i m r o c k, K. Die deutschen Sprichwörter. 4. Aufl. Frankfurt 
a. M., Winter.

10. Wü n s c h e ,  Dr. Aug. Der jerusalem. Talmud. Zürich, 1880, 
Y erlags-Magasin.

11. P e s c h e 1, Oscar, Physische Erdkunde. Nach den hinterlassenen 
Manuscripten O. Peschel’s selbstständig bearbeitet und herausgegeben von 
Gusztáv Leipoldt. 1.2. k. Leipzig. Duncker u. Humblot, 1880.

12. Herwi g,  Dr. Hermann, Physikalische Begriffe und absolute 
Maasse. Leipzig. B. G. Teubner, 1880.

13. Cu r t i u s ,  Georg, Das Yerbum der griech. Sprache. Zweiter 
Band. Zweite Aufl. Leipzig. Hirzel 1880.

14. Ranke ,  Leop. v., Geschichte Wallensteins. 4-te Aufl. Leipzig. 
Duncker und Humblot, 1880.

15. Encyklopaedie der Naturwissenschaften. Lief. 12—16. Breslau, 
Trewendt. 1880/81.

16. F r i e d l ä n d e r ,  L. Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms. Fünfte Aufl. 1. 2. Lief. Leipzig. Hirzel, 1 SB 1.
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17. S c h e r e r ,  Dr. Willi., Geschichte der deutschen Literatur, 
1—4 füzet. Berlin, Weidmann, 1881.

18. Br ünow,  Dr. F., Lehrbuch des sphärischen Astronomie. 
4-te Aufl. Berlin, Dümmler, 1881.

19. André,  M. Ph., Exercicee d’Arithmetique, Paris André-Guédon.
20. B r i o t, M. Ch., Leijons nouvelles d’Arithmetique. Nouveile 

édition. Paris, Delagrave.
21. Mo me n h e i m et F r a n c o i s - Fr anck ,  Examens et compo

sitions de Mathematique. Paris, Dezobry.
22. Desboves ,  M., Questions de Geometrie élémentaire. Paris, 

Ch. Delagrave.
23. Des boves ,  A., Questions de Trigonometrie rectiligne. Paris, 

Delagrave.
24. D e s b o v e s ,  A., Questions d’Algébre élémentaire. Paris, 

Delagrave.
25. Ranke ,  Leop. v.,Weltgeschichte. 1. Tlieil. 1. 2. Abtli. 2. Aull. 

Leipzig, Duncker u. Humblot. 1881.
26. Z i l l  er, Dr. Tuiskon, Allgemeine philosophische Ethik. Lan

gensalza, Beyer u. Söhne, 1880.
27. Wa d d i n g t o n ,  Charles, Die Seele des Menschen. Deutsch 

von Prof. Ferd. Moesch. Leipzig, Schäfer, 1880.
28. E r d m a n n ,  Dr. Joh. Ed., Grundriss der Geschichte der Philo

sophie. 1. 2. Bd. Berlin, Hertz, 1878.
29. P i n d a r s  Siegeslieder erklärt von Friedrich Mezger. Leipzig, 

1880, Teubner.
30. Boeckh, Dr. Aug., Encyklopaedie und Methodologie der philolo

gischen Wissenschaften. Herausgegeben von Ernst Bratuschek. Leipzig, 
Teubner, 1877.

l i )  Ajándékok.

A m . t .  A k a d é m i á t ó l :
1. Magyar tud. Akadémiai Almanach, csillagászati és közönséges 

naptárral 1881-re. Bpest. 1881.
2. A m. t. Akadémia Értesítője. A m. t. Akadémia rendeletéből 

szerkeszti a főtitkár. XIV. 3—7. sz. Bpest 1880.
3. A m. t. Akadémia Évkönyvei. XVI, 6. Bpest, 1880.
4. Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia nyelvtud. 

bizottsága, szerk. Budenz József. XV, 3. XVI, 1. Bpest, 1880.
5. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. osztály 

rendeletéből szerk. Gyulai Pál. VIII. k. 8—10. IX. 1. Bpest 1880.



6. Értekezések a társ. tudom, köréből. A II. osztály rendeletéből 
szerk. Fraknói Vilmos. V. VI. 4—7. Bpest 1880.

7. Értekezések a tört. tudományok köréből. A II. osztály rendeleté
ből szerk. Fraknói Vilmos. IX. k. 1. 3. Bpest 1880.

8. Értekezések a mathem. tudom, köréből. A III. osztály rendeleté
ből szerk. Szabó József. VIII. 8. 13—16. Bpest, 1880.

9. Értekezések a természettudomány köréből. A III. osztály rende
letéből, szerk. Szabó József. X. 7—10. 12—14. 16. 17. Bpest 1880.

10. Magyar történelmi emlékek. Kiadja a m. tud. Akadémia történ, 
bizottsága. II. oszt. 30. k. Bpest, 1880.

11. Erdélyi országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. Am. 
tud. Akadémia tört. bizottsága megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. VI. k. 
Bpest, 1880.

12. Magyarország régészeti emlékei. IV. k. 2. Bpest, 1880.
13. Codex Cumanicus Bibliothecae ad templum Divi Marci Veneti- 

arum. Primum ed. Géza Kuun. Bpest 1880.
14. Ocskay László és a Felsőmagyarországi hadjáratok 1703—1710, 

irta Thaly Kálmán. Kiadja a m. tud. Akadémia történ, bizottsága. Buda
pest, 1880.

15. Az eltűnt régi vármegyék. Irta Pesty Frigyes. Kiadja a m. tud. 
Akadémia történ, bizottsága. 1. 2. k. Bpest 1880.

16. Magyarország bányászatának kritikai története. Irta Wenzel 
Gusztáv. Bpest, 1880.

17. Gróf Széchényi István és az Akadémia megalapítása. A Szé- 
chényi-szobor ünnepére a m. t. Akadémia megbízásából irta Szász Károly. 
Bpest, 1880.

18. Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. Kiadja 
a m. tud. Akadémia Írod. történ, bizottsága. Közzéteszi dr. Abel Jenő. 
Bpest, 1880.

A magyarországi Kárpátegylettöl:
Pa y e r ,  Hugo, Bibliotheca Carpathica. Igló, Schmidt József. 1880.

II. TERMÉSZETTANI SZERTÁR.

Vétel utján megszereztetett Dubosq-tól (Párisban) 1 Heliostat, 1 ké
szülék a Newton-féle színes gyűrűk előállítására, 2 db prisma flintüvegből, 
1 domború lencse (f =  33 m.), 1 domború lencse (f =  17) és két nicol 
merőleges lapokkal, összesen 500 fcs értékben, — továbbá egy fuvóasztal 
és 4 db Leclanche-féle elem.



III. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

A j á n d é k o k :

Állatok: A magyar nemzeti múzeumtól 8 db madár, Rácz Károly
III. oszt. tanulótól 118 fajrovar, 525 példányban, Kuthy Dezső II. oszt. 
tanulótól 40 faj bogár 45 példányban.

Ásványok : Birnbaum László VII. oszt. tanulótól egy ásvány, 
Michaelis Albert VI. oszt. tanulótól 20 db ásvány, Rosenfeld Leo VI. oszt. 
tanulótól 7 db ásvány, Egerer Otto V. oszt. tanulótól 1 achat, Tauszk 
Ferencz V. oszt. tanulótól .‘3 darab ásvány.

EGYLETEK.
I. A magyar önképzíl kör vasárnaponként tartotta összejöveteleit, 

melyekben a tanulók dolgozatokat olvastak fel, bíráltak és szavaltak.
II. A föggmnasium segély egyesülete. A főgymnasium segélyegyesületé

nek vagyona a múlt iskolai év végén 1586 frt 73 kr volt. A lefolyt iskolai 
évben az egyesület jövedelme: a) az egyesületi tagok dijai 321 tag után 
339 frt 94 kr ; b) a Pesti hazai első takarékpénztártól: 100 frt ; c) a Fon- 
ciére, Pesti biztositó intézettől: 40 frt; d) utólagos bevétel: 14 frt 50 kr ; 
ej kamat 128 frt 28 kr ; f )  a gymnasiumi ifjúság közreműködésével rende
zett hangverseny tiszta jövedelmének fele: 167 frt 79 kr. g) Ajándékok: 
162 frt 55 kr, h) 14 darab eladott magyar aranyjáradék után árkülönbség : 
247 frt 80 kr ; összes jövedelem : 1230 frt 86 kr.

Kiadás: a) tandíj fejében : 480 frt 14 tanuló után ; b) tankönyvekre : 
82 frt 70 k r; c) 15 tanuló iró- és rajzeszközökkel való ellátására : 17 frt 
80 kr. Összesen : 580 frt 50 kr.

Az egyesület jelen vagyona : 2237 frt 09 kr. Ez az összeg a takarék- 
pénztárban van elhelyezve.

A chemiai szertár részére vétel utján beszereztetett egy középnagyságú 
Hipp-féle készülék s többrendbeli üvegedények, főző üvegek, kémlő 
csövek, tölcsér, gázfogó kád, csövek stb. (18 frt 98 kr. érték).



46

A TANANYAG ÉS A K ÉZI KÖNYVEK K IM U TA TÁ SA  AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.

Vallás, hetenként 2 óra. Az O-testamentom. Palsesztina földrajza. 
K. k. Varga János Biblia ismerete.

Latin nyelv, k. 6 óra. A rendes nevek és igék. Megfelelő Írásbeli 
gyakorlatok. Mesék fordítása, alaktani elemzése és könyvnélküli tanulása. 
K. k. Szénássy nyelvtana s gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan főbb részei mondattani alapon — 
dolgozatok.

Német nyelv, k. 3 óra. Név- és igeragozás. Az egyszerű mondat. Köl
temények emlékelése s prózai darabok elemzése. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Willman, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.

Földrajz, h. 3 óra. A csillagászati és physikai földrajz alapfogalmai. 
Európa politikai földrajza. K. k. Batizfalvi István földrajza.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : A négy álapmivelet elvont s 
megnevezett számokkal, közönséges s tizedes törtekkel; időszámítás. K. k. 
Mauritz.

b) Mértan: A mértan elemei, egyenes vonal, kör, a szögek s azok 
mérése és háromszög különféleségei. K. k. Krisz F.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemeinek szabadkezü rajzolása ; 
az ékitési rajzolás elemei. Kézi könyv Krisz Ferencz I.

Természetrajz, h. 2 óra. Az emlős állatok és rovarok természetrajza. 
K. k. Pokorny.

jÉnek, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. Zene elemei (rhythmika %, 3U, iL 
üteny). Egyszólamu dalok.

II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az uj-testamentom. K. k. Varga, Biblia ismerete.
Latin nyelv, h. 6 óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendliagyósá- 

gokra. Olvasmányok alaktani elemzése, fordítása és emlékelése. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Szénássy-Elischer latin nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan mondattani alapon, kiváló tekin
tettel az igetanra. Költemények magyarázása, elemzése és könyvnélkül 
való tanulása. Házi dolgozatok. — Olvasó könyv: Bodnár-Iványi.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattanból a mellékmondatok. Költemé
nyek emlókelése, prózai darabok elemzése. írásbeli dolgozatok. K. k. 
Willmann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.
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Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Ó-kori történelem. — Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália földrajza. K. k. Batizfalvi történelme és föld
rajza.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Szorzási előnyök rövidített szor
zás tizedes törtekkel. A kettős tétel és annak alkalmazása a százalék
számítás különböző fajaira. K. k. Mauritz, I. füzet.

b) Mértan: A háromszög, a háromszögek egybevágósága és hasonló
sága. A négyszög. A kerítés és terület kiszámítása. K. k. Krisz F.

Mértani rajz, h. 2 óra. Az első félévben a szabadkézü mértani és az 
ékitési rajzolás folytatása. A második félévben a szerkesztő sikmértan leg
egyszerűbb feladatai körző és vonalzó segítségével. Kézikönyv Krisz 
Ferenc I.

Természetrajz, h. 3 óra. Az első félévben az állattanból a madarak, 
hüllők és halak természetrajza. K. k. Pokorny. —• A második félévben : 
Növénytan. K. k. Pokorny.

Ének, h. 1. óra. Hanggyakorlatok. Zene elemei (rhythmika 2A, a/4, V* 
üteny). Egyszólamu dalok.

III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Egyháztörténet. Pálffy József kisebb könyve szerint.
Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattanból a casustan. Az olvasókönyvből 

36 olvasmány elemzése és emlékelése. Fordítási gyakorlatok magyarból 
latinra a mondattani szabályok begyakorlására. K. k. Szénássy, Latin 
mondattan. Elischer, Latin olvasókönyv. Kis-Schulz gyakorló könyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondattan vázlatosan az elemezés alapján. 
Arany «Toldi«-ja öt első énekének magyarázása és könyv nélkül való 
betanulása. Gyakorlatok. Kézikönyv : Lehr Albert «Arany Toldija», 
jegyzetekkel.

Kémet nyelv, h. 3 óra. Mondattan. Költemények emlékelése, prózai 
darabok elemzése. írásbeli dolgozatok. K. k. Willmann, Lesebuch aus 
Herodot. "Weber, Deutsche Dichtungen.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Középkor és újkor. K. k. Batizfalvy 
világtörténelme II. és III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: arány, aránylat és alkalmazás : 
egyszerű és összetett hármas szabály, egyszerű és összetett arányos osztás, 
elegyités-számitás. K. k. Mauritz.

b) Mértan : A kör és a korszámítások.
Mértani rajz, h. 2 óra. A kör és a többi másodfokú görbe és az ezekre 

vonatkozó érintési feladatok szerkesztése. Cykloidák, csigavonalak és a 
kör lefejtettje.

Természettudományok, h. 3 óra. Az első félévben: Ásványtan. K. k.
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Pokorny. Második félévben : Physika. Általános tulajdonságok, bevezetés 
a chemiába. Hőtan. K. k. Greguss Gy.

Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. A skálák ismertetése.

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. Kézikönyv : Székács József 
vallástana.

Latin nyelv, b. 6 óra. A mondattanból a mondatrészek tanának befe
jezése és a mondatfajok (kötőszók, igeidők és módok) tana. A római naptár. 
Az olvasmányból Róma története a köztársaság kezdetétől Tarquinius 
Superbus haláláig (próza, kézikönyv III, 1, 1—8); továbbá Romulus és 
Remus megmentése, Róma alapítása és Remus halála, Gabii városának 
bevétele, a Fabiusok veszte (költemény, kézikönyv, Ovidius 1—4). Az alak
tan röviden átismételve. Gyakorlatok. Prózai és költészeti részletek emlé
kelése. A latin verstan röviden, a prosodiából a bevezetés, az általános 
szabályok és a különös szabályok közül a végszótagok, egytagú szók, ragok 
és kötőhangzók mennyisége. Kézikönyvek : Elischer «Latin olvasókönyv»-e 
és Peez «Latin verstan és proaodiá»-ja.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Verstan. — Gyakorlatok. — K. k. Torkos.
Német nyelv, h. 3 óra. Verstan. Költemények fordítása és emlékelése. 

Gyakorlatok. Kézikönyvek: Heinrich Gusztáv «Deutsche Verslehre»-je és 
Weber Rudolf német olvasókönyve.

Történelem, h. 2 óra. Magyarország története. K. k. Horváth Mihály.
Földrajz, h. 2. óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. k. 

Scholtz Albert: Az osztr.-magy. monarchia földrajzának kézikönyve.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: első fokú, egyismeretlenü és 

kétismeretlenü egyenletek feloldása. — Algebrából a négy alapmivelet 
általános számokkal. K. k. Mauritz R.

b) Mértan : testmértan, a hasáb, a gúla, a henger, a kúp és a gömb 
felületének és térfogatának kiszámítása. K, k. Krisz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Kéziét szerinti távlattan alapelvei. Alkalma
zása ennek a testek távlati rajzolására. Kézikönyv Krisz Ferencz.

Természettan, h. 3 óra. Hangtan, fénytan, delejesség, elektromosság, 
mechanika.

Ének, h. 1 óra. Az első félévben mint a Hl. oszt.-ban.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek ismertetése. —- K. k. 
Zsarnay.

Latin nyelv, h. 5 óra. 1. C. Jul. Cassaris comm, de bello Gallico lib,
I. cap. 1—26. — 2. Ovidii Met. VIII, 183—236, 618—725. XIII, 399—576.
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— 3. A mondattani szabályok alkalmi fejtegetése mellett a gyakorlókönyv 
46—60. számú darabjai latinra fordíttattak. -  Ovidiusból a nagyobb rész 
emlékeltetett. — K. k. Caesaris comm, de bello Gall. ed. Gyurits. — Ovid. 
Met. ex iterata E. Merkelii recognitione. Lipsiae in aedibus Teubneri 1878.
— Latin mondattan. Irta Szénássy Sándor. — Fordítási gyakorlatok 
magyarból latinra Kolmár és Sváby által.

Görög nyele, h. 4 óra. Alaktan a végzetű igékig. Idevágó gyakor
latok. — K. k. Koch görög nyelvtana és Schenkl-Kiss olvasókönyve.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Általános irálytan : Az irály nemei, kellékei. 
Trópusok, figurák. — Aesthetikai előismeretek. Iskolai és otthoni gya
korlatok.

Német nyelv, h. 2 óra. Epikai költemények olvasása és magyarázása. 
Az epikai költészet fő pontjai. írásbeli gyakorlatok. K. k. Heinrich I.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az ó-kor története a legrégibb idők
től az actiumi ütközetig, különös tekintettel a művelődésre. K. k. Batiz- 
falvi I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : Arányok és arányiatok és ezek
nek alkalmazása. Hatványozás. K. k. Mauritz : Általános számtan.

b) Mértan: A síkmértan. K. k. Ábel: Mértan.
Természettudományok, h. 3 óra. Első félévben : Chemia. Anorganikus 

és organikus chemia kísérletileg tárgyalva. K. k. Sajóhelyi Fr. — Második 
félévben : Mineralogia. K. k. Wissinger Károlytól.

VJ. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az uj-testamentomi könyvek ismertetése és olvasása. 
K. k. Zsarnay.

Latin nyelv, h. 5 óra. 1. C. Sallusti de bello Jug. liber cap. 1—25. —
2. Yerg. Aen. I, 1—494. — 3. A mondattani szabályok alkalmi fejtegetése 
mellett a gyakorlókönyv 116—136. számú darabjai latinra fordíttattak. — 
Sallustiusból a 10., 14. és 24. fejezet, Vergiliusból 296 sor emlékeltetett.— 
K. k. C. Sali. Crispi libri de Cat. coniuratione et de bello Jug. libri. Edidit 
E. Dietsch. — Vergilius Aeneisének első két könyve. Magyarázta Szénássy 
Sándor. — Latin mondattan. Irta Szénássy Sándor. — Fordítási gyakor
latok magyarból latinra Kolmár és Sváby által.

Görög nyelv, h. 4 óra. A végzetü és a rendhagyó igék. K. k. Koch 
Ernő. Hozzá tartozó gyakorlatokkal Schenkl-Kiss Gyakorló könyvéből. — 
Olvastatott és emlékeltetett ezen gyakorló könyvből 4 epigramma és 
Lukianos dialógusaiból a következők: Deorum dial. 7. 13. 24. Dial. mórt.
1. 2. 12. Dial. enal. 2. és Menippos vagy Nekyomauteiából 1—4 pont. 
Emlékelve: 3 dialogus. — K. k. Luciani Samosatensis op. ed. Car. Jako- 
bitz. Vol. I. pars I.

4
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Magyar nyelv, h. 3 óra. — Leiró és elbeszélő próza. — Epikus és 
lyrai költészet. Szónoki dolgozatok.

Német nyelv, h. 2 óra. A költészettanból az epikus s drámai költészet 
elmélete. Olvastatott Goethe Hermann és Dorotheája s Schiller Wilhelm 
Telije. írásbeli dolgozatok. K. k. Heinrich Lesebuch I. és Weher, Goethe 
Hermann és Dorotheája.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. A római császárság kora. A középkor 
történelme a fölfedezések koráig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a 
földrajzra. K. k. Batizf tlvi I. II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Gyök, logarithmus, első fokú 
egyenletek. K. k. Mauritz.

b) Mértan : Sík trigonometria. K. k. Ábel.
Természetrajz, h. 3 óra. Az első félévben: Zoologia. K. k. Tliomé- 

Paszlavszki. A második félévben : Botanika. K. k. Thomé-Borbás.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A kér. egyház története. — A magyarhoni protestáns 
egyház története. — E. k. Pálffy József.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Cicero Catilina elleni 1-ső és 2-ik 
beszéde (ez utóbbi a X—XIII. fejezetek kivételével); Livius 21-ik könyvé
nek első tizenhat fejezete; Horatiushól Carm. I, 1,3, 4, 14, 22. Emlékel- 
tetett 4 óda. Gyakorlatok Kalmár-Sváby gyakorlókönyvéből.

Görög nyelv, h. 4 óra. Herodotosból olvastatott: YI. k. 1—33, 42—48, 
94—124, 132—135. Homeri Odyssea I. ének ; YI. énektől 1—254. A syn- 
taxis főpontjai. K. k. Herodotos ed. Dietsch. Homeri Odyssea ed. Dindorf.

Magyar nyelv, h. 3 órá. Elmélkedő Írásművek. Szónoki beszéd. 
Tanító költészet. — Dolgozatok.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a legrégibb időktől 
Wielandig, számos olvasmánynyal és Írásbeli gyakorlatokkal egybekötve. 
K. k. Heinrich. III.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az újkor történelme a hitjavitástól 
az 1848-iki forradalmakig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a föld
rajzra. K. k. Batizfalvi III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Négyzetes egyenletek egy, két és 
három ösmeretlennel. Haladványok. K. k. Mauritz.

b) Mértan: Stereometria. K. k. Ábel.
Természettan, h. 3 óra. Szilárd, folyós és terjengős testek mechanikája. 

K. k. Fehér-Ipoly.
Bölcsészet, h. 2 óra. Formai Logika. K. k. Lindner-Klamarik.
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VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén Ilit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi.
Latin nyelv, h. 6 óra. Olvastatott: Tacitus Annales lib. XII. cap.

64—69. lib. XIII. 1—10. cap. 13—20. cap. 34—41. lib. XIY. cap. 3—18.
20—23. 51—57. lib. XV. cap. 33—65. Összesen 86 fejezet. — Horatius 
Od. I. 3. 13. 22. Od. HI. 30. Od. IV. 3. 4. Epod. 2-dik. — Ezek mind 
emlékeltettek. Hor. Sat. I. 1. 3. 9. Emlékelve 120 sor. Epist. II. 3. v.
1—175. — Forditási gyakorlatok Kolmár-Sváby Gy. könyvéből II. k. 10.
11. 22. 165—169. 98—108 dik fejezet. K. k. Tacitus ed. Halm. Horatius 
satirái és epistolái ed. Elischer. -— A római irodalom története az ezüst 
korig.

Ónálló házi dolgozatokra feladott latin themák.
1. Quum aspexeris, quot te antecedant, cogita, quot sequantur (Sen.)

2. Tres annuli (Elbeszélés). 3. Summa Hor. sat. lib. I. sat. primes.
4. Sorcivov o’ ?Xaßov yágpx T1VE? "“S P01 (Pind.). 5. Ne quid exspectes amicos, quod 
tibi tute agere possis. (Enn.) 6. Equus et asinus (fabula).

dörög nyelv, h. 4 óra. Olvastatott: Thukydides de b. pel. lib. VI. cap.
8. 15. 19. 24—32. lib. VII. cap. 1—8. 22—25. 36—45. 75. 76. Összesen ,
35 fej. — Homeros II. VI. 237—529. II. VII. XVIII egészen. Összesen 
1391 vers. Emlékelve II. VI. 390—495. — Sophokles Antigone v. 1—100.
155—331. Összesen 276 vers. K. k. Tinik. ed. Bcelime.—-Homeros ed. 
Dindorf. — Sophokles ed. Dindorf.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története a legújabb 
korig, Beöthy könyve nyomán.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a Gottsched- 
Bodmer-féle vitától Schiller haláláig. írásbeli dolgozatok. K. k. Heinrich 
Lesebuch III.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Magyarország pragmatikai története.
K. k. Horváth Mihály.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Kamatos kamat, évjáradék és 
kölcsöntörlesztés-számitások. Permutálás, combinálás, binomi tantétel. 
Diophantes-féle egyenletek. K. k. Mauritz.

Mértan: Gömbháromszögtan és nehány alkalmazása a földrajzban 
és csillagászatban. K. k. Ábel.

Természettan, h. 3 óra. A rezgő mozgás elmélete. — Akustika, Optika, 
Calorika, Elektromosság.

Bölcsészet, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan.

4*



A tanárok irodalmi működése az 1880—81-iki
tanévben.

I)r. Pecz Vilmostól megjelentek ismertetések és birálatok az Egyet, 
phil. közlönyben, továbbá megjelent egy Latin verstan és prosodia.

Scholtz Alberttól a Franklin-Társulat kiadásában megjelent: Föld
rajz a gymnasiumok használatára. I. rész : Magyarország s a földközi 
tengert környező országok. Második kiadás. II. rész : Európa, Ázsia.
III. rész : Afrika, Amerika, Ausztrália. Pliysikai és matkematikai földrajz.
IV. rész : Az osztrák-magyar monarchia földrajza. Második javitott kiadás.

Ptáth Arnoldtól a Franklin-Társulat kiadásában : «A kisérleti chemia 
elemei.»

Weber Rudolftól a «Jeles Írók tárában» Goethe Hermann és 
Dorotheája bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátva.



A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.

A tanár neve Tantárgy és osztály

H
et

en
ké

nt
i

ór
as

zá
m

Jegyzetek

Batizfalvi István
r. tanár.

vallás; n . vrn.
Történelem : VI. VH. Vm. 1 6 Az ág. liitv. ev. egyetemes 

tanügyi bizottság jegyzője.

ßölim Károly
r. tanár.

Latin : VUI.
Görög : VI. Vili. 
Bölcsészet: VII. Vili.

00T
”* A Vm. osztály főnöke.

Elischer József
r. tanár.

Vallás: V. VH. 
Latin : V. VI. 
Görög: V. 1 8 Az V. osztály főnöke.

Dr. Fröhlich Róbert
r. tanár.

Vallás: VI. Görög: VII. 
Német: V. VII. 
Történelem : V. 14

Ez idő szerint igazgató.
A gymnasium könyvtárnoka. 

A VH. osztály főnöke.

Ilr. Kari János
r. tanár.

Természetrajz: I. II. ID. V. 
VI.

Számtan: I. II. 1 7
A természetrajzi gyűjtemény 

őre.

Lehr Albert
r. tanár.

Magyar: I. IV. V. VI. VII.
v in . 1 7 A magyar önképző kör 

elnöke.

Dr. Pecz Vilmos
r. tanár.

Vallás : IV. Magyar : 111. 
Latin: IV. VH. Német: IV. 1 9 A IV. osztály főnöke.

Iláth Arnold
r. tanár.

Mennyiségtan: TV. 
Természettan : III. TV. VH. 

VIII.
Vegytan: V.

1 7
A chémiai szertár kezelője. 
A term.-tani muzeum őre. 

A tanári kar jegyzője.

Seholtz Albert
r. tanár.

Latin: n .
Magyar: H.
Történél. Földrajz: H. IV. 1 7

A II. osztály főnöke.
A földrajzi és történelmi
segédeszközök kezelője.

Ilr. Seholtz Ágost
r. tanár.

Mennyiségtan: IU. V. VI.
v n . vm . 1 7 A VI. osztály főnöke. 

A segély-egylet elnöke.

Svoboda István
r. tanár.

Vallás: m .
Latin : III. Német II. III. 
Történelem : Hl. 1 8 A in . osztály főnöke.

Schmid Tivadar
p. tanár. Ének : I. II. III. 3 Községi orgonista.

Szoltsánvi Ferencz
p. tanár. Mértani raja : I. H. HI. IV. 8 A IX. kerületi polgári iskola 

rendes tanára.

Weber Rudolf
r. tanár.

Vallás : I. Latin : I. 
Német: I. VI. Vili. 
Földrajz : I. 1 8 A I. osztály főnöke.
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A fő gymnasium! tanulók száma.

Osztályok szerint Hitvallás szerint
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A főgymnasiumi tanulók névsora.*

I; 0SZTÁ.LY,
1. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
2. Baader Ede, 1869. Budapest, ág. 1).
3. Bachrach Emil, 1S70. Budapest, M. li.
4. Balassa János, 1869. Budapest, ág h. t. m.
5. Bászel Aurel, 1870. Budapest, ág. h.
6. Bauer Otto, 1869. Budapest, ág. li.
7. Berger Ernő, 1870. Budapest, M. li.
8. Birkholz Frigyes, 1870. Budapest, ág. h.
9. Blaskovich Gyula, 1868. Budapest, ág. h.

10. Blaskovich Zdenkó, 1870. Budapest, ág. h.
11. Blaustem Fülop, 1870. London, M. h.
12. Boross Gyula, 1870. Budapest, ág. h.
13. Deutsch Jenő, 1870. Arad, SÍ. h.
14. Diamant Leo, 1870. Budapest, M. h.
15. Dzurek Mihály, 1868. Alsó-Kubin, ág. h.
16. Ehrenfeld József, 1870. Budapest, M. h.
17. Fáik Ernő, 1870. Budapest, r. k.
18. Fischbein Andor, 1871. Budapest, M. h.
39. Folkusházy Lajos, 1868. Budapest, h. h.
20. Freund István, 1870. Budapest, M. h.
21. Fritz Pál, 1868. Regensburg, ág. h.
22. Hercskó Pál, 1870. Budapest, r. k.
23. Herzfelder Jenő, 1871. Nagy-Várad, M. h.
24. Herczka Gyula, 1871. Budapest, M. h.
25. Hertner Henrik, 1868. Budapest, ág. h.
26. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
27. Hornbostel Benno, 1870. Budapest, ág. h.

28. Hrebenda Károly, 1868. Budapest, ág. h.
29. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
30. Illés Zoltán, 1868. Budapest, ág. h.
31. Jakobey László. 1870. Budapest, ág. h.,

t. m.
32. Jungk Károly, 1870. Budapest, ág. h.
33. Kandra Mihály, 1867. Gölniczbánya, ág. h., 

t. m.
34. Kann Emil, 1870. Budapest, M. h.
35. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
36. Kiinger Béla, 1869. Füzes-Gyarmat, M. h.
38. Koller Norbert, 1869. Besztercze, ág. h.
39. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h., t. m,
40. Lauffer Károly, 1869. Budapest, ág. h.
41. Lehner János, 1868. Paks, ág. h.
42. Lorsch Ödön, 1869. Nürnberg, ág. h.
43. Löwy Jenő, 1871. Budapest, M. h.
44. Lövy József, 1869. Budapest, M. h.
45. Masierevic Fédor, 1870. Budapest, g. k.
46. Melczer Róbert, 1870. Budapest, ág. h., 

t. m.
47. Nádossy György, 1870. Budapest, ág. h.
48. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
49. Pacsesz Gyula, 1869. Czinkota, ág. h., 

t. m.
50. Pezolt Károly, 1867. Budapest, ág. h., 

t. m.
51. Politzer Lajos, 1871. Budapest, M. h.
52. Poliak Imre, 1870. Budapest, M. h.

* ^Rövidítések : ág. k. *= ágostai hitvallású ; h. h. *= helvét hitvallásu; r. k. =  
római katholikus; g. k. — görög keleti; M. h. =  Mózes hitvallású ; m. t. = magántanuló ; 
t. m. =  tandíjmentés ; ö. d. ösztöndíjas ; k. 1. =  kilépett; ism. — ismétlő.
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53. Scholler József, 1868. Budapest, ág. h., 
t. m.

54. Schwarz Lipót, 1S68. Budapest, ág. h., 
t. m.

55. Stein Jenő, 1870. Budapest, M. h.
56. Stern Otto, 1871. Budapest, M. h.
57. Stettner Rezső, 1870. Budapest, M. h.
58. Strasser Otto, 1869. Budapest. 51. h.
59. Stricker Sándor, 1869. Vág-Ujhely, 51. h.
60. Taraschka Géza, 1869, Budapest, r. k.
61. Técsy Lajos, 1870. Budapest, 51. h.
62. Testory Antal, 1870. Budapest, 51. h.
63. Torday Ferencz, 1871. Budapest, h. h
64. Tscheuke Annin, 1870. Budapest, ág. h.
65. Uday György, 1867. Bemén, ág. h. t. m., 

k. 1.
66. Ungar Frigyes, 1869. Budapest, ág. h.
67. Urbanek Arthur, 1869. Besztercze, r. k.
68. Urbányi István, 1870. Budapest, ág. h.
69. Vitalis Márton, 1879. Liptó-Sz.-Miklós, 

ág. h., t. m.
70. Weinfeld Fülöp, 1870. Budapest, 51. h.
71. Weisz Hugó, 1869, Budapest, M. h.
72. Wertheimer Sándor, 1869. Budapest, 51. h.
73. Wurfer Lajos, 1868. Budapest, ág. b., 

t. m.
74. Zechmeister Emil, 1869. Eszék, ág. h.
75. Zimmermann Leo, 1869. Budapest, 51. h.
76. Jurenák Emil, 1870. Zimony, ág. h.
77. Buchwalder Zsigmond, 1871. Szirok, 51. h. 

m. t.
78. Brun Emil, 1870. Kolozsvár, ág. h. k. 1.

II, OSZTÁLY,
1. A beles Béla, 1869. Budapest. 51. h.
2. Artner Dez-ő, 1869. Budapest, ág. h.
3. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, 51. h.
4. Bányász Lajos, 1869. Budapest, ág. h.
5. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
6. Bloch Leo, 1869. Budapest, M. h:
7. Bloch Róbert, 1870. Budapest, 51. h.
8. Böhm Oszkár, 1868. Budapest, 51. h.
9. Bőké Sándor, 1869. Budapest, 51. h.

10. Czincz Sándor, 1868. Nyíregyháza, 51. h.
11. Dárday Dezső, 1869. Pozsony, r. k.

12. Décsey József, 1869. Budapest, 51. h.
13. Deutsch Ödön, 1868. Budapest, 51. h.
14. Drucker Henrik, 1869. Budapest, 51. h., 

k. 1.
15. Eisler Hugo, 1869. Budapest, M. h.
16. Eötvös Bálint, 1869. Veszprém, h. h.
I 7. Ferenczy László, 1869. Budapest, ág. h.
18. Fischbein Miklós, 1869. Nádudvar, 51. h.
19. Freyberg Arthur, 1868. Lugos, M. h.
20. Grüner Tivadar. 1869. Budapest, ág. h.
21. Györy Tibor, 1869. Budapest, h. h.
22. Haas Samu, 1867. Budapest, 51. h.
23. Hahn Elemér, 1868. Székes-Fehérvár, 51. h. 

I 24. Häutler Mór, 1869. Budapest, 51. h.
[ 25. Hecht Samu, 1868. Budapest, 51. h.
I  26. Heckl Ágoston, 1868. Selmecz, ág h t. m.

27. Hilf Lajos, 1869. Mezö-Túr, M. h.
I 28. Hochschopf Gusztáv, 1869. Budapest, r. k.

29. Hoffmann Sándor, 1869. Temesvár. 51. h.
30. Holitscher Arthur, 1869. Budapest, 51. h.
31. Jendrassik Kornél, 1868. Budapest, r. k.
32. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
33. Kandó Kálmán, 1869. Budapest, h. h.

I 34. Kann Lajos, 1869. Budapest, ni. v.
I 35. Konn Izidor, 1869. Budapest, m. v.
36. Korkoványi Árpád, 1869. Lugos, r. k , isin.
37. Köszeghy Árpád, 1869. Budapest ág. h.
38. Kunwald Caesar, 1870. Grácz, 51. h.
39. Kuthy Dezső, 1869. Becs, h. h.
40. Lichtenberger Ernő, 1868. Budapest, 51 h.
41. 5Iarkbreit Imre, 1870. Budapest, 51. h.
42. Vlárton 5Iiksa, 1870. Budapest. 51. h.
43. Mauthner Emil, 1869. Budapest, 51. h.
44. 51eczner Károly, 1869. Budapest, ág. h.
45. Alezey Gyula, 1868. Budapest ág. h.
46. 5!ittaesek Pál, 1869. Szenicze, ág. h.
47. Mühlberg Rikárd, 1870. Budapest, 51. h.
48. 51üller Ede, 1868. C'setnek, ág. h. t. m.
49. Müller Jenő, 1868. Jägerndorf 51. h
50. Petényi Otto, 1869. Bécs, ág. h.
51. Pinkász Fülöp, 1868. Budapest, 51. h.
52. Réthy Ferencz, 1868. Budapest, r. k.
53. Reymund Gyula, 1869. Budapest, r. k.
54. Rindskopf Rikárd, 1869. Bécs, 51. h.
55. Rosenberg Izidor, 1869. Budapest, 51. h.
56. Rosenfeld Károly, 1869. Budapest, 51. h.
57. Schmidt Gyula, 1869. Budapest, ág. h.



58. Schön Emil, 1870. Budapest, M. h.
59. Schubert Frigyes, 1869. Budapest, ág. 1).
60. Spiller Gyula, I860. Budapest, M. 1).
61. Spitzer Károly, 1869. Budapest, M. h.
62. Steiner Manó, 1869. Marczali, M. h.
63. Strasser Aladár, 1868. Budapest, M. h. 
6 t .  Szemere Béla, 1869. Csobád, h. h.
65. Tafler Ödön, 1869. Budapest, M. h.
66. Theindl Endre, 1868. Budapest, r. k.
67. Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. Ii.
68. Ullmann Mór, 1869. Budapest, ni. v.
69. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, ág. h.
70. Varságh Zoltán, 1869. Budapest, ág. h.
71. Vodianer Hugó, 1868. Budapest, M. h.
72. Wahlkampf Ede, 1866. Budapest,ág. h , k.l 
.73. Walther Rezső, 1869. Hátszeg, ág. h.
74. Weisz Géza, 1868. Budapest, M. h.
75. Wei-z Mór, 1869. Budapest, M. h.
.76. Wertheimer Lajos, 1869. Budapest, M- h.
77. Würsching Géza, 1869. Eperjes, ág. h.
78. Vezekényi Aladár, 1868.Budapest,r.k.,k.l.
79. Buehwalder Árpád, 1868. Szirák, M. li , 

m. t.
80. Buehwalder Lajos, 1869. Szirák, M. h., 

m. t.
81. Neuer Isidor, 1868. Budapest, M. h., m. t.
82. Rechnitzer Vilmos, 1869. Turkeve, M. h.

III. OSZTÁLY.

1. Atiler Zsiga, 1869. Budapest, M. h.
2. Andreanszky István, 1868. Budapest, ág.h.
3. Arentschildt Otto, 1867. Szólát, ág. h.
4. Balogh Dezső, 1868. Zsombolya, ág. h.
5. Benkó Béla, 1868. Budapest, ág. h.
6. Bleyer Henrik, 1868. Budapest, M. h.
7. Böhm Imre, 1869. Budapest, M. h.
8. Breuer Lajos, 1868. Budapest, M. h.
9. Busz Ede. 1806. Budapest, h. h.

10. Fanda József, 1868. Budapest, r. k.
11. Fein Sándor, 1860. Nagy-Abony, M. 1)., 

k. 1.
12. Ferenczy Sándor, 1867. Budapest, ág. h., 

k. 1
13. Fischbein Sándor, 1868. Budapest, M. h.

14. Fischer Gyula, 1869. Budapest, M. h
15. Goldberger Lajos, 1868. Budapest, M. h.
16. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, M. h.
17. Grünbaum Illés, 1868. Budapest, M. h.
18. Hazay Gyula, 1868. Budapest, ág. h. t. m.
19. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, M. h.
20. Heidlberg Károly, 1868. Budapest. M. h.
21. Heidlberg Ödön, 1S67. Budapest, M. h.
22. Hertzka Emil, 1869. Budapest, M. h.
23. Hirschler Károly. 1869. Budapest, M. h. 
21. Jerusálem Emil, 1869. Budapest, ág. h.
25. Imendörffer Bennó, 1867. Budapest, ág. h.
26. Joel Samu, 1868. Budapest, M. h.
27. Keller Ernő, 1866. Bécs, r. k.
28. Kern Géza, 1869. Szolnok. M. h.
29. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h.
30. Lö.wy Mór, 1S68. Budapest, M. h.
31. Mares Gyula, 1867. Pomáz, h. h.
32. Masztics Vladimir, 1867. Budapest, ág. h. 

t  m. ö. d.
33. Molnár Béla, 1868. Budapest, ág. h.
34. Piday Elek, 1868. Budapest, r. k.
35. Fóliák Gyula, 1868. Budapest, M. h.
36. Popper Károly, 1868. Budapest, M. h.
37. Preisz Henrik, 1868. Budapest, ág. h.
38. Prokopius György, 1868. Agg-Szt-Péter, 

ág. h. m. t.
39. Rácz Károly, 1866. Szt-Grót, r. k.
40. Reich Sándor, 1867. Budapest, M. h.
41. Reimann Gyula, 1868. Budapest, M. h.
42. Reményi Ferenez, 1868. Budapest, ág. h.
43. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
44. Schmidt Károly, 1867. Alsó-Somlvö, ág. h.
45. Spitzer Gyula, 1868. Debreczen, M. h.
46. Stark Béla, 1869. Budapest, M. h.
47. Steiner Izidor, 1867. Budapest, M. h.
48. Stern Dezső, 1868. Nagyvárad, M. h.
49. Stern Károly, 1868. Budapest, M. h.
50. Strasser Ernő, 1868. Budapest, M. h.
51. Strasser Miklós, 1867. Budapest, M. h.
52. Szedenics Zoltán, 1868. Budapest, ág. h.
53. Szelényi Aladár, 1869. Budapest, ág. h. 
5L. Szeszler Hugó, 1868. Budapest, M. h.
55. Taub Lajos, 1868. Budapest, M. h.
56. Vasskó Endre, 1868. Budapest, ág. h.
57. Vörös Kálmán, 1867. Budapest, ág h.
58. Weiner Hugó, 1869. Budapest, M. h.
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59. Werner Ferencz, 1866. Budapest, ág. h. 
t. m.

60. Woititz Gusztáv, 1867. Budapest, M. h.
61. Wolfner Gyula, 1868. Dj-Pest, M. h.

IY, OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1868. Budapest, M. h.
2. Artner Ge'za, 1868. Budapest, ág. h.
3. Back Jakab, 1866. Czinkota, M. h.
4. Band Lajos, 1869. Budapest, M. h.
5. Barber Rezső, 1868. Budapest, M. h.
6. Beck Vilmos, 1867. Budapest, M. h.
7. Benkó Lajos, 1865. Budapest, ág. h.
8. Bernáth Gusztáv, 1867. Pozsony, ág. h.
9. Böhm Béla, 1867. Budapest, ág. h.

10. Brachfeld Bódog, 1867. Budapest, M. h.
11. Clement Pál, 1867. Budapest, M. h.
12. Deutsch Arthur, 1867. Budapest, M. h.
13. Deutsch Lajos, 1867. Arad, M. h.
14. Engel Lajos, 1866. Dormánd, M. h.
15. Fischer Mór, 1866. Budapest, M. h
16. Fleiehl Sándor, 1867. Neuern, Csehország, 

M. h.
17. Friedmann Otto, I860. Budapest, M. h.
18. Fuchs Arthur, 1867. Budapest, M. h.
19. Füzesséry Árpád, 1868. Budapest, r. k.
20. Grossmann Miksa, 1868. Győr, M. h.
21. Grüner Károly, 1868. Budapest, ág. h.
22. Haas Ernő, 1866. Budapest, M. h.
23. Herzberg .Jenő, 1867. Budapest, M. h.
24. Klein Sándor, 1867. Budapest, M. h.
25. Kohn Ignácz, 1868. Nagy-Bajom, M. h.
26. Kronfeld Mór, 1867. Budapest, M. h.
27. Lázár Endre, 1867. Német-Palánka M. h.
28. Lövy László, 1868. Esztergom, M. h.
29. Macher Ernő, 1867. Budapest, ág. h.
30. Máder László, 1866. Budapest, r. k.
31. Mandel Béla, 1868. Budapest, M. h.
32. Mandl Sándor, 1868. Budapest, M. h.
33. Nagl József, 1867. Galgócz, M. h.
34. Nobl Rezső, 1866. Budapest. M. h.
35. Piltz Márton, 1866. Mezö-Berény, ág. h.
36. Politzer Sándor, 1867. Budapest, M. h.
37. Pollák Géza, 1866. Budapest, M. h.
38. Pulink Gyula, 1867. Budapest, M. h.

39. Preisz Bernát, 1868. Budapest, M. h.
40. Rohein Ödön, 1867. Bezdán, M. h.
41. Rosner Aladár, 1867. Budapest, ág. h.
42. Róthfeld Rikárd, 1867. Budapest, M. h.
43. Sigmund Károly, 1866. Budapest ág. h.
44. Simay Caesar, 1866. Nagy-Kanizsa, ág. h.
45. Soltész András, 1867. Székes-Fehérvár, r. k.
46. Stern József, 1866. Budapest, M. h.
47. Strasser Vilmos, 1866. Budapest, M. h.
48. Szalay Kálmán, 1863. Budnpest, h. h.
49. Szatmáry Ödön, 1867. Máté-Szalka, M. h.
50. Szeszler Sándor, 1866. Budapest, M. h.
51. Szontagh Árpád, 1868. Budapest, ág. h.
52. Schmidt Nándor, 1867. Budapest, ág. h.
53. Schöffer Róbert, 1868. Rácz-Almás, M. h.
54. Schön Arthur, 1867. Budapest, M. h.
55. Schossig Ferencz, 1865. Budapest, M. h.
56. Schwarz Alfréd, 1867. Budapest, M. h.
57. Schwarz Imre, 1868. Budapest, M. h.
58. Tallér Ármin, 1867. Budapest, M. h.
59. Ungár József, 1867. Kassa, M. h.
60. Vághy Károly, 1866. Budapest, M. h., k. 1.
61. Vidor Emil, 1867. Budapest, M. h.
62. Weisz Hugó, 1867. Budapest, M. h.
63. Weisz Mór, 1867. Szered, M. h.
64. Wolfinger Alajos, 1864. Budapest, M. h.

V. OSZTÁLY,
1. Agorasztó Miklós, 1866. Budapest, g. k.
2. Andreánszky Jenő, 1865. Budapest, ág. h.
3. Beöthy Pál, 1866. Nagy-Marja, h. h.
4. Blmn Károly, 1865. Arad, M. h.
5. Czincz László, 1866. Nyíregyháza, M. li.
6. Deutsch Adolf, 1865. Balassa-Gyarmat 

M. h.
7. Deutsch Arthur, 1865. Apostag, M. h.
8. Deutsch Bernát, 1865. Budaptst, M. h., k. 1.
9. Deutsch Lajos, 1865. Budapest, M. h.

10. Deutsch Miksa, 1866. Budapest, M. h.
11. Deutsch Ödön, 1865. Budapest, M. h.
12. Egerer Otto, 1865. Budapest, M. h.
13. Erős Sándor, 1866. Budapest, ág. h., t. m.
14. Fáik Géza, 1865. Budapest, M. h.
15. Fleischl Károly, 1867. Budapest, M. h.
16. Franki Zsigmond, 1865, Budapest, M. h.
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17. Glasner Lajos, 1866. Budapest, M. h.
18. Geyer Viktor, 1865. Brassó, ág. h.
19. Gorove Árpád, 1865. Budapest, r. k.
20. Grauer Vilmos, 1866. Budapest, M. k.
21. Györy István, 1867. Budapest, ág. h.
22. Haas Armin, 1866. Budapest, M. h.
23. Hirschler Leo, 1867. Budapest, M. h.
24. Jendrassik Aladár, 1866. Budapest, r. k.
25. Kanitz Jakab, 1867. Budapest, M. h.
26. Karsai Zsigmond, 1866. Budapest, M. h.
27. Képessy Imre, 1864. Budapest, ág. h., 

t. ra.
28. Kisfalvi Tivadar, 1865. Budapest, M. li.
29. Kiss Elek, 1866, Sár-Sz.-Lörincz, ág. h.
30. Löwy Lajos, 1865. Szakos, M. h.
31. Mahler Gusztáv, 1866. Budapest, M. h.
32. Maitinszky Sándor, 1865. Budapest, M. h.
33. Oszvald Sándor, 1865. Budapest, ág. h.
34. Plachy Gyula, 1866. Budapest, ág. h.
35. Politzer Illés, 1866. Budapest, M. h.
36. Pollák Jakab, 1866. Budapest, M. h.
37. Propper Ernő, 1867. Nagy-Kálid, M. h.
38. Rákossy Gyula, 1865. Budapest, ág. h.
39. Reiner Mór, 1865. Solt, M. h.
40. Rill Imre, 1S65. Vinga, r. k.
41. Rosenbaum Károly, 1862. Puchovv, M. h.
42. Rotter Lajos, 1864. Budapest, M. li.
43. Ruppenthal János, 1864. Franzfeld, ág. h.
44. Scheer Andor, 1866. Debreczen, M. h.
45. Schlesinger Jenő, 1864. Balassa-Gyarmat, 

M. h.
46. Schmidt Samu, 1866. Budapest, ág. h.
47. Schneider Gyula, 1866. Brzova, ág. h .,t.m .
48. Schüffer József, 1866. Rácz-Almás, M. h.
49. Schoenberg Illés, 1866. Budapest, M. h.
50. Steiner Ernő, 1866. Budapest, M. h.
51. Steiner Kálmán, 1866. Marczali, M. h.
52. SteinhauszBéla, 1865.Uj-Antalvö)gy,ág. h.
53. Stern Samu, 1865. Kis-Hegyes, M. h.
54. Stern Zsigmond, 1867. Budapest, M. h.
55. Strasser Gusztáv, 1866. Budapest, M. h.
56. Szalay Kornél, 1861. Szomolnok, ág. h.
57. Tauszk Ferencz, 1865. Budapest, M. h.
58. Vasskó Elemér, 1867. Budapest, ág. h.
59. Wahl Oszkár, 1866. Becs, M. h.
60. Waltersdorfer Vilmos, 1866. Budapest, 

ág. h.

61. Weisz Dávid, 1866. Szegszárd, M. h.
62. Weisz Emil, 1866. Fülek, M. h.
63. Weisz Gyula, 1866. Szeged, M. 1). k. 1.
64. Weisz Manó, 1866. Budapest, M. h.
65. Weisz Nándor, 1866. Budapest, M. h.
66. Zuckermann Ede, 1866. Budapest, M.h.k. 1.

VI. OSZTÁLY.
1. Adler Gyula, 1866. Budapest, M. h.
2. Albricht Albin, 1865. Eperjes, r. k., k. 1.
3. Bartsch Gusztáv, 1866. Bécs, ág. h.
4. Basch Tivadar, 1866. Becskerek, r. k., k. 1.
5. Dohmann Miklós, 1864. Érsek-Újvár, ág. h.
6. Dubecz Károly, 1865. Budapest, ág. h.
7. Éliás Fülöp, 1865. Szeged, M. h.
8. Engel Imre, 1865. Máté-Szalka, M. h.
9. Fábry Frigyes, 1865. Velencze, ág. h.

10. Fleischl Róbert, 1864. Budapest, M. h.
11. Fuchs Ármin, 1864. Rákos-Keresztúr,M. h.
12. Fuchs Károly, 1863. Cserrenka, ág. h.
13. Goldberger Arnold, 1864. Ó-Buda, M. h.
14. Goldmann Mór, 1863. Czinkota, M. h.
15. Haas Emil, 1865. Budapest, M. h.
16. Kann Zsigmond, 1865. Budapest, M. h.
17. Kelemen Lajos, 1865. Budapest, M. h.
18. Keményii Béla, 1865. Budapest, M. h.
19. Keresztszeghy Gyula, 1866. Budapest,h.h.
20. Kesselbauer Ödön, 1861. Bécs, ág. h.
21. Kohn Aurél, 1865. Budapest, M. h.
22. Lauffer Vilmos, 1864, Budapest, ág. h.
23. Mayer Ernő, 1862. Német-Újvár, M. h.
24. Michaelis Béla, 1865. Károly-Fehérvár, 

ág. h.
25. Ofner Oszkár, 1863. Budapest, M. h.
26. Patak Nándor, 1865. Nagy-Mezerics, M. k.
27. Politzer Aladár, 1865. Budapest, M. h.
28. I’olner Ödön, 1865. Békés-Csaba, ág. h.
29. Popper Hugo, 1866. Budapest, M. h.
30. Propper Gyula, 1865. Máté-Ssalka, M. h.
31. Rosenberg Gyula, 1866. Budapest, M. h.
32. Rosenfeld Leo, 1865. Budapest, M. h.
33. Scheer Emil, 1865. Budapest, M. h.
34. Schlichter Frigyes, 1866. Budapest, M. h.
35. Schmidt Márton, 1865. Temesvár, r. k.
36. Schoenberg Pál, 1865. Budapest, M. h.
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37. Schwartz József, 1866. Pásztó, M. h. k. 1.
38. Spitz Bertalan, 1864. Fehér-Gyarmat, M. h. 

k. 1.
39. Stein Béla, 1866. Zornbor, M. h.
40. Steiner Mór, 1864. Balassa-Gyarmat, M. h.
41. Stein Manó. 1866. Budapest, M. h.
42. Szabó István, 1863. Gyapjas, h. h., k. 1.
43. Szelényi Jenő, 1865. Merény, ág. h., t. m.
44. Thein Viktor, 1866. Budapest, M. h.
45. Thein Zsiga, 1866. Budapest, M. h.
46. Vályi Sándor, 1865. Budapest, ág. h.
47. Weinberger Fülop, 1862. Balassa-Gyarmat, 

M. h.
48. Weisz Antal, 1865. Szeged, M. h.
49. Weisz Géza, 1865. Budapest, M. h.

VII. OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1864. Budapest, M. h., ö. d.
2. Balassa Károly, 1865. Budapest, ág. h.
3. Berger Emil, 1865. Budapest, M. h.
4. Berger Miksa, 1862. Veszprém, M. h. k. 1.
5. Birnbaum László, 1864. Budapest, M. h.
6. Blum Róbert, 1864. Arad, M. h.
7. Böhm Gyula, 1863. Budapest, M. h.
8. Brever Jakab, 1861. Uj-Leszna, ág. h., k. 1.
9. Dach Sándor, 1861. Piszke, M. h.

10. Dolleschall Alfréd, 1864. Beszterczebánya, 
ág. h., ö. d.

11. Etienne Károly, 1863. Érsek-Újvár, r. k.
12. Fink Sándor, 1864. Budapest, M. h„ k. 1.
13. Fried Lipót, 1864. Tisza-Ujlak, M. h.
14. Fridrich Vilmos, 1864. Budapest, M. h.
15. Fürst Isidor, 1863. Gyöngyös, M. h., k. 1.
16. Goldstein Isidor, 1865. Budapest, M. h.
17. Gerö Imre, 1864. Budapest, M. h. ö. d.
18. Gnttmann Gyula, 1863. Budapest, M. h.
19. Grünfeld Lipót, 1864. Budapest, M. h.
20. Gyöngyösy József, 1865. Gyöngyös, M. h.
21. Heidlberg Tivadar, 1863. Budapest, M. h.
22. Hellmer Emil 1862. Budapest, r. k.
23. Herz Mór, 1864. Budapest, M. h.
24. Hirschler Henrik, 1866. Budapest, M. h.
25. Hütter Károly, 1865. Okány, M. h.
26. Kemény Miklós, 1865. Nagy-Kálló, M. h.
27. Keppich Henrik, 1864. Budapest, M. h.

28. Kiinger Zsigmond, 1864. Balassa-Gyarmat, 
M. h.

29. Kohner Adolf, 1865. Budapest. M. h.
30. Krepuska Géza, 1861. Budapest, ág. h.
31. Marikovszky Béla, 1864. Dömsöd, h. h., 

m. t., k. 1.
32. Markbreit Gyula, 1865. Budapest, M. h.
33. Nagy Ernő, 1864. Er-Semlye, ág. h.
34. Neumann Miksa, 1863. Liptó-Sz.-Miklós, 

M. h.
35. Nobl Gábor, 1864. Szombathely, M. h.
36. Pintschoff Lipót, 1864. Budapest, M. h.
37. Rothauser Isidor 1863. Veszprém, M. h.
38. Sax Frigyes, 1864. Budapest, ág. h. t. in.
39. Schieb Viktor, 1864. Nagy-Szeben, ág. h.
40. Schoenberg Kálmán, 1863. Budapest, M. h.
41. Schmidt Sándor, 1863. Alsó-Lendva, ág. h.
42. Schossberger Adolf, 1864. Budapest, M. h
43. Sommer Béla. 1864. Budapest, M. h.
44. Stricker Mór, 1863. Vág-Ujhely, M. h.
45. Szilágyi Árpád, 1863. Hajdú-Böszörmény, 

h. h., m. t.
46. Takács Károly, 1862. Aszód, ág. h.
47. Taub Gyula, 1863. Budapest, M. h.
48. Tenusz Tivadar, 1862. Szatmár-Németi, 

r. k.
49. Tolnay Cornél, 1865. Gödöllő, ág. h.
50. Widder Lajos, 1863. Vilmány, M. h.
51. Schwarz Isidor, 1862. Arad, M. h., m. t.

VIII. OSZTÁLY.
1. Altstädter Béla, 1864. Szeged, M. h.
2. Basch Imre, 1863. Budapest, r. k.
3. Batizfalvi István, 1862. Budapest, ág. h., 

t. m.
4. Birnbaum Ernő, 1863. Budapest, M. h.
5. Balla Pál, 1864. Budapest, r. k.
6. Czentner József, 1862. Menhard, Szepes m. 

ág. h.
7. Engelmann Frigyes, 1861. Tevel, M. h.
8. Földváry Antal, 1862. Haraszti, ág. h.
9. Fiizesséry Zoltán, 1862. Budapest, r. k.

10. Glück Arnold, 1864. Sátoralja-Ujhely, M. 
h., k. 1.

11. Gross Gyula, 1863. Budapest, M. h.
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12. Grünbaum Béla, 1864. Budapest, M. h.
13. Hannover Miksa, 1861. Tura, M. h.
14. Holländer Lajos, 1861. Budapest, M. h.
15. Jeszenszky István, 1861. Balassa-Gyarmat, 

ág. h.
16. Kemény Ferencz, 1861. Nagy-Kálid, M. h., 

k. 1.
17. Klein Ede, 1863. Gyoma, M. h.
18. Külley Elemér. 1863. Budapest, ág. h.
19. Löwy Zsigmond, 1863. Jankovácz, M. h.
20. Lumniczer József, 1863. Szolnok, r. k.
21. Mares Ödön, 1864. Pornáz, h. h.
22. Nagy Géza, 1863. Nagy-Körös, h. h.
23. Neumann Sándor, 1863. Csongrád, M. li.
24. Neupauer Ágost, 1862. Szepes-Olaszi, ág. 

h., t. m., ö. d.
25. Pollatsek Sámuel, 1862. Tálya, M. h.
26. Polncr Aladár, 1862. Budapest, ág. h.

27. Rothauser Izidor, 1863. Veszprém, M. h.
28. Schaden Frigyes, 1862. Pozsony, ág. h., 

t. m., ö. d.
29. Schick Ferencz, 1860. Budapest, M. h.
30. Schranz Viktor, 1862. Eperjes, ág. h .,t. m.
31. Schwiedland Jenő, 1863. Budapest, h. h.
32. Singer Miksa, 1862. Csáktornya, M. h.
33. Szedenics Aladár, 1864. Budapest, ág. h.
31. Stadler Sámuel, 1861. Mosony, M. h.
35. Györgyei László, 1863. Budapest, M. h.
36. Walther Gyula, 1863. Arad, ág. h.
37. Weisz Armin, 1861. Gyöngyös, M. h.
38. Wolfner Izidor, 1864. Uj-Pest, M. h.
39. Ybl Felix, 1864. Budapest, r. k.
40. Boskovitz Sándor, 1862. Kis-Marczali, M.h.
41. Klein Miksa, I860. T.-Sz.-Miklós, M .h.m .t.
12. Lipcsey József, 1855. Gács, r. k., m. t.

Kimutatás az 1879 80-ik és 1880 81-ik tanév végén 
tartott érettségi vizsgálatokról.
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Tudósítás.

A jövő tanév szeptember első napjaiban kezdődik. A beirások, fel
vételi-, pót- és magánvizsgálatok idejét aug. hó második felében a napi 
lapok utján fogjuk közhirré tenni.

A főgymnasium I. osztályába a növendékek csak f e l v é t e l i  v i zs 
g á l a t  a l a p j á n  vétetnek fel. E vizsgálat alól csak az van felmentve, ki 
a IV. elemi osztályt a helybeli ág. liitv. ev. népiskolában legalább j ó bizo- 
nyitványnyal végezte.

A főgymnasium egyes osztályai túlnépesedése veszélyének sikeres 
megelőzése czéljából az egyházgyülekezet választmánya 1877. évi deezem- 
ber hó 21-kén tartott ülésében elhatározta, hogy egy osztályba 70-nél több 
tanuló fel nem vehető; nehogy tehát hitsorsosaink azon kellemetlen hely
zetbe jussanak, hogy az elkésett jelentkezés következtében és a gymnasiumi 
tanulók nagy száma miatt gyermekeiket vissza kelljen utasitani: felkéret
nek, hogy gyermekeik beiratása iránt az iskolai év elején idejekorán gon
doskodni el ne mulaszszák és e czélból nemcsak a mindenkor közhirré 
teendő beiratási napok k é t el ső n a p j á n ,  m e l y e k  k i z á r ó l a g  az 
e v a n g é l i k u s  t a n u l ó k  f ö l v é t e l é r e  f o r d i t t a t n a k ,  okvetle
nül jelentkezni szíveskedjenek, hanem különösen a 4-dik elemi osztályból 
az algymnasiumba átlépő tanulók szülői nagyobb' biztosság kedvéért a 
j e l e n  i s k o l a i  év vé g é i g  ebbeli szándékukat az igazgatóságnál beje
lenteni szíveskedjenek.

Dr. Fröhlich. Róbert,
e. i. igazgató tanár.








