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A FORMAI LOGIKA REFORMJÁRÓL.
Különös tekintettel a magyar iskolákban használt logikai könyvekre.

1. A modern tudománynak majdnem minden ágában azon saját
ságos ellenmondással találkozunk, hogy régi és új nézetek egymás 
mellett békében állanak s míg emezekben mindent az ész autonom tör
vényeivel igazolva látni kívánunk, a régi nézetekkel szemben csekély 
kritikát sem gyakorolunk. A modern tudomány ezen vonása készület- 
lenségének je le ; könnyen érthető ugyan azon átalakulásból, melyen 
összes ismereteink metaphysikai formájukból kivetkőzni, s positiv 
alapokon megnyugodni igyekeznek: s mégis olyan elemet kéj>ez 
ismeretünkben, mely azok rendszeréből kiküszöbölendő, mert az 
olyan tanfejleménynek rendszeres értéke nem lehet, mely új igazsá
gokat kritika nélkül elfogadott régi elvekkel összeilleszteni akar — 
sikertelenül.

Ilyen helyzetben vagyunk a formai logikával is. Az összes tudo
mányok meghajolnak tételei előtt, ezzel vezetjük be a serdülő ifjúságot 
a gondolkodás rengeteg birodalmába, magától értetődőnek vesszük 
azon bizalmat, melylyel e régi tekintély iránt viselkedünk s Kant 
szinte dicsérve említi, hogy ezen tan Aristoteles óta az ő koráig hala
dásnak nem indult. Pedig kirívóbban a modern tudomány alapellen- 
mondását sehol sem észlelhetjük, mint épen a formai logikánál; s 
hogy annak rendszerét befejezettnek hiszik, az csak azon túlzott jó
hiszeműségről s kevés óvatosságról tanúskodik, melylyel az ész ezen 
tudomány tekintetében maga iránt viselkedik. Mert az ókor meta
physikai alapjain egy nagy gonddal megszerkesztett középkori scho- 
lastikus épület emelkedik előttünk, melyhez az újkori lélektani s 
ismeretelméleti kutatások kívánnának simulni, — de hozzá toldott 
ékítményekként mindig lehullanak róla. Valósággal ez a formai logi
kának jelen képe, a melyet kivált magyar iskoláinkban nyújtunk róla 
iíjainknak : ráncos vén asszony, jó éveiből fenmaradt ruháiba erősen 
befűzve, a tavasznak tarka színű, üde szülöttjeivel feldíszítve.

Ev. főgymn. ért. í
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Felette szeretném, ha az olvasó mindjárt aczikk elején helyesen 
értené szándékomat. Nem azt tagadom, hogy a formai logikának van
nak kétségbe vonhatlan alaptörvényei, melyekből részletesebb tör
vények leszármaztathatók. De kettőt tagadok: 1. azt, hogy ezen tör
vények mostani alakjukban kimerítenék a logikai viszonyokat és 
hogy mindazok érvényesek, miket a formai logika ilyenekül hirdet, 
és 2. azt, hogy ezen törvényeket a formai logika elvileg bírná levezetni 
avagy csak megindokolni is. Elismerve ennélfogva a formai logika 
sok tételeinek igazságát, tagadom, hogy jelenlegi rendszeres alakját 
továbbra is megtarthatná, mert azt a szellemi működés átalános tör
vényeivel igazolni, vagy csak megegyeztetni is, nem képes.

2. Ezen tényállást a logika történelme igazolja, mely, a hol 
benne haladás észlelhető, nem egyéb,, mint törekvés arra, hogy az 
aristotelesi fogalmazás új, megfelelőbb iogalmazással helyettesíttessék. 
E tényállást pedig mai nap az önálló gondolkodók szinte kivétel nél
kül elismerik, hol nyíltan, a régi tanok bírálásával, hol hallgatag, új 
rendszeres alakok megalkotásával. Nem kell e célból másokat emlí
tenem, mint Kantot és Hegelt, két homlokegyenest ellenkező irány 
képviselőjét, kik közt állanak a német logikusok Herbarttól kezdve 
Schuppeig, mint Lotze, Trendeinburg, Überweg, Lange, Sigwart, 
Wundt, — elég ráutalnom a Kanti alapon megindult Hamiltonra, 
kinek nyomdokain haladtak de Morgan, Boole, Jevons, hozzá még 
talán J. Stuart Millre. Mind ezen férfiak új meg új, és (mondjuk 
meg egyenesen) folyton bonyodalmasabb és érthetetlenebb alakban 
adják elő ezen oly egyszerűnek látszó tant, a mi minden esetre 
gyanús, ha meggondoljuk, hogy simplex sigillum veri. Távol van 
tőlem, hogy e lelkes férfiak érdemeit a logika helyes fogalmazása 
körül kevésre becsülném; elismerem nyiltan azon tisztán tudomá
nyos indokú törekvést, melynek müveik keletkezésüket köszönik. 
Mind azon által, teljesen ismerve csekélységemet ezen nagy fér
fiakkal szemben, szerénytelenséget még sem követek el, állítván, 
hogy csekély nézetem szerint a logika hiányait nem azon pontból orvo
solják, a melyből azok egyedül gyógyíthatók. Mert ezen törekvések 
mind azon egy alaphibában szenvednek, hogy a logika eddigi alap
elvét vizsgádat nélkül elfogadják. Pedig a régi törzs más gyümölcsöt 
soha nem fog hozni; sokkal hatalmasabb ama régi alapelv, semhogy 
a részletekben eltérést engedne. Végzetes hatalmával menthetlenül 
magával sodor s a nemes szándék foltozássá kénytelen törpiilni. Leg
jobb esetben az elv ellen elkövetett mellékes vétségeket javítanak, a
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hol hézagot látnak, azt új fogással (legyen az az ítéletek quantifica- 
tiója, vagy egyenletekkel való kifejezése vagy a syllogistikus módok 
megbővítése stb.) betöltik, de az egészet régi alakjában meghagyják. 
A rákbaj azért megmarad s a logika ezen javítások dacára ma is azt 
a régi alakot mutatja, a melyet neki Aristoteles hatalmas keze adott. 
Épen ezen alak pedig nézetem szerint teljesen elégtelen arra, hogy 
akár az ismeret alaptényeihez simuljon, akár hézag nélküli logikai 
rendszert képezzen, akár pedig a reális kutatás számára alkalmas 
eszközöket nyújthasson.

3. Ily vitás kérdés eldöntésénél mindenekelőtt a megítélés fó
ruma megállapítandó. Erre nézve pedig két forum a határozó. A logi
kai tanok ugyanis, mint a lelki élet egy nagy ága, egyfelől az átalános 
lélektantól, másfelől, mint az ismerés egyetemes formái, az ismeretelmé
lettől függnek. Ámde a formai logika levezetéseiben minden előzmény
től függetlenül akar eljárni s minden beavatkozás ellen jogosan vél 
tiltakozhatni. Igaz ugyan, hogy Aristoteles, mikor az ítéletekre rátér 
(Hermeneut. cap. 1.) a lélektanra utal (de anima);* de vele szemben 
Kant áll, a ki a lélektani elveknek a logikába bevitelét ép oly helytelen
ségnek találja, mint «az erkölcsiséget az életből leszármaztatni». A he
lyes ú té kérdésben Aristoteles felé vezet. Leszármaztatni a logikai ta
nokat a lélektanból nem lehet, evidentiájuk ettől tökéletesen független. 
De a logikának nem szabad elveiben olyat követelnie, tételeiben olyat 
hirdetnie, a mi a lélektan átalános törvényeivel ellenkezik vagy a mi 
a lelki mechanismus szerint lehetetlen. Ennyiben a lélektan kriteriont 
állít a logika számára is ; s ki hinné el előzetesen, hogy a logika a 
lélektani törvényeket, már alapexpositiójában is, arcul üti ?

Annál kétségtelenebb a formai logika függése az ismeretelmé
lettől vagy dialektikától. Ha nem is értünk egyet Hegel-vel abban, 
hogy a logikát a metaphysikába bele kell olvasztani; de azt nem fog
juk megengedni, hogy a logika, mint az ismeretnek csak egy részlete 
s aránylag csekély köre, elszakadjon azon ismeretelméleti alaptételek
től, melyek minden ismeretet, tehát a logikát is, szabályoznak.

Az átalános lélektani törvények és az ismeretelmélet alaptanai 
képezik ennélfogva a kriteriont, mely a logika rendszerének helyes
sége fölött határoz. S minthogy állításunk szerint a formai logika 
mint rendszer következetlen és hézagos tanfejlemény, azért teendőnk

* Ennek alapján Grote (Aristotle I. 157) mondja : «he thus recognizes 
the legitimate dependence of Logic on Psychology or mental Philosophy.»

1*
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önkényt károm részre oszlik. Az elsőben a formai logika ismereti 
alapelvét vizsgáljuk; a másodikban a belőle kifejlett tanrészletek jelen
legi elégtelenségéből kimutatjuk az elvnek részletes hasznavehetet
lenségét; a harmadikban röviden azon alapra utalunk, a melyre, 
nézetünk szerint, helyes formai logikát lehet rendszeresen felépíteni.

I.

4. A formai logika, mint bizonyító (demonstratív) tudomány, 
okvetetlenül egy oly elvre (és így gondolkodási kategóriára) kény
telen támaszkodni, mely a levezetendő tételekkel s a feldolgozott 
anyaggal rokon jelentésű, illetve homogen természetű. Ha a formai 
logika elve s alapkategóriája a tekintetbe vett anyag természetétől ide
gen, akkor semmi fáradozás nem lesz képes a kettőt concret egységbe 
ósszeolvasztani. Ezen elvet a logikusok régóta (már Aristoteles) isme
rik, s ha nyíltan az egész szerkezet elejére nem is állították, de a 
logikai technika kezelésével rámutattak annak vélt alapjára. Már 
Vives Lajos (1492— 1540) «De natura veri» című művében a tételek 
bizonyítására háromszögeket használ és állítólag J. ti. Lange hozta 
be kivált a syllogistikában (Nucleus Log. Weisianas 1712) a körökkel 
való bizonyítási eljárást. Ezen technikus oldal jelentőségét külöm- 
bözőképen fogják fel. Némelyek ebben csak ártatlan segélgt látnak 
(pl. Überweg: System der Logik §. 85.); mások (Prantl: Gesch. der 
Logik I. 362.) «Dressur stupider Köpfe»-t találnak benne, a miben, 
ha a magyar iskolákban használt herbarti könyvekbe tekintünk, igen 
sok igaz rejlik. Ezek ellenében Lange Fr. Alb., a materialismus tör
ténelmének nem annyira mély, mint szellemdús megírója, azt állítja, 
hogy a szemléleti kép nem segítség, sem nem ártalmas fogás, hanem 
egyedüli meggyőző és bizonyító eszköze a logikának.* S én azt hiszem, 
hogy Lange itt csakugyan eltalálta az igazat. A formai logika tételei 
csakugyan mind végig ezen geometriai alapon nyugosznak s ennek 
szemléleti biztossága az, a mi bennünket a tételek helyességéről meg 
akar győzni. Akar, mondom : mert a törekvés hiú, s a ki a logikai 
tanokról tovább elmélkedik, az nemsokára belátja, hogy ezen meg
győződés homokra épül. Mert akkor azon kérdést kénytelen felvetni

* Fr. Alb. Lange: Logische Studien 9. 1. «dasz diesz (die Anschauung 
des Baumes) auch bei den logischen Lehrsätzen der Fall ist (wie bei den 
geometrischen), u. dasz in dem nämlichen Anschauungsbilde, mit welchem 
wir dieselbe begleiten, für uns das eigentlich Überzeugende liegt».



magának : miért szabad a logika tételeit geometriai alakokkal szemlél
tetni1 S a felelet az, hogy a logika azért véli ezt tehetni, mivel tár
gyai (a fogalmak) mennyiségekül vannak felfogva. Hogy azonban a 
fogalom bármely faja a mennyiség kategóriája alá esik-e ? az egy 
további kérdés, a melynek eldöntésétől függ a körök használásának 
helyessége. Azért ha Lange a tényleges használatból azt következteti, 
hogy ez a helyes és igazán logikai álláspont, akkor olyat állít, a mit 
sem ő, sem más soha be nem bizonyított s a mit ezen rövid cikkben, 
mindenkinek érthető alakban, határozottan tévesnek fogok bebizo
nyítani. A formai logika (mint rendszer) épen azért teres, kezdettől 
végig, mert szemléletre építi azt, a mi szemléleti soha sem lehet, mert a 
logikai elv helyébe a geometriait csúsztatta.

5. Mit értek ezen kifejezés alatt, azt legalkalmasabban kifejt
hetem az eredeti Aristotelesi tanon, melyet az utódok, toldozva-fol- 
dozva, mind alapul vettek.* Aristoteles logikai tana azon tényből 
indul ki, hogy valamit egymásról állítani lehet; ezen syntaktikai 
tényt megindokolni azzal akarja, hogy a szavaknak megfelelő fogal
makban s az ezeknek megfelelő valóságban keresi számára az alapot. 
Logikai tanának azért kivált grammatikai és metaphysikai jelleme 
domborodik ki, míg a közbeeső, tulajdonképeni logikai, részlet cseké
lyebb kifejlóst nyer. E hiány legelőször abban jelentkezik, hogy a fo
galomról szóló tan elég világosan nem lett kifejtve; azonban annyi 
mostani alakjából is világos, hogy egész logikájában a mennyiségi 
szempont a döntő. Aristotelesnek a szavak és a gondolatok a dolgok
nak képmásai (ó[j.ouú|j.ata xtov jrpa-(|j.áT(úv) s azok elosztásánál kivált a 
grammatikai szempontot követi, hogy t. i. mi állítható egyikről vagy 
másikról. A 10 kategória ennek a folyománya. Már ezeknél is észre
vehető a mennyiségi szempont, amennyiben az átalános és részleges 
kijelentésre van tekintettel. A kategóriák elseje az ouaía ezt legvilá
gosabban mutatja.

Az oóaía, lényeg, nála háromfele. Kiváló értelmében (-q xopuó- 
imá ts xai jrpumú? xai u.áXiata \z-pjo.irq) az egyes tárgy, mely sem nem 
állítható valami alanyról (v) jjltjts xaő-’ tbtoxsipivoo r.voc Xé-jszat), sem 
pedig másban nincsen (\td]zs sv ó;toxstu.év<;> iv/i sauv), pl. Kleon, Kallias,

* Eltekintve az Aristotelesi organontól, melyet fájdalom! még mindig 
nem találunk magyar fordításban (németül fordította pl. Bender), ezen logikai 
tant összeállították bővebben: Trendelnburg. Elementa logices Aristotelicae. 
In usum sebolarum. Berolini 1842. — Zeller Ed. Griech. Philos. II. Th. 
II. Abth. 143. 1.-tól kezdve. — George Grote. Aristotle I. Ch. III. IV.
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(Cat. 5.) «Második lényegek» azután a fajok, «melyekben az első érte
lemben vett obsía találtatik» és azok mellett ezen fajok nemei is 
(Sencspa ouaía). E három lényeg annálfogva bezárási vagyis mennyi
ségi viszonyban áll egymással.* Ezen lényeg pedig mint átalános 
letezö benne van a tárgyakban (sv toí? stSsat rot> oúatbjToíc ra vorjTa 
(fogalmak) latív de a« ima III. 8.), s minthogy ott van, azért a szavak 
összeköttetése is ilyen, a milyennek Aristoteles találta. A mint lát
szik, a grammatikai tény és a metaphysikai gondolat egymást kiegé
szítik. Ennek első káros következménye, melyet már ezen helyen is 
meg kell jegyeznünk, az volt, hogy a tárgyaknak puszta tulajdonságai 
hypostasisokká lettek, s bár e hypostasisok csak abstractiók, mégis 
valóságoknak lettek felfogva. A scholastika ezentúl az általános 
fogalmakban látja a dolgok lényegét s az universaliák körül dúlt 
valóságos háborúk története bizonyítja e tannak fontosságát, de egy
úttal teljes terméketlenségét is. Mert ha a helyett, hogy azt monda
nám : «a fehér tulajdonsága benne van némely tárgyban» — (a mi 
igaz), azt mondom, hogy: «némely tárgy van a fehérben», — akkor 
a természetes viszonyt megfordítottam s a «fehér# hypostasisa által 
nem létező abstract realitást alkottam. Pedig épen az a formai logika 
jellemzője a fogalomtannál, hogy a fogalmak közt nem ismer, illető
leg tekintetbe nem vesz, más különbséget, mint az átalánosság fokait.

A mennyiségi szempont Aristotelesnél a gondosabban kidolgo
zott itélettanban és syllogistikában még világosabban észlelhető. Aris
toteles eredetileg két itéletfajt külömböztetett meg. 1. Ha a P  van az 
jS-ben (sv újroxst|rávi;>) pl. az ember fehér. 2. Ha az S  van a P-ben 
‘v.'j.iy wroxstjisvoo) pl. az ember állat. Ezen itéletfajok azonban már 
Aristotelesnél is összefolynak épen azért, mert csak ugyanazon egy 
gondolatnak kétféle kifejezései (grammatikai és metaphysikai), s az 
Analyt. pr. I. fe j. végén már azon mondattal találkozunk: «valami 
egy másban van mint egészben — és valami másról minden vonatko
zásaiban állíttatik, — — identikus kifejezések.» Az állítmány termé
szetét közelebbről nem vizsgálva, Aristoteles egyenesen átmegy a 
xad'óXou (egyetemes), sv asps: (részleges) és aStóptotov (limitativ ?) ítéle
tekre. Ezeknél az állítás egyetemessége és részlegessége a határozó, 
azaz a mennyiségi szempont, s az Analyt. priora elej én előforduló 
megfordítási eljárás teljesen mennyiségi tekinteteknek hódol.

* Helyesen mondja tehát Grote Arist. I. 96 «the genus is a third Essence, 
in which both the First and the Second Essence are included.«
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Legjobban látható azonban a tendenzia az Analytikának leg
szebben kidolgozott részletében, a zárlattanban (syllogistika). Már a 
terminusok (őpo;) meghatározása és neveik is ezt bizonyítják. Az 
egyik neki jteíCov (nagyobb, major), a másik sXatrov (kisebb, minor) 
és előfordul azon kifejezés, hogy sv aXXip xai aXXo sv roóri;) sanv (Analyt. 
pr. I. 4.); azaz : (a piaov, terminus medius) maga másban van és más 
van benne, a mi nyilván máris geometriai körviszony. Igaza van 
ugyan Überwegnek (System der Log. 278. l.j, hogy ezen alárendelt
ségi elv az aristotelesi syllogistikának nem egyedüli és következete
sen keresztülvitt elve; de hogy ez a mérvadó, azt, eltekintve a meta- 
pbysikai álláspont követelményeitől, az Analyt. pr. 1. 4. ezen helyé
ből is lá thatni: «a mikor a három fogalom úgy viszonylik egymáshoz, 
hogy az utolsó egészen benne van a középsőben (wars tov sa^atov sv 
oXi<> síva’ ttj) fTsaco) és a középső az egész elsőben vagy van, vagy nin
csen (xai tov |j.éaov sv 3Xi;> sói jtpiírrtp vj sivai íj |j.7j sivat), akkor szüksé
ges, hogy a szélsőkből teljes zárlat keletkezzék.» Minthogy pedig a 
syllogistika mindenütt ezen alárendeltségen és a ttsoi? algebrai fogá
sán épül, s ezek nélkül a mostan érvényesnek hitt 19 zárolási mód 
egyátalában nem érthető, — azért bátran mondhatjuk, hogy az Aris
totelesi logika kezdettől végig főleg a mennyiségi szempontra, épül.

6. A mai formai logikában pedig ezen szempont úgyszólván az 
egyedüli. Hogy a fogalmak viszonyait s egybekapcsolását azoknak 
tartalmával hoznák összefüggésbe, ezen legcsekélyebb dolgot is több
nyire elmulasztják; arról, hogy ezen eljárásnak egyedüli helyességét 
s jogosult alapját belátnák, — egyátalában szó sincsen.* Különös 
előszeretettel beszélnek átalános és egyedi fogalmakról, főfogalmak
ról, fogalmak gúlájáról (!), minek alárendeltség nélkül értelme nem 
lehet; pedig jobb volna, ha azon tényezőket kutatnák, melyek minden 
fogalom megalkotásánál közreműködnek. Az ítéletben a P  nagyobb 
körűnek vétetik (mintha bizony ez volna a döntő benne !) s az ítélet 
kifejezésére nem restellik a kisebbségi jelt használni ( S  <  P) s azt két

* Ez különösen szól a magyar iskolákban használt logikákra. Leszámítva 
a lélektani alapon álló Brassai Sámuelt és Pauer Imre logikájának (Wundtéból 
készült) 3-clik kiadását, valamint a hegeli Kerkápoly K.-t, kevésbé (Öreg János 
és Gyertyánffy tanitóképezdei logikája) többé (Kármán-Lotze, Dunay Ferencz 
[legfőbb mértékben], Varga, Vandrák Endre, Babies, Klamarik-Lindner) mind 
a formalismus útján mennyiségileg operálnak s túlhajtják azt az irányt, 
melyet egész tisztaságában nálunk Biedl Szende hozott he a Zimmermann-féle 
logikában.
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egymást bezáró körrel szemléltetni. Ezen mennyiségi felfogásnak tel
jes öntudatossággal adott kifejezést az újabb angol logika «az állít
mány quantificatiój áriak» tanával,* azaz Hamilton szerint azon állí
tással, bogy az állítmány mindig az alany mennyiségével gondolandó. 
Vagyis az ítélet képlete nem S  <  P, hanem S  =  je- Ezen iránynak 
valódi consequentiája Boole György átalános logikai calculusában van, 
a mitől azonban, úgy látszik, a formai logika nagyon irtózik. Pedig 
csekély kivétellel minden tétele máris mennyiségi. Ezen alapon osztja 
be az ítéleteket: egyetemes, részleges, egyediekre; ezzel bizonyítja az 
ítéletek közti viszonyokat, s az ítéletek megfordítását. Mennyiségi 
szempontból, körökkel illustrálva, tárgyalja a Syllogismus egyszerű 
és összetett fajait; erre alapítja a definitiót és divisiót; így akar a 
bizonyítás által átalános tételekből részlegeseket igazaknak kimutatni; 
ez alárendeltség lebeg szeme előtt a deductiv és inductiv módszer
ben. Egy szóval: a formai logika teljesen épül a nagyobb és kisebb 
körű fogalmak külömbségére, ezen körök segítségéve] véli bebizonyít
hatni tételeit. Azaz a formai logika mennyiségi, illetőleg geometriai 
alapokon igyekszik megnyugodni.

7. Ennyiben tehát igaza van Lángénak, a fent idézett mondásá
val ; a formai logika tényleg a szemlélettel akar bizonyítani, illetőleg 
angol alakjában az egészet számi képletekre visszavezetni. Kérdés 
már most: szabad-e a logikának, természete megrongálása nélkül, 
ezen alapra állania í

Ezen kérdés nyilván az ismeretelmélet körébe tartozik s annak 
eldöntésével nyeri feleletét, vájjon a logicum átalában és a mennyi
ség kategóriája lepik-e egymást í A logikai tanok ugyanis csak azon 
kategóriából nyerhetik bizonyításukat, mely velők homogen; ha úgy 
találnék, hogy a mennyiség és a logicum ugyanazt jelentik, akkor a 
formai logika eljárása kifogás alá nem eshetik. Ellenkező esetben 
minden tanában kimutatható az incongruentia és így a szándék és 
valóság közti ellentét.

A mennyiséget Kant értelmi kategóriának vette, melynek, mint 
értelmi fogalomnak, tiszta schemája a szám (T. E. B. 182.1. 3. kiadás).

* A «quantificatio» szükségessége George B entkam által lett hirdetve 
1827-ben. Majdnem egy időben találták fel újra ezen tant Hamilton, Thompson 
és de Morgan (az első 1833-ban). Egyöntetű kifejtését adja Georg Boole (1847), 
a ki a logikát az algebra egy ágának tekinti s a logikából calculust csinál. 
V. ö. L. Liard: Die neuere englische Logik. Übers, von Dr. I. Imelmann. 
Leipz. 1883. (2-te auflage).
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Nézetem szerint a mennyiség szemléleti kategória, azaz az annak 
megfelelő valóság csak a szemlélet, egyfelől a tér, másfelől az idő,, 
a melyek a kiterjedtnek és a számnak alapjait képezik. Maga a 
szemlélet még semmiféle határozott minőségi jelzőket nem mutat 
fel.* Minthogy t. i. a tér és az idő csak a szemlélet formái, azért 
bennök magokban még semmi tartalom nincsen, sőt e formák nem is 
működhetnek egy ilyen tartalom nélkül. A mennyiség tehát, amely 
ezeknek értelmi megfelelője vagy fogalma, ugyanilyen természetet 
mutat. A mennyiség ugyanis mindig csak a mennyinek a kérdésére 
felel s kifejezései (a számok és az algebrai jegyek) mindig csak ezen 
mennyit veszik tekintetbe, közönyösek lévén egyébként a bennök 
foglalt jelentés természete iránt. A kiterjedtség egyes elemeinek 
viszonyai képezik a geometria alapját, a számok viszonyai az arith- 
metikáét, melyek mindketten tisztán formai tudományok. Tanaik 
igazsága azért nem függ az általok jelzett tartalomtól, hanem azon 
szerkesztő functiók kényszerűségéből nyeri bizonyítását, melyek vala
mely téralak vagy szám megalakításához szükségesek. Annyiban a 
mennyiség, bár egyetemes szemléleti kategória, az értelem műveit 
nem meríti ki, sőt azok iránt egész közönyösen viseltetik. Minden 
dolog mennyiségi tekintetek alá esik ugyan, de a mennyiség csak 
szemléleti oldala; ezen mennyiségnek alapja, hordozója, mely tartja s 
melyen észlelhető, a minősége vagyis a jelentése. Épen azért a tudo
mányok nincsenek kimerítve a mathematikával; a valóban tartalmi 
tudományok, melyekben mindig csak annyi a bebizonyítható, mennyi 
az apriorikus elemük, a mathematikán túl kezdődnek, a minőség 
kategóriájával. S ha ezen minőségben épen oly kényszerű functiók 
munkájára akadunk, milyenre a mennyiség functióiban, akkor a mi
nőség tanai ép oly önálló biztossággal dicsekedhetnek, mint a meny- 
nyiség tanai, — azaz amazok ettől bizonyítási erejöket nem kény
telenek kölcsönözni.

8. A logikummal egészen másként áll a dolog. Már elemei is a 
mennyiségtől (azaz szemlélettől) egészen eltérő kategóriára utalnak. 
Hogy pl. valami piros, az nem mennyiségi meghatározás, bár utólag 
kérdhetjük: mennyi a piros (terjedelmileg vagy fokilag)? Hogy 
valami édes, szagos, kemény, lélekző, négylábú, meleg vérű — ezek 
mind minőségi meghatározások, amelyekhez hozzájárulhat ugyan a

* Ennek részletesebb indokolását adtam «Az ember ó“ világa» I. 118- 
és 278. s k. lapjain, a mire rövidség céljából itt csak ráutalok.
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mennyiség, mihelyest szemléleti oldalukról tekintetbe veszszük, de 
szükségképen nem tartozik megélhetésükre. Annál távolabb esnek a 
mennyiségi meghatározástól, mint szemléleti külsőségektől, azon 
bonyodalmasabb alakzatok, melyeket a lelki élet változatosságában 
találunk, egyrészt a fogalmakban, másrészt az érzés, indulat és ösz
tön életében. Ezeknél a mennyiségi oldal egészen háttérbe szorul s 
igazi érdekkel és jogosultsággal csak azon kérdés bír előttünk: mit 
jelentenek ezen különböző lelki állapotok az emberi lélekre nézve ? 
A mennyiség szám szerinti hidegségével szemben itt az életnek lük
tető melege lép fel s feltárul előttünk a szellem középpontja, melyet 
a mennyiség dermedt kérge teljesen elborít ugyan, de ki nem 
menthet.

És, sajátságos tévedése az emberi szellemnek! a tudomány azt 
hiszi, hogy a szemlélet kategóriája határozott és feltalálható törvé
nyek szerint működik világképünk megalkotásánál, —• ellenben arra 
a gondolatra, hogy a jelentés functiói között éjjen oly kötelező köl
csönhatási törvények volnának, azt nem akarja feltenni s ezen gyáva
ság nyomása alatt azok kutatását lehetetlennek, sőt feleslegesnek 
hiszi. Pedig valamint a geometriai alakok szerkesztésében fellépnek 
szükségképen működő tényezők, melyek (physiologiai értelemben 
vett) functiókként a geometriai elemek viszonyait egymás közt meg
állapítják, — ép úgy lép fel minden gondolatban, minden képben, 
melylyel az öntudat az előtte fellépő belső alakzatot felfogja, kisebb- 
nagyobb számú functió, mely ezen belső alakzatokat létesíti. S ezen 
functiók összemüködése, ezen tulajdonképeni logikum, melynek közös 
alapjelzője, a kényszerű evidentia, a mennyiségeknél oly meglepően 
tűnik elő, — ez nem volna állandó és biztos törvényekhez kötve ?

Bizonyára kötve van ilyenekhez; maga a mennyiségtan is bi
zonyítja. Ez ugyanis a térelemek viszonyait, a mint azok a szerkesztő 
munka hatalma alatt megalakulnak, tekinti; ennyiben az ő köre 
korlátolt, de értelmi alapja közös mind azon tanokkal, melyek szük
ségképen összemüködő tényezők törvényeit kutatják. A physika két 
vagy több erő eredményét előre állapítja meg, nem a mathematika út
mutatása szerint (ez rá nézve külső segély), hanem azon gondolati 
kényszerűség alapján, melybe a két erő mennyiségi viszonya a gon
dolkodást (mathematikai kifejezésük előtt is) helyezi. S épen oly 
módon, függetlenül minden mennyiségi tekintettől, mely csak utólag 
kerül bele, a logika is megállapíthatja azon törvényeket, a melyek 
alatt a jelentő functiók összekerülnek bizonyos egység (fogalomnak
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hívják) szerkesztésében, felbontásában vagy ezen egységnek egymás
sal való viszonyításában.

Az igazi logikum annálfogva az alapfunctiók jelentésében rej
lik ; ezen íunctiók szükségképeni összekerülése bizonyos fogalmak 
megalkotásában, a logikai kutatás igazi tárgya. Ezen functiók jelen
tésétől függ azoknak egyetemessége vagy részlegessége, a mely tekintet 
azonban a logikára nézve mellékes, mert ez csak folyománya, szem
léleti oldala a functiónak, nem annak lényege. Mert a gondolkodás 
csak a tartalommal kezdődik; a szemléleti forma csak egy tartalmon 
nyilatkozhatik, mely nélkül formára nincs szükség. Míg tehát a 
mennyiség kategóriája a mathematikát hajtja, addig a logika a minő
ség, a jelentés kategóriából sarjadzik, — e nélkül alapja és létjoga

/
nincs, mert a szemlélet kizárólag a mathematika uradalma. Epen 
azért a logika semmiféle viszonyok között mathematikai kezelést nem 
enged; kifejezésében, külső'képleteiben utánozhatja ugyan a mathe
matikai képleteket, — de az éltető jelentés nélkül üres formalismussá 
válik, melynek a gondolkodás concret alakjában hasznát nem veheti, 
melytől oktatást igaz és nem igaz iránt nem nyerhet, s a mely a 
mathematikai formalismussal szemben annyiban hátrányban van, 
hogy ennek tárgya maga a forma, míg a logika formának tárgya 
mindenkor a jelentés. Vagyis: a mathematikai tanok mindig a for
mák szerkesztési kényszerűségében bírják igazolásukat; ellenben a 
logikai formalismus csak akkor van igazolva, mikor a tartalomból 
nyeri ezen igazolást. Amaz független formalismus, emez értelem 
nélküli formalismus, mihelyest a tartalomtól el akar tekinteni.

9. Ennek bizonyságául tekintsük meg a logikai formalismus 
eddigi mathematikai alakjait.

a) A logikai tanok rendszeresítése a mennyiség kategóriája 
alapján az Aristotelesi tan óta történt s ezen első, igen hiányos, kísér
letnek alapja abban rejlett, hogy a fogalmakat, azaz a jelentő képe
ket, ezen jelentésükből (bár nem egészen) kivetkőztette s mint való
ságokat kiilömböző terjedelemben a világban elhelyezte. A logikának 
ezen alakban az erény fogalma épen úgy kör, azaz valami terjedelmű 
valóság, mint a fehér, az ember, az állat, a szám stb. fogalmai. Ezen 
körök közt nyilván csak mennyiségi viszonyokat lehetett találni, a 
mennyiben ezen körök fedik, részben kizárják egymást vagy pedig 
egymástól függetlenül űzik mesterségüket démonokként a világban. 
A mathematikai afeetatio ezen tanban nyilvánvalóvá lesz az által, 
ha az olvasót azon egy tényre figyelmeztetjük, hogy a logikának ezen
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mennyiség meghatározására mérteke nincsen. Valóban tágabb körü-e 
a «fehér», mint «az ember» fogalma? Mennyivel tágabb? vagy 
elegendő-e a mathematikai fogalmazáshoz a hozzávetés ? nem kell-e, 
ha mennyiségekről szólunk, pontos számviszonyokat is adni ? A mér
téknek ezen hiánya tovább abból is világos, hogy az alá- és felérendelt 
fogalmak közt állított gúlát (talán bábeli tornyot ?) ez ideig senki sem 
szerkesztette meg; talán nem volt elegendő munkás hozzá ? Még a 
legfőbb fogalmak iránt is ingadozunk; mennyivel nagyobb zavarban 
lehetnek e tanok hirdetői ott, a hol pl. a veréb és a kutya fogalmai
nak körét kell megmérni, azaz a concret fogalmaknál ? Mert ugyan 
ki fogja eldönteni, vájjon a kutya vagy a veréb bir nagyobb proge- 
niessel? Pedig e nélkül üres szó a körök terjedelme; ha mennyiség 
az egesz, tessék megmérni a mennyiséget!

A hol pedig fogalmak kizárásáról van szó, ott azonnal kiderül, 
hogy a menny iségi. viszony felett áll egy hatalmasabb úr, a fogalmak 
tartalma, illetőleg jelentése. Egyedül ebben rejlik oka annak, hogy a 
fogalmak meg nem férnek egymással, azaz azon tényben, hogy az 
alkotó functiók egymással nem léphetnek közösségre; de hogy ezen 
tényt hátrafelé megfigyeljék a fogalmak bezárási s egyéb viszonyai
ban is, azaz hogy ezek számára is az okot a functiók jelentésében 
keressék, — arra a gondolatra a geometrizáló formai logika nem 
is jutott.

b) Ezen primitiv, következetesség nélküli. logikát, mely saját 
elveinek öntudatára nem emelkedett s azért nagyon sajátságosán, 
mennyiségi s minőségi tekintetekből, összevegyített alakot mutat, 
tanítják nálunk az iskolákban. Mások azonban észrevevén a formai 
logika ezen hiányát,* a mennyiségi elvet tisztán és kizárólagosan 
érvényesítik benne s új alakzatra jutottak. Az átmenetet ezen alakra 
Hamilton tana az állítmány quantificatiójáról képezte, melyből egé
szen új 4 pár (állító és tagadó) ítéletet nyert, úgymint: 1. az állító 
toto-totalis, pl. minden háromszög minden háromoldalú; 2. az állító 
toto-partialis, pl. minden háromszög nemely idom; 3. az állító parti- 
totalis, pl. nemely idom minden háromszög; 4. az állító parti-partialis

* Hamilton már 1846-ban az új analytika feladatául: a réginek egy
szerűsítését és teljessé tételét tűzte ki, minthogy szerinte Aristoteles az összes 
elemeket még ki nem derítette s azért rendszere szabályok és javitásokkal, de 
tökéletlenül épült fel. Baynes szerint pedig az új analytika a formai gon
dolkodás egy oly elemét lelte fel, melyet az előbbi analysisek nem fejtettek ki 
vagy félreismertek.
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ítéleteket, pl. némely egyenoldalú idom némely háromszög. Ugyan
olyan a megfelelő tagadó ítélet tagoltsága. Az ítéletek megfordításá
nál ennek folytán csak a conversio simplex foglal helyet. A zárlatban 
pedig csupa egyenletekkel van dolgunk, mert hiszen az ítéletek mind 
egyenletek, azaz képletük: A  — B, B  =  C tehát A  —  G. Ezen tan 
vezetett de Morgan «onymatikus» szempontjára, míg végre Boole 
«algebrai logikát» akart létesíteni, melyet azonban már tanítványa, 
Jevons, mint a logikumra ráerőszakolt formát ismert fel.

10. A haladás az Aristotelesi logikától Boole algebrai logikájáig 
nyilvánvaló. Aristoteles még valóságokkal operál, melyeket kiterjed
teknek vesz fel; Hamilton e kiterjedtséget az S  és a P  oldalán egyen
lőnek veszi s egyenletté változtat át minden ítéletet; nem következe
tes folyománya-e ennek a Boole gondolata, mely az lígyis háttérbe

* szorított tartalmat véglegesen eliminálja s a logikát egyenletek fel
állításába s azok megoldásába helyezi, melyekben a tartalom ép oly 
közönyös, mint az algebrában, a hol ugyanazon képlet majd számi 
viszonyt, majd geometriai problémát, majd dynamikai vagy optikai 
kérdést zárhat magába.

A formai logika ezen quantitativ iránya annálfogva idegen térre 
vetette lábát kezdettől fogva s a mennyiség formalistikus természeté
nél fogva tökéletes formalismussal végződik. Méltán kérdjük ezzel 
szemben: a logikai gondolkodásnak csakugyan egyetlen formája az 
egyenlet-e? oly egyszerft-e a gondolkodás tartalma, oly egyforma, 
hogy ezen egyenletekbe foglalva csakugyan teljesen ki volna merítve? 
Nem vagyunk-e épen a fogalmak jelentésénél ellenkezőleg élő erők 
harcába és barátságába vetve, a melyek számára az egyenlet nem az 
egyetlen s elegendő forma ? Az oki viszony ezen tényezők közt csak
ugyan egy enlőségi jegy gyei kimeríthető-e?

Elszakadva az élet gyökerétől Mres formalismusba merül a 
logika s többé nem lesz alkalmas arra, hogy a gondolkodás törvényeit 
kifejezze; itt már csak jegyek transpositiójával és egyenletek meg
fejtésével van dolgunk s a logika nem kérdi többé: honnan azon 
jogosultsága, elszakadni az éltető jelentéstől ? A betűnek mechanis- 
musa akar dönteni a jelentés élete felett.

II.
11. Miután a mennyiség kategóriáját nem találtuk ismeret- 

elméletileg azon elvnek, mely a logikum felett határozna, mert a
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logikum teljesen más, mint a szemlélet, — nézzük nehány kiváló eset
ben azon eredményt, melyet a formai logika ezen alapon eddig elért. 
Előre is gondolhatni, hogy egy tanrendszer, melynek alapelve és 
tartalmi részletei egymással nem homogének, csupa incongruentiát 
fog mutatni.

A formai logika mai alakjában csakugyan számos, kivált három 
csoportra visszavezethető hiányt mutat fel, melyeknek megszüntetése 
eddigi elvének megtartása mellett, nézetem szerint, lehetetlen. Ezen 
hiányok 1. a fogalmak indokolhatatlan hypostatizálása vagyis való
ságokká elváltoztatása, — a mi ismeretelméleti monstrositás, 2. az 
ítéletekben az állítmány korlátolása az alany terjedelméhez képest, — 
a mi lélektani lehetetlenség, 3. osztályozásainak alapnélkülisége és 
így esetlegessége a fogalom, ítélet és következtetés terén, — a melyet 
a mai alapon megváltoztatni nem lehet s a mi mégis rendszerileg 
igen nagy fogyatkozás. E három hiánynak némileg tüzetesebb fejte
getése az olvasó előtt világossá fogja tenni, mit tartson arról a zárt 
egységről, melyben a logikai tanok állítólag összefüggnek egymással.

12. A logika már Aristoteles korában figyelmessé lett a fogalmak 
azon sajátságára, hogy egyiket a másikról állítani lehet. Azt, a mit 
így többekről állítani lehetett, Aristoteles helyesen mondta átalános- 
nak (Xé'fco xaüóXou ;j.sv o síel irXsióvwv ítétpoxs xarrjifopEÍadai, Hermen.c. 7.). 
Ezen ténynek okát keresve a formai logika (újra Aristoteles meta- 
physikája alapján) azt találja, hogy az egyik azért állítható a másik
ról, mivel emez benne van, azaz az átalánosban a részleges és egyes. 
Ez azonban csak oly módon lehetséges, hogy az átalános magán van, 
mert pl. Platon csak úgy lehet az «emberben», ha «az ember» magán 
való. Ezen terjedelmi benfoglaltság okából minden átalánosságot 
valóságnak kellett tekinteni, mert más indokolással nem bírnak azon 
tény számára, hogy az átalános állítható többekről. Itt tehát meta- 
physikai okok folytak be a logika indokolásaira.

Ennek első következménye az volt, hogy a világot csupa abstract 
schemenekkel benépesítették. A tulajdonságoknak ugyanis az a saját
sága, hogy igen sok tárgyról állíthatók. Elnevezték őket abstract fo
galmaknak * s tettek külömbséget elvont (abstract) és összélt (concret) 
fogalmak között. Eltekintve attól, hogy már ezen megkülömböztetés 
is a fogalom természetének teljes félreismeréséről tanúskodik, a 
mennyiben minden fogalom synthetikus alakzat, a logika magával

* V. ö. nálunk Lindner-Klamarik Logika §. 8.



ellenmondásba került, mikor ezen tant felállította. A tulajdonságot 
ugyanis, melyet önállónak nem ismerhetett el, kénytelen volt ennél 
is többé, t. i. magánvalóvá tenni, hogy az S  és P  indokolását meg
adhassa. A «színes» tehát nemcsak hogy fogalomnak állíttatott, ha
nem a «színes» nagy kiterjedésű valósággá lett, melybe minden tárgy 
tartozott. S akkor megnyugodtak azon szabálynál: «ha valamely fo
galom egy másik fogalom terjedőkében fekszik, akkor az utóbbi fo
galom az előbbinek tartalmában fekszik» (Lindner-Klamarik §. 16.).* 
A fogalom fekszik egy másiknak a terjedelmében ! ubinam gentium 
sumus? Egyik Schemen terjeszkedik a másik schemennek nemlétező 
terjedelmébe! Hogy a logika e mellett egészen elfelejtette a fogalom
ról adott meghatározást (Lindner §. 7.), azt nem is tekintem oly nagy 
hibának; mert szerinte a fogalom a tárgy megfelelője, azaz belső kép, 
s mégis az állíttatik róla, hogy ezen fogalomban van egy másik, egy 
valóságban a másik — a mi ellenmondás.

Annál inkább kell sajnálni egy másik ballépést, a melyre a for
mai logika ennek folytán el hagyta magát ragadni. Miután ugyanis a 
legkülömbözőbb dolgokat fogalmaknak hirdette, a nélkül, hogy ezen 
fogalmak belső szerkezetében újjmutatást keresett volna azok kiilöm- 
bözésének megállapítására, nyilván való, hogy a logikának minden 
fogalom tartalma háttérbe szorult (azaz a tulajdonképeni logikum !) 
és előtérbe lépett egy egészen idegenszerű gondolat, a terjedelem 
vagyis a kör.

13. Ezen gondolat behozása a formai logikába a legsajnosabb 
következményű ellenmondás, mely e tanfejlemény mennyiségi elvéből 
folyik ugyan, de az egészet megzavarja. A fogalom terjedelme vagy 
köre alatt ugyanis azon tárgyak összességét kell érteni, melyekre e 
fogalom vonatkozik. Ezt nevezem idegenszerű elemnek a logikában; 
mert a logikának ezen körhöz semmi köze. Ha azt mondom: «állat», 
akkor gondolataimban nem az állatok végtelen sora tűnik fel (a mi 
egészen felesleges és lehetetlen is), hanem logikailag csak azon jegyek 
jönnek tekintetbe, melyek az állat fogalmát alkotják, tehát: szerves
sége, szabad mozgása s bizonyos fokú szellemi tevékenysége. A foga- 
lomnak annálfogva nincsen köre vagy terjedelme, hanem csak jelentése 
vagyis mint John Stuart Mill mondja : némely nevek együtt jeleznek

* E könyvet azért idézem a sok közül, mert legvilágosabban fejtegeti a 
logikai tanokat, s talán legjobban van elterjedve. Citátumot erre nézve külön
ben bárhol találtam volna.
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(connotant) bizonyos tárgyakat, pl. «az ember» jelzi Pétert, Máriát, 
Jánost stb. De magában az «emberben» nincsen szó mindezekről; 
benne csak az emberi lény tulajdonságai foglaltatnak.

Ezen alogikus gondolatnak túlsúlyra vergődése okozta azt, hogy 
a fogalmakat, mellőzve igazán logikai jelentésüket, pusztán ezen 
quantitativ alakra vizsgálták s a szerint osztályozták. Ennél azonban 
két ferdeségbe jutott a logika : egyrészt a fogalmakat alkotó tényezők 
között lényeges és esetékes jegyeket külömböztetett meg, — másrészt 
a körök alapján felé- és alárendelt fogalmakról beszéltek. Hogy mind
kettő az igazi logikum rovására történik, azt kimutatni nem nehéz ; 
nem egyéb ez, mint a kör fogalmának becsusztatása a tartalom 
helyébe, vagy a mennyiségnek substitutiója a logikum helyébe.

14. Ajegyek megkülömböztetése lényegesekre és esetékesre isme
reteim életileg igazolható, de a formai logika keretéhe sehogy sem illik 
s ott nem is tudnak mit kezdeni vele. A formai logika szerint ugyanis 
a fogalom a tárgy lényegének felel meg(Lindner-Klamarik §. 6.) s annál- 
fogva abban esetékes jegy számára nem is volna hely. A fogalom 
jegyei között azonban ismeretelméletileg mégis van külömbség, csak
hogy a formai logika ezt nem bírja megtalálni s fogalmazni. Azért 
határvonása a lényeges és esetékes jegyek között, egyrészt negatív, 
másrészt ingadozó és labilis. A meddig ugyanis a logika abban fogja 
keresni valamely jegy lényegességét, hogy azt minden tárgyban gon
dolni kell, — addig pusztán vak esetre van bízva e lényegesség 
eltalálása. Azt pedig, hogy miért kell némely jegyet minden megfelelő 
tárgyban gondolni, a formai logika soha sem fogja megmondhatni, 
mert ezt mennyiségi megfigyelésekkel megindokolni nem lehet.

Másfelől a logika, miután a fogalmak tartalmával nem birt, 
azok körében akarta hatalmát kimutatni. Azt találta, hogy egyik 
fogalomnak köre nagyobb, mint a másé (1. §. 12.) s ezen köri tágas
ságot a kimondás (xazrjyopía) lehetőségéből merítette. így jutott arra, 
hogy7 pl. az «ember» köre kisebb, mint az «eszes» köre, mert emez 
amarról állítható. Hogy azonban ezen mennyiségi viszony milyen 
határozatlan, a mennyiség prsecis jellemével mennyire ellenkező, 
azt már fentebb érintettem. Itt csak arra akarok figyelmeztetni, hogy 
ezen felé- és alárendelkezés puszta kép, — mert sem a macska nincs 
az emlős körében, sem az emlős körének egy része a macskában, — 
ezeknek mindegyike önálló logikai alakzat, mely csak synthetice 
összekerülhet egymással, de tartalmilag egymást nem foglalja he.

Foglaljuk össze az eddigieket. Azon tényt, hogy egy gondolat
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egy másikról állítható, Aristoteles metaphysikai benfoglaltsággal 
magyarázta. Ennek folytán a fogalmak valóságokká lettek átalakítva, 
holott csak szellemi képek. E valóságokon csak a terjedelmet nézték 
s behozták a fogalomba az azt eredetileg nem is érintő kör fogalmát. 
Ezen kör terjedelmét nem bírták mással, mint a durva ténynyel 
igazolni s elmellőzve a fogalom logikumának, a jelentésnek fejtege
tését, annak melléktekintetére, a terjedelemre építették a fogalmakról 
szóló tanrészletet. A fogalomtan tehát helytelen metaphysika áldozata 
lett s ezen szomorú helyzetéből csak úgy szabaditható ki, ha ama 
metaphysikai alapgondolattól elszakítjuk vagyis a mennyiségi szem
pontot elhagyjuk.

15. A fogalomtannak ezen metaphysikai kiforgatása káros hatás
sal kell hogy legyen a többi logikai tanokra. Ez első sorban észlelhető
az Ítéleteknél.

Az ítélet három alkotó része közül az alanyt állandónak, az 
állítmányt pedig változónak tekintjük, a kapocs pedig nem logikai, 
hanem átalános öntudati járulék. Nem akarjuk a formai logikát azon 
kérdéssel zavarba hozni: miért kell állandónak felfognunk az alanyt, 
változónak az állítmányt, — mert erre eddigi alakjában felelni nem 
tud. Csak az alany és állítmány közti viszonyra vessünk egy pil
lantást.

A formai logika azért mondja állíthatónak a P-1 az S-ről, mint
hogy az $  a P-ben benf oglaltatik. Ennek első következménye az, hogy 
az ítéletben mindig két önálló valóság hasonlíttatik össze,nem pedig, 
mint a legtöbb esetben kellene, egy valóság és annak valamely tulaj
donsága. Ha tehát azt mondom : «Pál ember», akkor a Pálnak neve
zett valóságot az «embernek» nevezett valósággal hasonlítjuk össze. 
Az összehasonlításból kiderül, hogy az «ember» egy önálló létező, 
melynek csak töredéke a Pál. A formai logika számára azért csak alá- 
rendelési Ítélet létezik, az Aristotelesnél félénken jelentkezett inharentia- 
itéletek el vannak feledve.

Minthogy azonban a P  valósággá lett, melynek az S  csak töre
tléke, azért a P  soha nem gondolható egész terjedelmében, hanem 
csak az S  kör határain belül. Vagyis iskolásán: «az állítmány terje- 
déke az alany terjedéke szerint irányúi» (Lindner-Klamarik §. °25.). 
Ha tehát azt mondom : «Pál ember»,— akkor Pál csak az ember köré
nek egy része, «Pál»-nál azért nem szabad az egész «embert» gondolni, 
hanem csak azon részét az «embernek» (annak a mysteriosus «ember
nek» !), a melyet Pálnak nevezünk. S azért a formai logika, mely-

2Ev. főgymn. ért.



nek tana szerint a «P terjedéke az S terjedóke szerint irányúi», mégis 
oda teszi ugyanazon lélekzetvételre ezen képletet, hogy S < P, azaz 
S kisebb mint P  (Lindner-Klamarik §. 25.). Pedig itt egyik ellen
mondásból a másikra vettetünk; incidit in Scyllam, qni vult vitare 
Charybdin. Mert

1. ha iS'-nél csak a P  egy részét gondolom, akkor az Ítélet 
helyes kifejezése S =  P, nem pedig S  <  P. Ezt a következményt meg
vonták már Hamilton és utódai.

2. Ha azonban ZJ-nek csak egy részét gondoltam, akkor nem 
gondoltam az igazi P-t, hanem más valamit; mert Pál valóságos 
ember, nem pedig annak egy része. Erre a következményre nem jött 
rá sem Hamilton, sem utódai, legkevésbé a mi magyar logikusaink.

Mindkét esetben azonban az Ítélet helytelenül van felfogva. 
Ha azt mondom, hogy S  =  P  s így a P-t csak az S  terjedelmében 
gondolom, akkor nem tágabb a P, mint az S. Ha pedig a P  tágabb 
akkor helytelenül kívánják tőlem, hogy azt nem egészen, hanem csak 
részben gondoljam. A P-t vagy egészen gondolom, vagy nem gon
dolom; az «embert» vagy «embernek» gondoltam vagy mást gondol
tam. Ha pedig a f. logika azzal kívánna megszabadúlni e nehézségek
től, hogy itt nem a P  tartalmát, hanem terjedelmét kell érteni, *— 
akkor azt kell neki mondani, hogy nem érti saját kívánságát. Egyrészt 
a fogalomnak körét nem is gondoljuk soha, azt csak jelezzük ; más
részt, ha 8  = P, azaz «Pál ember» ekként magyarázandó, akkor csak 
annyi értelme van neki, hogy: «Pál =  Pál», a mi üres tautológia 
s nem érdemli meg azt a fáradtságot, hogy gondoljuk.

Ha tehát a P  quantilicatióját következetesen akarjuk érvényesí
teni, s ezt, a meddig a fogalmak körviszonyait logikumn ik tekintjük, 
mindig kell tenni, — akkor a P-t vagy teljesen és mégis csak részben 
kell gondolnunk (tartalmában), a mi lélektanilag lehetetlen, — vagy 
pedig az S  és P  terjedelmileg egyenlőnek vétetik s akkor pusztán 
tautológiákban pereg le gondolkodásunk, a mi logikailag teljesen 
értéktelen.

16. Ezen zavaros conceptiónak hatását a többi itéletalakokra 
legyen szabad két fontos példán feltüntetnem, a meghatározáson 
(definitio) és a megosztáson (divisio). Ezen alakokon meglátjuk azt is, 
hogy a körökkel való jelképezésnek milyen értéket lehet voltaképen 
tulajdonítani.

A meghatározásban az S-vel szemben állítjuk a nemet, melyhez 
tartozik és a faji jelzőt (Siatfopä siSo7rotó?), mely más fajoktól meg-
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külömbözteti. A metaphysikai álláspont szerint e kettő tágabb körű 
valóság, mint az 5'; de a viszony 7évo? és Siacpof/á között mennyiségi
leg határozatlan marad. Az «ember» szokott meghatározása az, hogy : 
«eszes állat». Milyen viszonynyal van dolgunk ezen ítéletnél? Mint
hogy a formai logika szerint a meghatározás próbaköve a conversio 
simplex, azért a viszony ez: «ember =  eszes állat». Ámde az «eszes» 
ép úgy tágabb körű valóság az embernél, mint az «állat». A képlet 
tehát nem az, hogy: «ember =  eszes állat», hanem «ember <  eszes 
állat». A  definitio annálfogva nem lehet egyértékü ítéletben kifejezve.

Ha mégis ezt kívánjuk tőle, akkor az «eszes állat» körét az 
«ember» körére kell megszorítani, — am i teljesen értelmetlen lélek
tanilag. Én csak vagy teljességében gondolhatom az «eszest» is, az 
«állatot» is — vagy pedig nem gondoltam. Ha pedig így gondolom, 
akkor sokkal nagyobb a kör, melyet gondoltam, mint a mekkora az S. 
Kitetszik ebből, hogy a definitiónál nem is a terjedelemről van szó, 
hanem a tartalomról és hogy ezt nem lehet mennyiségileg felfogni ; 
de visszafelé, mivel a definitio egy ítélet, azt kell következtetni, hogy 
az ítéletekben átalában nem lehet szó mennyiségi, hanem mindig 
csak tartalmi vagy jelentési viszonyokról.

A megosztásnál viszont azt mondják, hogy az S  az egész, a P  
annak részei, pl. a növények vagy kryptogamák vagy phanerogamák. 
A logikai alapgondolat azonban itt is egészen más, mint a melyet a 
megosztásnál állítanak. A formai logika itt ugyanis egy nagyobb való
ság körét akarja kisebb köreire felbontani; holott voltaképen itt egy 
fogalomnak jelentése («növény») korlátoltabb jelentésű fogalmakká 
változik át. Épen azért a megosztás nem az alanyból fe jti ki a 
fajait, hanem az alanyt determinatio útján elváltoztatja fajaira, vagyis 
a connotatiónak egészen logikán kívül eső terjedőket kutatja.

Vannak azonban esetek, ahol a formai logika elve teljesen ellen
mondó eredményekre viszi a gondolkodást. Tegyük fel pl. ezen meg
osztást: «az ember vagy lát vagy vak». Formailag ezen megosztás 
ellen kifogás nem lehet, bár lényegesnek állítani senki sem fogja. 
Mi itt a formai logika alapján a következetes felfogás ? Az, hogy az 
«ember» kisebb a «látó» és a «vak» köreinél. Azaz: az embernek 
kellene egyenlőnek lenni a látó +  vak köreivel; mindenki látja azon
ban, hogy az ember köre sokkal kisebb egyenként a látó és vak 
körénél. A formai logika azt kívánja : (ember =  látó +  vak) a saját 
mennyiségi alapelve pedig kívánja, hogy: az ember <

Ebből következik 1., hogy a megosztás nem fejti ki az egészet,
2*
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hanem substituál helyette, azaz bevisz az egészbe új fogalmakat; 
2., hogy a megosztás, mihelyest körökre építjük, a formai logikának 
mennyiségi alapgondolatából egyátalában nem érthető meg, sőt azt 
el sem tűri.

A meghatározás és megosztás tanai annálfogva mindenkinek 
világossá teszik azt, hogy a formai logika mennyiségi alapgondolata 
nem képezheti azon alapot, melyre ellenmondás nélkül bármilyen tant 
(az ítéletekről) építeni lehetne. Mert a meghatározásnál nem az S-nek 
alárendelése a P alá a határozó, hanem az S  synthetikus egységének 
fölbontása alkotó tényezőire; a megosztásnál pedig nem az S  körét 
bontjuk fel, hanem az S  jelentését új alkotó tényezők hozzáadása 
által határoljuk és így kidomborítjuk. Ezen míveleteknek egyike sem 
bírja a mennyiségi felfogást megindokolni.

Hogy a körök evidentiája, melybe Lange oly erős hittel biza
kodik, mivé törpül össze, azt mindjárt meglátjuk. A próbakisérlet azt 
mutatja, hogy 1. a definitiót körökkel adequate nem is lehet ki
fejezni, — a körök evidentiája tehát nem átalános; 2. hogy a defi- 
nitió és divisió körviszonyai ugyanazok, — a mi a körök használatá
nak absolut helytelenségét bizonyítja. Ha ugyanis azt mondom, 
hogy: «az ember eszes állat,» akkor ennek körviszonya az volna:

(s^); ámde az eszes és az állat tágabb körű, tehát ez az
E M B E R

igazi körviszony. De ha a defmitió próbaköve az egyszerű megfordí
tás, akkor ez utóbbi képlet a defmitió jellemének mond ellen.

Ha meg azt mondom: «az ember vagy lát, vágj’ vak,» akkor 
annak körei ezek: Ámde itt nem mondhatni többé, hogy az
ember =  látó, mert ez annak csak egy része, — pedig az állítmány 
tágabb körű, mint az alanj\ Mondjuk tehát így*, hogy: azaz:
az ember a látónak és a vaknak körébe esik. Ez azonban ugyanaz a 
körviszony, mint fent láttuk a definitional és hozzá ki sem fejezi a 
megosztás sajátosságát.

Ebből láthatni, hogy a logikai evidentia annj’ira távol áll a 
körökkel való függéstől, hogy azok nem is képesek a specifice lo
gikait jelezni, nemhogy az tőlük függhetne. Milyen értéke van tehát 
a logikai kézi könyvekben ezen abrakadabrának, azt a szíves olvasóra 
bízom; hogy azonban félrevezető erejük tagadhatatlan, azt mind-
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nyáján tapasztaljuk, a kik formai logikát valaha tanítottunk s taní
tásunk eredményei felett elmélkedtünk.

17. Kiszabott terem nem engedi, hogy a zárlat (aoXXoytau.o<;) 
tanában rejlő ellenmondásokat csak oly bőven is fejtsem ki, mint az 
itélettanban észlelhetőket. Fejtegetésem viszonylagos teljessége azon
ban kötelességemmé teszi, hogy ezen tanrészletnek legalább főmozza
natait megvilágítsam.

A zárlat első kifejezése Aristotelesnél a grammatikára vall, 
mint az ítéleté. Analyt pr. I. 4. azt mondja : «ha az A  az egész 5 -röl 
és a if az egész /'-ról állíttatik, akkor az A  a / ’-ról is állíttatik.* 
Eltekintve a grammatikai szemponttól, a zárlat természetét nem 
lehet helyesebben és szebben fogalmazni, mint ezen éles eszű görög 
tette. A B  csakugyan átveszi a gondolkodást M-ról /  -ra s ez által 
képesít minket az A  és / '  összetűzésére.

Legyen ezen 3 fogalom adva: arany, fém, nyújtható, — akkor 
a gondolkodás így halad. A nyújthatóság (A )  szükséges a fém fogal
mához ( B ), a fém fogalma az arany fogalmához ( V) ; — azért az A 
szükséges /  ’-hoz, azaz a nyújthatóság az aranyról is állítható. Mert 

A  alkotó része 5-nek 
B  alkotó része 5-nak, 

tehát A  alkotó része / -nak.
A zárlatnak igazi alakja ez, a mit mi tettünk ide; tűrhető gram

matikai kifejezése Aristotelesé; teljesen eltévesztett fogalmazása az 
epigonoké, ámbár az aristotelesi alapon áll ez is. Mert Aristoteles, 
kinek tanában már láttuk a mennyiségi szempontot (1. 5. §.). Anal. pr.
I. 1. azt mondja: «az, hogy egyik a másikban egészen van és az, 
hogy egyik a másikról mint egészről állíttatik — egy és ugyanaz.» 
Az utódok az elsőhöz ragaszkodtak, mint a mi az utóbbinak indoka 
s összes tételeiknek bizonyítása a körök ezen viszonyán alapúi s egye
dül abból érthető. **

* Analyt. pr. I. 4. et yap to A zára —avfo; toü B, x.at to B xatx jtocvto; 
t ü̂ I’, iváyxr, to A zztx jravfo; tc.5 ]’ z a T í j f O j i í í j S í i  (a g ram m atik a i állítás).

Arist. Analyt. pr. I. 1. to Se | v omo eívöcl Éfspov Ite’ooj zal zaTa txvto; 
xxTr,yopEÍixítxi SáTEpou-SaTEpov-TáuTÓv Iotiv. — Ehhez Trendelenburg helyesen csa
tolja eme megjegyzését (Elem. log. Arist. p. 87): «Itaque tv őXw áívai Tfii piow 
nihil alind significat, quam tamquam partem universo generi esse subiectum 
(«im Umfange liegen, unter dem Begrift stehen»). Ita praepositionem non nótám, 
quae insit, sed speciem, quae generi subsit, indicare, ex loco intelligas. 
Cat. c. 5. oíov b ft; ávitpioro; e’v e'iSei ixev bitipypt Ttji iviptijto>.»



A ki a magyar logikákat (pl. Biedl-Zimmermann vagy Lindner - 
Klamarik könyvét) megtekinti, az látni fogja, milyen fontos szerepék 
jutott itt ezen köröknek. E mellett azonban még egy másik külsőség 
is van befolyással a zárlatok szerkezetére, a középfogalom helye az 
összekapcsolt ítéletekben (ftém?, mint Aristoteles mondja). A zárlat- 
tan ennélfogva a mennyiségi szempontra és a ítsai? matkematikai 
gondolatára, mely a permutatiókat áthatja, épült, — vagyis tökélete
sen eltekint a fogalmak immanens logikájától s azoktól idegen szem
pontokat követ az egész syllogistikán végig.

Ennek következménye nemcsak az volt, hogy külső gépiesség 
állott elő a kezelésben, hanem az is, hogy a zárlatok összes körét a 
tan fel nem karolhatta s hogy tételei mind csak ezen alárendelő (sub- 
sumtiv) zárlatra illenek, ott is számos kivétel engedtetvén meg. A ke
zelés gépiességét a 64 tpójioc-ban mindenki ismeri, tüntessük fel a 
többi kifogások értelmét.

A f. logika csak olyan zárlatot ismer, melyben a fogalmak mint 
kisebb-nagyobb körű valóságok vannak elhelyezve; ellenben oly zár
latot, melyben a cselekvések sora okilag összefügg, úgy hogy az okról 
az okozatra biztosan lehet következtetni, — nem ismer. Pedig ez 
azon átalános forma, melyben egyfelől a történelmi események, más
felől a természeti történés egyes esetei egymással összefüggnek. Ezen 
zárlati formát el kellett hagyni, mert azt körviszonyokkal ábrázolni 
nem lehet; pedig eltagadhatatlan következtetési forma ez is.

A felállított szabályokra nézve pedig következő megjegyzéseket 
kell tennünk:

1. Ha a zárlatban az M  helyzete dönt, akkor ugyanazon 3 fo
galmat mind a 4 figurán keresztülvive, nem nyerhetnénk egyforma 
zártételt. Azt pedig nyerjük; — miért is nem az M  helyzete határoz 
a zártétel megalkotásában, hanem a fogalmak tartalma.

2. Ha az M  helyzete döntene, akkor egyforma eredménynyel 
mind a 4 formán keresztül lehetne vezetni ugyanazon fogalmakat. 
Pedig a fogalmakat jól megválasztva, azt találjuk, hogy azt nem lehet 
mindenkor elérni.

3. Ha az M  helyzete s a fogalmak körviszonyai döntenének, 
akkor nem lehetne semmi eltérést engedni az egyes figurákban. Tehát 
a 2-dik figurában nem nyerhetnénk állító zártételt, a 3-dikban nem 
egyetemest, a 4-dikben nem A  természetűt. Továbbá egy figurában 
sem adnának pusztán tagadó vagy részleges előzmények zártételt és 
kivétel nélkül (jól kell megjegyezni) állana azon té tel: conclusio
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sequitur partem debiliorem. Mindezeknek az ellentéte igaz, ha csak 
a fogalmakat kellően megválasztjuk.

Egy «láthatatlan» kéz, mert a f. logika nem látja, bele markol 
mindenütt s oda állít a logikának oly fogalmakat, melyek szabályait 
kigunyolják; — s ezen láthatatlan kéz a fogalmak tartalma, mely 
erősebb mint a logika külső formalismusa. Mert az előbbeni szabályok 
alól mindenütt kivétel észlelhető.

A zárlatok megszerkesztésénél annálfogva nem elegendő a 
■ítéeste, sem a fogalmaknak mennyiségi tekintetbe vétele, — azoknak 
szerkezete pusztán a bennök tényezőkként fellépő lelki functiók- 
tól függ.

18. Lehetetlen, hogy egy tanfejlemény, mely annyira idegen
szerű alapra helyezkedett, a beléje tartozó alakzatok rendszeres osz
tályozását példásan s végérvényesen bírná végezni. Hiányos kell 
bogy legyen az alakzatok száma, helytelen azon osztási alap, mely
ről a berendezés eszközöltetik. A f. logika minden tekintetben iga
zolja ezen állításomat. Nem kellene e célból mást tennem, mint 
egyszerűen hivatkozni azon tényre, hogy a hány logikai könyv, any- 
nyiféle az ítéleteknek megosztása, annyiféle a zárlatoknak megkisér- 
lett új szerkesztése. Czélszerünek találom mégis, nehány részletet fel
hozni állításom igazolására.

A fogalmak elosztásánál abstract és concret fogalmakra már
12. §. alatt figyelmeztettem arra, hogy a fogalom, mint synthetikus 
képződmény, soha nem lehet sem abstract, sem egyszerű. Ilyen lelki 
tényezőknél csak visszaélés történik a szóval, ha fogalmaknak keresz
teljük. Épen oly téves azok jegyeinek felosztása lényeges és esetékes 
jegyekre; valamint ki nem állja a bírálatot a fogalmak terjedelmi 
subordinálása. Mindezek azonban mégis tényleges viszonyokat fejez
nek ki a fogalmak körében s azért, ha a f. logika maga álláspontjáról 
azok megfejtésére nem képes, más álláspont keresendő, mely annak 
jobban tesz eleget.

Hogy az itélettan milyen dísztelen zavarban leledzik, azt az egyes 
könyveknek ide vágó szakaszaiból láthatni. Többnyire a Kant-féle 
táblázatot követik (legalább a mi iskolai könyveink) s a legcsodálato
sabb inconsequentiákba esnek. Hogy a Kant-féle 4 csoport közül me
lyik a fő ? arra nem is gondolnak, hogy mégis valamennyi csak egy
nek különböző kifejezései, azt el sem hiszik. Azért a feltételes és 
szétválasztó Ítéletek (melyekben voltaképen az ítélés fel van füg
gesztve) épen olyan természetiteknek vétetnek, mint a kategorikus
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Ítélet, a melylyel egy kategória alá (relatio) találjuk ezeket is fogva* 
Az Aristotelesnél félénken jelentkező belfüggési (inhserentia) ítéletek 
helyébe a subsumtio ítéletei léptek s olyan ítéleteket, melyekben a P  
egy cselekvés (azaz ige), egész helytelenül ilyen subsutnáló alakra 
akarnak visszavezetni. A helyett tehát, hogy az ítélet természetéből 
annak két alapfaját levezetnék s azután ezeknek alkalmi elváltozá
sait vizsgálnák, — egyenrangúaknak veszik az egyes alakokat s aztán 
megtörténik azon sajátságos hiba, hogy az egyik helyen a feltételes 
ítélet egyszerűnek vétetik, másikon ugyanaz az összetett Ítéletek közé 
számíttatik. Hogy az ilyen alapon nyugvó tárgyalás az ítéletek között 
milyen viszonyokat tud találni, azt az Aristotelesi négyszegnek egé
szen indokolás nélküli viszonyai mutatják, valamint a megfordítás 
tana, mely az Ítéletről adott fogalmazást elfelejtve, 3 ítéletre tud fel
világosítást adni, a 4-diknél ( O-faj) azonban tehetetlenségét nyíltan 
bevallja.

A zárlat, mely 3 ítéletből áll, ennek folytán nem bír megszaba
dulni az ítéleteknél elkövetett hibáktól. Nemcsak mellőzi a zárolás 
egyik főfaját, hanem saját alapelve (a subsumtio) ellen vétve elis
mer a kategorikussal egyrangú zárlatokat a hypothetikus és disiunctiv 
zárlatokban, mikor az előbbieknél az alap nem a subsumtio, hanem 
az oki függés, mind kettőnél pedig a zártétel a következtetés felfüg
gesztését tűnteti fel.

Ezen, részletekig kimutatható hiányok, mind találhatók a for
mai logika mai szerkezetében. Minthogy pedig ennek alapgondolata a 
fogalmak mennyiségi hypostasisa, azért a logika ezen hiányokat mind
addig nem lesz képes gyökeresen megjavítani, mig új alapokra nem 
helyezkedik. Melyek azok, arról röviden akarok még megemlékezni..

III.
A logikának, hogy rendszer és tudomány legyen, szüksége varr 

ismeretelméleti biztos alapra, mely tanainak végleges megindokolá
sát eszközölné. Az eddigi formai logikák kivált két ilyen ismeretelmé
leti alapra támaszkodtak; az egyik irány a realistikus, a másik a 
pusztán subiectivistikus elméletre épült.

19. A logika Aristoteles óta ismereti realismusnak hódolt; a 
fogalmak valóságokat jelentettek, Platón es Aristoteles szerint való
ságok voltak, sőt Hegel szerint az egyedüli valóságok. Ezen állás
pontot fogalmi fétichismusnak tartom s saját belső ellenmondásai



miatt elhagyandónak vélem. A logikában pedig igen mélyre ható 
tévedésnek az okozója; mert a logika, mely- ezen álláspontra helyez
kedik, azon alapgondolatból indul k i : a logikai törvények azért iga
zak, mert a valóságnak megfelelői. Vagyis a logikai törvények igaz
ságát a valósággal akarják megindokolni. Épen azért a fogalmakat 
kisebb-nagyobb terjedelmű valóságokká változtatja, az ítéletben foly
tonosan vonatkozást keres a valóságra, s a syllogismust, ámbár kissé 
nehezen akart bele illeni a valóság életébe, Hegel és iskolája mégis 
belemagyarázták. Ezen logika annálfogva mindig idegenszerti indoko - 
lásra szőrűi s egy közös elvből levezethető nem volt, az pedig, a me
lyikből indult volt, alkalmatlan s a gondolatoktól idegen volt. 
Indokolását ugyanis a jelentett külső tárgyak adták meg, a melyeknek 
sokasága minőségi egyezést nem engedett, — épen azért a logika 
azoknak közös mennyiségi viszonyait kénytelen volt a tartalom he
lyett szerepeltetni. Ez által azon ferde helyzetbe jutott a logika, hogy 
a való tárgyak való viszonyait akarta kifejteni s mégis folyton abstra- 
hált a concret valóság specifikus tulajdonságaitól, mert csak a meny- 
nyiségi viszonyokat figyelte meg.

Egy oly tudomány azonban, mely a concret valóságra épül s 
azzal akarja maga igazságát bebizonyítani, zárt rendszerré soha nem 
válhatik. Végső indokolását minden tudomány csak egy apriorikus 
kategóriából nyerheti; mert az aposteriori, inductiv úton, szerzett 
adatoknak soha nem lehet azon kötelező kényszerűségük, mely vala
mely demonstrativ tudománynak megadja exact voltát. A realistikus 
irányban indult logikának ezen szaggatottsága, mely a valóságnak 
elvált (discret) természetéből folyik s hiányosságban nyilatkozik, 
arra ösztönzött tehát, hogy annak törvényeit a valóságtól függetle
nül megállapítsák.

20. Ez a subiectivistikus, de mégis inductiv logika, a mint azt 
Hamilton felfogta, bár ezen ismereti természetét észre nem vette. 
Neki a logika nem a valóság tartalmának ismerete, hanem a formáé. 
«A logika a dolgokat nem nézi úgy, a mint valóban és magukban 
vannak [ezt Hegel teszi], hanem csak az átalános formákat, melyek
ben a szellem azokat felfogja.» S ugyanazt tanítja Baynes: «a logika 
a formát nézi, nem a tartalmat.»

A formának ezen elszakítása a tartalomtól nagyon gyanús vál
lalkozás; mert hiszen nem létezik forma, mely valaminek a formája 
ne lenne s épen azért az igazi helyes forma csak ott van, ahol valami 
tartalommal van dolgunk. A tartalom adja meg magának a formát is



26

s azért gyanakvó szemmel kell nézni egy ilyen tisztán formai logikát. 
Ezen formát azonban a gondolkodás cselekvő stádiumában vagy 
eredményében lehet észlelni. Hamilton szerint «a logika nem nézi a 
gondolkodást, mint tevékenységet, hanem mint a gondolkodás ered
ményét; nem tárgyalja a fogalmaknak, ítéleteknek és zárlatoknak 
készítését, hanem fogalmakat, Ítéleteket és zárlatokat.»*'

Mi azonban ne engedjük magunkat megzavarni ilyen abstract 
distinctiók által. Ha már a formának elszakítását a tartalomtól gya
núsnak ismertük fel, a gondolkodásnak ezen elválasztását cselekvésre 
s eredményre még gyanusabbnak találjuk. Mert hiszen a fogalmak, 
Ítéletek s a többiek nem caput mortuumok, melyek a gondolkodás 
nélkül lehetnének, azaz akkor is, ha a gondolkodás mint cselekvés 
azokból kivonult; ezek csak addig léteznek, ameddig a gondolkodás 
tevékenysége tart. Azért azokat a gondolkodástól eltekintve vizsgálni 
lehetetlen.

A helyes gondolat az volt, hogy a logikai törvényeket a külső 
valóságtól függetlenül állítsuk össze. De ezen Hamiltonféle úton 
valóban új és kielégítő alakot nyerünk-e? Azt hiszem, módszer és 
úgy jellem tekintetében a dolog ott áll, a hol volt. A realistikus irány 
a külső valóságból veszi a törvényeket, Hamilton a belső valóságból; 
ez az egész különbségük. Amaz a való tárgyakat figyeli meg, emez a 
megfelelőjüket belsőnkben. De valamint amaz inductive állítja össze 
az adatokat, úgy ez is csak belső inductió alapján csoportosítja a 
fogalmakon, ítéleteken s egyebeken észlelt sajátságokat. Módszerük 
annálfogva ugyanaz s az eredményben sem nagy a különbség, mert 
hiszen a realismus ismereti öncsalódás. Egyik sem bírja megmagya
rázni, miért kötelezők ezen szabályok? honnan azok igazsága? Mert 
az apriorikus elem hiányzik mind a kettőben, mely nélkül exactságra 
egy tudomány sem emelkedhetik. Ezen módszeres egyezés folytán 
Hamilton a szabályokat az állítmány quantificati ójának elvéből fejti 
ki, a realistikus irány pedig a valóságok mennyiségéből. Vagyis: a 
logika mindkét esetben a mennyiség döntő hatalma alatt áll.

A logika annálfogva mindig megmarad szaggatott jelleménél, a 
míg az eredményekből (külső vagy belső tárgyak legyenek bár) kény
telen inductive tételeit szerezni. Egyöntetűvé s minden részletében 
szorosan összefüggővé csak az által lesz, hogy az eredményeknek 
okozóiból veszi kiindulását vagyis magukból a gondolkodás tényezői

* Liard L. Die neuere englische Logik. 41. 1.
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bői. Mert a meddig ezt nem bírja elérni, minden bölcsesége csak a 
őt'-ra szorítkozik, a Sión pedig előtte ismeretlen; pedig már Aristote
les tanította, bogy a valódi tudomány a Sión-val kezdődik, a on csak 
tudományos anyag, tény, melyet meg kell magyarázni. (1. Ember és 
Világa I. §. 2.). Es ezen pontnak lehetőleg világos kifejtése megsej
teti az olvasóval azon rendszeres alakot, melyet én szeretnék a régi 
logika helyébe állítani, melynek részletezése azonban jelen érteke
zésem keretén túlmenne.

21. Hogy a logika a gondolkodás szabályait tanítja, az átaláno- 
san elismert tény. Ezen régi helyes belátásnak gyümölcsöztetése azért 
volt lehetetlen, mert a logika soha sem fogta fel a gondolkodást úgy, 
a hogy az valósággal van, hanem mindig abstract egyformaságú cse
lekvésnek. A meddig a gondolkodást ilyen abstractumnak veszszük, 
addig abból semmi concret szabályt levezetni nem lehet. A lélektani 
kutatások azonban mai nap arról győznek meg, hogy az a gondolko
dásnak nevezett tevékenység épen nem egyszerű természetű, hanem 
számos önálló lelki erőnek összehatása. Az értelmi munka maga, 
mely a bennünk keletkező képek jelentését fogja fel, ilyen tényezők 
összeműködéséből áll s azok öntudatos felfogásával ki van merítve. 
Ezen tényezőket én ismerő functióhiak neveztem * s azon szellemi 
berendezést, mely az embert az ismerés munkájára képesíti, ismerő 
Mechanismus alakjában fogtam fel, mert tevékenysége akaratunktól 
függetlenül, öntudatunktól csak kisérve, de általa nem vezetve, folyik 
le. Ezen ismerő functiók kíilömböző jelentéssel biró szellemi erők, 
melyek egyrészt hol egymást megakasztva, hol egymással szövetkezve 
s vegyülve synthetikus egységeket képeznek, melyeket tárgyi képek
nek nevezünk; másrészt pedig az öntudat hatása alatt elkülönödve 
az ítélés analytikai míveleteit szolgáltatják. Bármilyen különbözők 
azonban ezen functiók egymástól, azon egy vonásban valamennyien 
egyeznek, hogy csuk egyértelműek (eindeutig) s annyiban logikailag 
egyszerűek (ájrspYj, Aristotelesnél).**

Ezen functiókban birjuk annálfogva azon végső ismeretelméleti 
alapot, melyre a gondolkodás törvényeit fektetnünk kell. Ismeret-

* Az ember és világa I. 17—21. 1.
** Aristot. Anal. post. II. 19. ta áasprj xa\ rá /.«SóX&u, azaz «az átalá- 

nos =  az egyszerű». Ha ezt úgy magyarázzák, hogy «a nemnek nincsenek 
részei», mint pl. Trendelnburg, akkor annak nyíltan ellene mondanak a fajok. 
Aristoteles itt egyszer jó úton járt s metaphysikai tévedésein keresztül átcsil- 
lámlik a helyesebb belátás világossága.
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elméletileg ugyanis ezen functiók nem csak felfogó (perceptiv), ha
nem alkotó (constructiv) természettelis bírnak; ezek valamint a világ 
felfogását teszik lehetségessé, úgy magát a világképet is szerkesztik,, 
a mint azt «Az ember és világa» című művem bevezetésében kifej
tettem. E functiók jelentésének fejtegetése adja a metaphysikát mo
dern alakban; ezek összemüködésének átalános törvényei adják a 
logikát. Ezen összeműködés pedig a functiók természetétől függ & 
annyiban tartalmilag végérvényesen meg van indokolva; ezen össze
működés viszont létesíti a lelki képeket s annyiban visszafelé azokból 
analytikailag feltüntethetők ezen tényezők. A logika ez által ismeret- 
elméleti helyes alapra lesz fektetve egyrészt, független lesz a valóság 
beleszólásától másrészt, — s míg az inductiót az anyag felkutatására 
ügyesen felhasználja, indokolásában az ismereti functiók természeté
ből deductive alkotja meg hézag nélküli rendszerét.

E functiók ugyanis a világkép megalkotásánál külömböző sze
repet játszanak. Némelyek e képnek alapjait képezve minden részét 
átfogják, mások csak az alapkép kidomborítására szolgálnak s annyi
ban annak alapjához nem szükségesek. A kényszerűség és nélkülözhe- 
töség ennélfogva az alapkategória, mely ezen functiók közt külömb- 
séget képez; csak a ki ezen belátásra emelkedett, az látja logikailag 
indokolva az «egyetemes» és «részleges» jelzőit, a melyek a logikában 
voltaképen belylyel nem bírnak. Sba Hamilton tévedésül azt rója fel 
Kantnak, hogy logikájában a módosulat kategóriáját meghagyta s így 
metaphysikával vegyítette, — akkor mi épen ebben látjuk a helyes 
utat s csak azt sajnáljuk, hogy Kant tanában a modalitás egyen
rangúnak van állítva a többi kategoria-csoporttal s nem nyerte meg 
azt a helyet, mely őt (metaphysika nélkül is) a logika tanaiban 
megilleti.

22. Hogy ezen alapon a logika részletes tanai miként rendez
kednek, miképen nyernek harmonikus beosztást s végleges indokolást 
a mai nap oly szomorú itéletviszonyok és zárlatok, mennyivel maga
sabb értéket nyernek a rendszeres alakok (definitio, divisio, bizonyí
tás és módszer), azt e helyen még csak jelezni sincs elég terem. Mint
hogy azonban az új alapok basznavehetőségéről régen meggyőződtem 
s a rájok rakható épületet részleteiben is ismerem, legyen szabad egy 
kis összehasonlítást tennem a formai logikának eddigi s ezen új alakja 
között, hogy az utóbbinak előnyeit legalább fővonásokban feltün
tessem. *

1. Legfőbb előnye ezen új logikai alaknak a rendszeressége. A régi



formai logika tanai mindenütt hézagokat mutatnak, melyek onnan 
erednek, hogy a tartalomtól elvont formai viszonyokat akar össze- 
állítani. Epen azért a fogalomtan tételei csak egyoldalúlag jutnak 
érvényre az ítélet- és zárlattanban, t. i. mennyiségi oldalukról. Ellen
ben az új alak kezdettől végig összefüggő, hézag nélküli tanfejleményt 
képez, melynek legapróbb részletkéjében is érvényesülnek a fogalom
tanban adott tételek.

2. Ezen tételeket a formai logika régibb alakjában helytelenül 
bizonyítja mennyiségi viszonyokból, a nélkül hogy abbeli jogát ki
mutatná, hogy a fogalmakat mennyiségeknek tekinteni szabad. A f. 
logika annálfogva elvi indokolással nem bir. Ellenben a mi tanunk 
ismeretelméleti alapokon nyugszik, s az ismerésnek helyesen felfogott 
természetével indokolja meg a tételeit.

3. A formai logika a tartalmat nem veszi tekintetbe, s azért a 
valóságtól igen messze álló formalismusba vész; a mi tanunk épen a 
tartalomból indúl ki tételeiben s azért elvont átalánossága mindenkor 
a valóságra vezet vissza. Amaz a formalistikus gondolkodásnak ápo
lója, mely mechanikai szellemtelen kezelést vonz maga után; emez 
tartalmassága folytán ilyen mechanikai chablonszerűséget nem en
ged meg.

4. A formai logika osztályozásai többnyire mesterségesek és 
hiányosak; ezt tapasztaljuk leginkább az ítélettanban és a zárlattan
ban. Mert ugyan mikép történhetnék a tárgyaknak helyes, azaz ter
mészetszerű beosztása, ha azokat egy idegenszerü kategória alapján 
csoportosítani kívánjuk ? Pedig ezt teszi a formai logika mennyiségi 
szempontjával. Ellenben nálunk az osztályozások a logikai alakzato
kat alkotó tényezők természetéből folynak, ezeknek összekerülése 
által hozatnak létre a külömböző viszonyok, ■— miért is az osztályo
zások természetesek és kimerítők, idegen osztási elvek által meg nem 
zavartak.

Ezen rendszeres előnyökön kívül kiválóan képző erejűnek azért 
tartom ezen új logikai alakot, mivel, chablone által meg nem szo
rítva, folyton a gondolatok tartalma szerint kénytelen a viszonyokat 
megszerkeszteni, a mi a formai logikának mostani alakja mellett 
lehetetlen. S ha az eukleidesi geometriát, sokszor esetleges és mes
terkélt bizonyításaival, rendszeresen alábbvalónak tekintjük azon 
tannál, mely a mértani alakok szerkesztéséből meríti a bizonyítás 
érveit is, — úgy a formai logikát, a gondolkodástan ezen eukleidesi 
rendszerét, mindenesetre kevesebbre fogjuk méltatni, mint egy oly
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tant, mely a logikai viszonyok megszerkesztéséből meríti a tételeinek 
igazságát kimutató érveket is.

S minthogy ez középiskoláink logikájában régóta érzett hiány, 
azért idején valónak tartottam, a formai logika hiányaira rámutatni 
s azon alapot is megjelölni, melyen jobbra juthatnánk el. A jobb 
belátás talán útat tör magának idővel a hazai iskoláinkban tanított 
philosophiai propaedeutikákba is.

Böhm Károly.



ÉVI JELENTÉS.

A főgymnasium életéből az 1884/85-iki iskolai évben is örömmel 
jegyezhetünk fel több olyan intézkedést, melyek az eddigi hiányokat 
megszüntetve a főgymnasium előhaladását a jövőre nézve is előmoz
dítani s állandósítani vannak hivatva. Mindenekelőtt megemlítendő, 
hogy az 1885. április 19-én tartott egyházi évi közgyűlés az intéze
tünkön 1883 óta segédtanári minőségben működött Ulbrich Sándor 
urat rendes tanárrá választotta. Midőn ezen választás által a rendes 
tanárok száma újból majdnem régi állapotjára visszaállott, a mit az 
intézet érdekében örömmel üdvözöltünk, őszinte szívvel kívánjuk: 
kísérje siker és a szívnek oly jól tevő s mégis ritkán jutó elismerés 
legfiatalabb tagtársunk működését.

Ezen személyes momentumon kívül intézetünk beléletének 
állandósítására más intézkedések is történtek. A magyarhoni ág. h. 
evangélikusok egyetemes gyűlése által 1884 október havában (Egyet. 
Gy. J. K. 48. pont) helybenhagyott új tanterv ez évben minden osz
tályban életbe lépett, azon alakban, a melyben annak megvalósítását 
már ez évben a tanítás folytonossága megengedte. Ezen átmeneti 
intézkedések lehetségessé tették azt, hogy az 1885/86-iki iskolai évben 
az új tanterv (a VI-dik osztály természetrajzát kivéve) minden osz
tályban érvénybe lép, a melynek módszerileg új eljárásától a tanítás 
tekintetében az eddigieknél is sikeresebb eredményeket reményiünk.

Egy másik intézkedés kivált'a gymnasium négy alsó osztályá
nak érzelmi világát tette gondozása tárgyává. A budapesti ág. h. ev. 
magyar-német egyházközség ugyanis belátván azt, hogy a gymnasiumi 
ifjúság nevelésére az első években, különösen valláserkölcsi irányban, 
nemcsak nyilvános oktatás, hanem magánolvasmányok által is kell 
hatni, már 1884 május 8-án egy ifjúsági könyvtár felállításának esz
méjével kezdett foglalkozni, s miután a tanári testület részletes terve
zetének alapján az eszmét keresztülvihetőnek látta, az első lépésekre
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szükséges pénzösszeget ez iskolai évben megszavazván, egyúttal azt 
is ígérte, hogy e zsenge plánta felnevelésére évenkénti összeggel 
ezentúl is fog áldozni. A szükséges ifjúsági iratok ennek folytán már 
nagyrészt beszereztettek s a vett könyvek számát a főgymnasium 
érdemes felügyelője, tek. Yasskó Endre úr, 44 darab szépen bekötött 
ifjúsági irattal t. Kókay Lajos könyvkereskedő úr pedig 38 nagyrészt 
bekötött darabba) szaporították, mit ezen helyen őszinte köszönetünk 
kifejezése mellett nyilvánosságra hozni, kedves kötelességünk. A pon
tosan katalogizált iratok ezután oly rendbe hozattak, hogy az ifjúsági 
könyvtár már a jövő tanév elején a tanuló ifjúság használatára lesz 
bocsátható. A rendezést és lajstromozást szívességből Svoboda István 
tanár úr végezte. Áldás kisérje a zsenge intézmény hatását, melyet 
melegen ajánlunk a tisztelt szülék figyelmébe s pártfogásába.

Ezzel kapcsolatban azon örvendetes hirt is említjük, hogy dr. 
Fröhlich Róbert tanár úr, mint könyvtárnok, főgymnasiumunknak 
10,000 kötetet meghaladó könyvtárát évekig tartó munka után ka
talogizálta s ily módon lehetségessé tette, hogy e gazdag könyvtár
nak kincsei nem sokára könnyebben s átalánosabban lesznek 
élvezhetők.

Nagy tiszteletű Győry Vilmos, magyar lelkész úrnak megrendítő 
elhalálozása által a tanári testület ép oly szomorúan lett meghatva, 
mint a főgymnasium összes tanuló ifjúsága. Ez utóbbi részvétének 
azzal is sietett kifejezést adni, hogy a nagyon tisztelt lelkipásztornak 
koporsójára díszes koszorút tett le. Az e czélból megindúlt gyűjtés, 
mely az ifjúság lelkesség ének díszére válik, oly összeget eredménye
zett, mely a koszorú hamar elhervadó virágain kívül maradandóbb 
emlék felállítására is kepesít. A fennmaradt 58 frt 12 krt azért a 
tanári testület a hazai első takarékpénztárba helyezte el, s kamatoz
tatása által egy «Győry Vilmos-alap» létesítését véli rövid idő múlva 
lehetségesnek, mely alap évi kamatjai valamely jóviseletű főgymna- 
siumi tanulónak buzdításúl lesznek évenkint ösztöndíjként adomá- 
nyozandók. Ily módon annak emléke, ki az ifjúságot oly melegen 
szerette, gymnasiumunkból jövőben sem fog elenyészni.

Az érettségi vizsgálatokat ez idén kiváló ünnepélyességgel 
ruházta fel szeretett lelki főpásztorunk, nagyságos és főtisztelendő 
dr. Szeberényi Gusztáv úrnak, a bányakerületi evangélikusok püspö
kének jelenléte, kinek elnöklete mellett azokat junius 1.2.3. napjain 
tartottuk meg. Kormányképviselőül ez alkalommal dr. Medveczky 
Frigyes úr, a budapesti M. Tud. Egyetemen a philosophia rendkívüli
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tanára, volt kiküldve. Az írásbeli érettségi vizsgálatokat (az osztály 
vizsgáknak május 4—13-ig történt megejtése után) május 18—22-ig 
tartottuk. A szóbeli érettségi vizsgálatnak eredményét az Értesítő vé
géhez csatolt táblázat mutatja.

A főgymnasiumnál ez évben is fenállt egy «Arany János-kör», 
egy dal- és zeneegyesület és egy segélyező egyesület, a melyeknek 
működéséről alább részletes értesítést adunk. Franczia nyelvben az 
önkényt jelentkezőket Kozdon György úr, gyorsírásban pedig Kardos 
Ferencz tanárjelölt úr oktatta.

A fegyelem a lefolyt iskolai évben átalában kielégítőnek mond
ható. Nem hiányoztak ugyan szomorító tapasztalataink ezen évben 
sem, melyeket a könnyelműségre, mint forrásukra s kivált azon saj
nos körülményre vezetünk vissza, hogy a főváros számtalan csábításai 
ellen némely növendéket a házi felügyelet és családi fegyelem nem 
bírt megvédeni. Hanem erélyes és gyors intézkedés által sikerült 
nagyobb bajnak elejét venni, s reméljük, hogy ha a házi fegyelem a 
tanári ̂ testület törekvését támogatni fogja, akkor az egyesek meg lesz
nek akadályozva oly körök látogatásában, melyekben az intézet 
ideális czéljainak nem tisztelésére, kötelességeik iránti lanyhaságra 
taníttatnak s melyekben hozzá szoknak férfiakat játszani, mielőtt a 
gyermekévek ábrándjain keresztül mehettek volna.

Jobb törekvésű szegény növendékeink ez évben is anyagi támo
gatásban részesültek. Ezen támogatás egyrészt tandíjmentességben, 
másrészt pedig ösztöndíjakban állott. Tandíjmentes az intézetbe fel
vétetett összesen 47, kik a nagyt. egyh. vál. 1884. nov. 28-án hozott 
határozata szerint a templomi énekre voltak kötelezve. Minthogy 
azonban az tapasztaltatott, hogy a tandíjmentesek nem fejtik ki azon 
szorgalmat és buzgóságot, mely e jótéteményre képesít, azért a nagyt. 
egyh. vál. 1885. dec. 30-án elhatározta, hogy: 1. a mely tanuló 
1 tantárgyból elégtelen osztályzatot nyer, elveszti tandíjmentességét;
2. az I. II. osztályban tandíjmentes lehet valaki elégséges általános 
osztályzattal; aki azonban tandíjmentes a III—VHI. osztályig akar 
lenni, annak legalább «jó» átalános osztályzattal kell bírnia.

Az ösztöndíjakat a tanári testület ajánlatára a nagytiszteletű 
presbyterium ez évben a következő tanulók közt osztotta el.

A Német tábornok-féle 25 frtos ösztöndíjat: Kuthy Dezső VI, 
a Glósius-féle 21—21 frtos két ösztöndíjat: Bernáth Gusztáv 

VIII, Kis Gyula IV,
a dr. Székács József-féle 2 aranyat: Mittacsek Pál VI, 
a dr. K ari János-féle 1 aranyat: Boszner Aladár VIII.

Ev. fogynin. 3



s végre a néhai Bulyovszky Gyula úr által alapított 10— 10 
frtos öt ösztöndíját mint a magyar nyelvben legtöbb buzgóságot 
kifejtők,a következő tanulók nyerték el: Macher Ernő Vili., Jakobey 
László V., Gyó'ry Lovánd és Schranz Andor IV., Dér István III. osz
tálybeli tanulók.

Ezeken kívül a főgymnasium tanulói közül a Hoth-Tcleky 
Johanna-féle ösztöndíjat ez évben Glement Pál VIII. és Victories 
József VII. oszt. tanulók nyerték el.

A <i Tahitim» jótékony nőegylet, mely minden évben szokott 
ösztöndíjat a főgymnásium egy tanítványának juttatni, ez évben is, 
híven feladatához, egy aranyat adott át az igazgatónak azon kíván
sággal, hogy az oly protestáns tanulónak adassék, a ki kifogástalan 
erkölcsi magaviseleté miatt arra érdemes. A tanári testület ilyennek 
Fröhlich Bobért III. oszt. tanulót ismerte s a díjat ez évben neki 
adományozta.

Balassa István IV. oszt. tanulót pedig a nm. vallás- és közok
tatásügyi miniszter úr a Bésán-iéle 150 frtos ösztöndíj élvezetébe 
léptette elő.

Végre megemlítjük, hogy a főgymnasiumi segélyzö egyesület a 
következő tanulókat részesítette anyagi segélyezésben. Beiratási díjat, 
egyenként 5 irtot kaptak: Szalai Kálmán VIII., Masztics Vladimir
VII. , Kanngieszer István, Wurfer Lajos V., Kiss Gyula IV., Kozdon 
Aladár, Kontor Pál III., Szelényi Árpád, Kender András, Fröhlich 
János, Segyó Bezső, Irénk Gyula I. osztálybeli tanulók. — Egész évi 
tandíjat: Kohn Ignácz VIII. és Grossmann Jenő VII. osztálybeli ta
nulók (egyenként 50 irtot). — Félévi tandíjat: Soltész András, Sin
ger Bernát, Taub Ignác VIII. és Trebitsch Gyula III. osztálybeli ta
nulók egyenként 25 irtot; azonkívül Clement Pál és Szalai Kálmán
VIII. osztálybeli tanulók 6—6 frtot. ■— Magánvizsga díját fizette az 
egyesület: Singer Bernát és Taub Ignácz VIII. osztálybeli tanulóknak, 
egyenként 20 frtot. — Végre Kanngieszer István V. osztálybeli tanuló 
temetési költségeinek fedezéséhez a segélyzö egyesület 5 írttal járult.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.
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Batizfalvi István
r. tanár

T ö rté n e t: V III. 
Vallás: I I I—V ili. 1 6 Az ág. hitv. ev. egyetemes 

tanügyi bizottság jegyzője.

Böhm Károly
r. tanár

L atin : V III.
Görög: V III. 
B ölcsészet: VII. V III.

1 3 A főgymn. e. i. igazgatója.

Dr. Fröhlich Róbert
r. tanár

Latin  : VII. 
Görög: VII. 
Ném et: VII. 
T ö rtén e t: IV. V.

1 8 A főgymn. könyvtárnoka. 
A VII. osztály főnöke.

Góbi Imre
r. tanár

M agyar: I. ín. 
Történelem  : VI. VII. 1 7 A VI. osztály főnöke.

Dr. Lakits Ferencz
s. tanár

Mathesis : IV. VI. VII. VIII. 
M értan és m. ra jz : I. II. IV. 
Földrajz : III . 2 0

Kir. József műegyetemi 
assistens.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar : IV. V. V I.V II. VIII. 
Történelem : III. 1 7 A V III. osztály főnöke. 

Az ifj. «Arany-kör» elnöke.

Dr. Peez Vilmos
r. tanár

L atin : IV. VI. 
Görög : .V. VI. 1 9 A IV. osztály főnöke.

Rátli Arnold
r. tanár

Physika: VII. VIII. 
C hem ia: Y. 
M ineralogia: IY. Y. 
Mathesis : V. 
M értani rajz : III.

1 7
Az V. osztály főnöke.

A physikai s chemiai szertár 
őre. A gymn. ifj. segélyző- 

egyesület felügyelője.

Seholtz Albert
r. tanár

F ö ld ra jz : II. IV. 
Történelem  : IV. 
Latin : II.
Magyar : II. 
S zép írás: II .

1 8 A II. osztály főnöke. 
A tanári kar jegyzője.

Svoboda István
r. tanár

Schmid Tódor
énektanár

Latin : III . V. 
N ém et: II. III . IY. 1 7 A III. osztály főnöke.

Ének : I. II . III. 3 Az egyház orgonistája.

Ulbrich Sándor
r. tanár

Term, r a jz : YI. 
Szám tan : I . II. III. 
Földrajz : I.
Y allás: II.

1 8 A term észetrajzi szertár őre.

Weber Rudolf
r. tanár

Vallás : I.
L a tin : I.
N ém et: I. V. YI. VIII.
Szépírás ; I.

1 7
Az I. osztály főnöke.
A dal- és zeneegyesület 

elnöke.

3
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A tanárok irodalmi működése az 1884 5-diki tan
évben.

Batizfalvi Istvántól megjelent: «Bibliaismertetés» az V-ik osztály 
szamára és «Magyarok története» a III-ik osztály számára, mind a kettő 
Lampel Bobért (Wodianer F.) kiadásában.

Böhm Károly szerkesztette a «Magyar Philosophiai Szemle» 3-dik 
évfolyamát s ebbe, valamint a 4-dik évfolyamba több cikket írt.

Dr. Pecz Vilmostól megjelentek könyvismertetések és bírálatok az 
Egy. Phil. Közlöny-ben.

Lehr Alberttól megjelent Magyar Olvasókönyve (Lehr-Biedl) III. kö
tete a 3-dik osztály számára.

Dr. Laints Ferencitől kisebb közlemények a «Természettudományi 
Közlöny»-ben.

Scholtz Alberttól megjelent Földrajzi tankönyve első részének 3 dik és 
Politikai földrajzának 2-dik javított kiadása.

Dr. Fröhlich Róberttól megjelent több értekezés az «Egyetemes Phi- 
lologiai Közlöny» és «Archseologiai Értesítő »-ben, valamint nehány könyv- 
ismertetés ugyanazon folyóiratokban.



A TANANYAG ÉS A KÉZIKÖNYVÉÉ KIMUTATÁSA AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.

Vallás, hetenként 2 óra. Jézus élete. K.k. Uj Testamentom.
Latin nyelv, h. 6 óra. A rendes nevek és igék. Megfelelő írásbeli 

gyakorlatok. Mesék fordítása, elemzése s emlékelése. K. k. Szénássy-Elischer 
nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Egyszerű bővített 
mondat. Prózai és verses olvasmányok. Versek emlékelése. írásbeli gyakor
latok. K. k. Szinnyei nyelvtana, Lehr-Riedl olvasókönyve.

Német nyelv, h. 2 óra. Név- és igeragozás. Nyelvgyakorlatok. Az egy
szerű mondat. Költemények emlékelése. írásbeli dolgozatok. K. k. Böhm 
und Steinert, Deutsche Schulgrammatik. Weber, Deutsche Dichtungen.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország s a Földközi tengert környező terü
letek. Az egyes vidékeket jellemző természetrajzi tárgyak ismertetése. 
K. k. Scholtz A. Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmívelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. A számok törzstényezői és összes 
tényezői. Összevonás, szétbontás. Időszámítás. — K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei, egyenes vonal, háromszög, 
négyszög, hatszög, nyolcszög; ezek szabadkézű rajzolása; egyenes vonalú 
ékítmények. K. k. Landau-Wohlrab, I.

Ének, h. 1 óra. Zeneelmélet, egyszólamú dalok.
Szépírás, h. 1 óra.
Téstgyakorlat, h. 2 óra.

II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az Űj szövetség. K. k. Varga János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendhagyósá- 

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

Magyar nyelv. Az alaktan — kivált az igetan. A mondattan vázlata 
elemzés alapján. Költemények magyarázása és könyvnélkül való tanítása. 
Házi gyakorlatok. Olvasókönyv : Lehr-Biedl, II.
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Német nyelv, h. 2 óra. A rendhagyók s a segítőigék ragozása ; mutató 
névmás; számnév, határozók; elöljárók; Syntaxis. A tőmondat különböző 
alakjai; összevont és összetett főmondat. A nyelvtani alakok begyakorlására 
írásbeli gyakorlatok és beszélés az olvasmány alapján. Prózai darabok és 
költemények elemzése s ez utóbbiak betanulása. K. k. Weber, Deutsche 
Dichtungen. Harrach J., Német olvasókönyv. I.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia — az első osztályban átvett részek 
kivételével. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. 
K. k. Scholtz A., Földrajz II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási előnyök ; a rövidített számtani 
míveletek tizedes törtekkel. A kettős tétel és ennek alkalmazása a százalék- 
számításnál. A leszámítolat, lerovat, rabatt, biztosítási, alkusz, megbízási 
díj, nyereség, veszteség, burkolat és felpénzszámítás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai; a mérő
lépték szerkesztése. Congruens, hasonló és egyenlő területű háromszögek, 
négyszögek. K. k. Landau-Wohlrab, III.

Ének, h. 1 óra. Zeneelmélet, egy- és kétszólamú dalok.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

III. osztály.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén anyaszentegyliáz története Pálfy József 

kisebb kézikönyve alapján.
Latin nyelv, h. 6 óra. A grammatikai formák folytoüos ébrentartása 

mellett Syptaxisból: az esetek használatának főformái; acc. és nőm. c. iní. 
A mondatfajok átnézeti összeállítása. Olvasmány: a királyok kora Tarqui- 
nius Superbusig. Az olvasottak emlékelése. írásbeli gyakorlatok a mondat
tani anyag begyakorlására. K. k. Szénássy, Latin mondattan. Elischer, 
Latin olvasókönyv. Schulz-Kiss, Latin gyakorlókönyv.

Magyar nyelv, h. 4 óra. A nyelvtan ismétlése. A közönségesebb ügy
iratok ismertetése. «Toldi» hat első énekének elemzése és emlékelése, Lehr 
könyve szerint. írásbeli gyakorlatok.

Német nyelv, h. 2 óra. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentar
tása mellett: a visszahozó névmás. Syntaxis. Határozói mellékmonda
tok. A mondattani anyag begyakorlására Írásbeli gyakorlatok és beszélés 
az olvasmány alapján. Prózai s költői darabok elemzése s ez utóbbiak 
betanulása. K. k. Weber, Deutsche Dichtungen. Willmann, Lesebuch aus 
Herodot.

Történelem, h. 3 óra. Magyarország története a mohácsi vészig. K. 
Horváth.

Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika, Ausztrália földrajza. Terraészet- 
tani és mathematikai földrajz. K. k. Scholtz Alb. IH.
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Mennyiségtan, h. 4 óra. Az egyszerű és összetett arány és aránylat. 
Az arányiatok alkalmazása az egyszerű és összetett hármas-szabályit fel
adatok megoldásánál és a százalék számítási feladatok külömböző fajainál. 
A lánczszabály, az arányos osztás és az elegyítési számolás. Az ötvények 
összes szín, pótsúlya és finomságának kiszámítása. K. k. Mauritz E.

Mértani rajz, h. 2 óra. Kortan. A másodfokú görbék, evolvens, cyclois, 
csigavonal. K. k. Landau és Wohlrab.

Ének, h. 1 óra. Zeneelmélet, egy- és kétszólamú dalok.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

IV. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan Sztehlo András kézi

könyve alapján.
Latin nyelv, h. 6 óra. Eóma története Tarquinius Priscustól Tarquinius 

Superbus haláláig. Ovidiusból: Bomulus és Eemus megmentése. Eóma 
alapítása és Eemus halála. Gabii városának bevétele. A Fabiusok veszte. 
Kézikönyv: Elischer olvasókönyve. Az olvasottak emlékelése. A mondat
tanból a mondatrészek tanának befejezése (főbb pontjaiban), alanyi, tárgyi, 
ok- és célhatározó mondatok, elemzés alapján. Iskolai gyakorlatok.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Irálytan, különösen az egyszerű irály kellé
keinek ismertetése. A hangsúlyos és időmértékes verselés. Toldi VI—XII. 
énekeinek magyarázata s könyvnélkülöztetése. K. k. Névy. Stilistika. Tor
kos, Verstan. Lehr, Arany Toldi-ja.

Német nyelv, h. 2 óra. Adj. és subst. mellékmondatok ; mondatcsopor
tok. A mondattan begyakorlására írásbeli gyakorlatok. Prózai és költői da
rabok elemzése és ez utóbbiak betanulása. K. k. Weber, Deutsche Dichtun
gen. Willmanu, Lesebuch aus Herodot.

Történelem, h. 3 óra. Az ó-kori történetből a keleti népek története 
röviden, és a görögök története a chseroneiai ütközetig, különös tekintettel 
a míveltségi viszonyokra. K. k. Batizfalvy, I.

Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. k. 
Scholtz A., Földrajz IV. Ezzel kapcsolatban (átmeneti kivételképen ez év
ben): Magyarország történelme, heti 1 órában. K. k. Kiss Kálmán.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Össze
adás, kivonás, szorzás és osztás általános számokkal. K. k. Mauritz.

Természetrajz, h. 2 óra. Chemiai előismeretek. Az ásványok morpho- 
logiai és physikai tulajdonságai s a legfontosabb ásványok leírása.

Mértani rajz, li. 2 óra. A vetülettan és nézlet szerinti távlattan alap
elvei, alkalmazása az egyszerű testeknek — hasáb, gúla, henger és kúp — 
rajzolására. Ezen testek felületének és térfogatának számítása. Kézikönyv: 
Landau-Wolilrab, II.

Tettgyakorlat, h. 2 óra.
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V. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Bibliaiemertetés. K. k. Zsarnay.
Latin nyelv, h. 5 óra. Syntaxisból a conj. imp. és inf. használata. 

Olvasmány: Ov. Metam.-ból 396 vers ; Cfesar Com. de b. Gall. IV. 1—22. 
Fordítás magyarból latinra (12 fejezet). K. k. Szénás«y, Latin mondattan. 
Caesar ed. Teubner. Ovidius ed. Teubner. Cserny-Dávid, Stílusgyakorlatok 
az V. oszt. számára.

Görög nyelv, h. 4 óra. A görög alaktan a u: végű igékig (a folyékony 
igék kivételével) megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Kézikönyvek : Hintner- 
Schill görög alaktana és gyakorlókönyve. Házi gyakorlatok.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az irálytan folytatása, különösen a szép irály 
kellékeinek elméleti s gyakorlati ismertetése. Az epikai művészet áttekin
tése, a vegyes fajok közül főkép a balladával foglalkozás jeles példányok 
alapján. Arany balladái Gregusstól.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe, Schiller, Uhland, Klopstock, Hölty 
s Lenau nehány kisebb költeményei emlékezettek s aesthetikailag magyaráz
tattak. írásbeli dolgozatok.

Történelem, h. 4 óra. Az ó-kor története a legrégibb időktől a má
sodik triumvirátusig, különös tekintettel a műveltségi viszonyokra. K. k. 
Batizfalvi I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A négy alapművelet törtekkel. 
Arány, aránylat, az arányiatok alkalmazása. Hatványozás. K. k. Mauritz.

b) Mértan : Az egyenes vonalú idomok egybevágósága ; hasonlósága 
és egyenlősége. Területszámítás.

Természettudományok, h. 3 óra. I. félév : Vegytan : Az anorganikus és az 
organikus chemia elemei. K. k. Ráth.

II. félév: Mineraloyia : Az ásványok physikai és mórphologiai tulaj
donságai. Az ásványok rendszeres leírása. K. k. Dr. Róth Samu.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VI, osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az új-szövet-égi könyvek ismertetése. K. k. Zsarnay.
Latin nyelv, h. 5 óra. Sallustius Catilinája (az 51. és 52. fejezet kivé

telével). Kéziköny: Bartal-Malmosi szövegkiadása. Vergilius Aeneise Vl-ik 
énekéből: 1—416, 679—901. Kézikönyv: Pirchala szövegkiadása. Az olva
sottak egy részének emlékelése. A mondattan átismétlése. Stilistikai gya
korlatok. Kézikönyv: Kolmár-Sváby első kötete.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan befejezése a végű igéktől kezdve 
megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Kézikönyvek : Koch görög nyelvtana és 
Schenkl görög gyakorlókönyve. Házi gyakorlatok. Az Odyssea első éneké
ből 211 sor.
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Magyar nyelv, h. 3 óra. Epikai és lyrai költészet. Egyes effajbeli 
számos művek beható magyarázata. A drámai költészet, fókép a tragédia 
ismertetése. Coriolán olvastatása s magyarázata. K. k. Arany balladái, 
Greguss. Névy-féle Coriolán-kiadás.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe «Hermann und Dorothea», Schiller 
«Der Spaziergang», «Kassandra» és «Wilhelm Teil» olvasása és magyará
zata. «Der Spaziergang» és «Kassandra» emlékeltettek is. írásbeli dolgoza
tok. K. k. Weber : Goethe, Hermann und Dorothea. Schiller költeményei.

Történelem, h. 4 óra. A római császárság története. A középkor tör
ténete. K. k. Batizfalvy, II. k.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Gyök, logarithmus és első fokú 
egy ismeretleníí egyenletek. K. k. Mauritz.

b) Mértan: Sík trigonometria. K. k. Ábel.
Természetrajz, h. 3 óra. I. félév: Zoologia : A szerves és szervetlen 

testek, az állatok és növények összehasonlítása. Az állattest alaptervei s 
ezek alapján az állattypusok. Az állatok szervei és szervrendszerei részlete
sen különös tekintettel az emberre. Az állatok rendszertana. Kézikönyv : 
Dr. Eóth Samu.

II. félév : Botanika : A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. 
A természetes rendszer alapján növénykörök és osztályok, valamint a virá
gos növények főbb rendjei és családjainak ismertetése. K. k. Eóth Samu.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

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

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: T. Livius II. k. c. I—XV., VI. k. 
c. I—VI. — Q. Horatius Flaccusból Od. I. k. 1. 3. 4. 7. 10. 14. 22. II. k.
3. 13. 18. III. k. 3. 30. Epod. 2. — M. Tullius Ciceróból: In Catilinam 
or. I. — Kolmár-Sváby II. k.-ből 40 db. fordíttatott magyarból latinra. — 
Iskolai dolgozatok. — K. k. T. Livius ed. Weissenborn. I. — Q. Horatius 
Elaccus ed. Müller. — M. T. Cicero orationes ed. Klotz. I.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvastatott: Homeri Odyssea I. IV. 1—434. — 
Herodotos I. k.-ből c. 26—35. 46—56. 69—72. 75—80. 83—91. — K. k. 
Homeri Odyssea I. ed. Dindorf. Herodotus I. ed. Dietsch.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Eendszeres poétika. Katona «Bánk-bán»-jának 
s Kisfaludy «Csalódások» című vígjátékának fejtegető olvastatása. Irálytan 
befejezése. K. K. Torkos, Költészettana. Péterfy Jenő Bánk-bán-kiadása.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története Klopstocktól 
Goethéig, számos olvasmányokkal (különösen Lessing, Nathan der Weise); 
írásbeli dolgozatok. K. k. Heinrich, HL r.



Történelem, h. 4 óra. Az új-kor története, Batizfalvy könyve szerint. 
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Első és másodfokú egyenletek 

egy, két és három ismeretlennel. K. k. Mauritz. 
b) Mértan : Stereometria. K. k. Ábel.
Physika, h. 3 óra. A szilárd, folyós és terjengős testek mechanikája. 
Lélektan, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan főbb pontjai.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy.
Latin nyele, h. 5 óra. Olvastatott Cornelius Tacitus Ann. lib. I. cap. 

1—56. — Q. Horatius Flaccus ódáiból 9 db. — Sat. I. 1. és 3. — Epist. 
lib. II. 3. (ad Pisones) v. 1—274. Emlékelve Horatiusból 6 óda és a satirák- 
ból 75 vers. — Magyarból latinra fordítottak Kolmár-Sváby Gyakorlatai
II. könyvéből 25 darabot. K. k. Corn. Tacitus ed. Halm. — Horatius Flaccus 
ed. Müller. — A roma irodalom története az aranykor végéig; különös 
tekintettel az iskolában olvasott írók műveire.

Ónálló házi dolgozatok themái voltak : De carmine primo libri tertii 
Q. Horatii Flacci. — Quisque susefortunae faber. — De erroribus Marii. — 
Nil mortalibus ardui est. — Vindictae stúdium ignotum animo magno. — 
De carminibus A. Horatii Flacci. — Audaces fortuna iuvat.

Görög nyelv, li. 4 óra. Olvastatott Thukydides de bel. pel. lib. VII. 
40 fejezet. — Homeros Ilias XVI. 777—867.; XVIII. egészen ; XXII. egé
szen ; XXIV. v. I—92., 143—280. Összesen 1398 sor. — Sophokles Anti
gone v. 1—383. — K. k. Thukydides ed. Böhme. — Homeros Ilias ed 
Dindorf. — Sophoclis Antigone ed. Guil. Dindorf.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története 1820-ig. Az 
újabb irodalom fő képviselőinek gyakorlati ismertetése. K. k. Beöthy.

Német nyelv, h. 2 óra. Lessing, Goethe, Schiller élete s művei. Olvas
tatott Lessingből: Nathan der Weise, s a többi írók műveiből egyes rész
letek. írásbeli dolgozatok. K. k. Kluge, Deutsche Literaturgeschichte.

Történelem, li. 4 óra. Magyarország pragmatikai története. K.k.Kibáry.
Mennyiségtan, h. 2 óra. a) Számtan: A számtani és mértani haladványok 

és azoknak alkalmazása. Kapcsolástan. Binomiális tantétel. K. k. Mauritz.
b) Mértan: Gömbi háromszög és alkalmazása. K. k. Ábel.
Physika, h. 3 óra. Rezgéstan. Molekuláris physika : Akustika, Optika, 

Calorika, Elektromosságtan.
Lélektan, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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A főgymnasiumi tanulók száma.
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I. OSZTÁLY.
1. Bachát János, 1874. Budapost. ág. h. t. m.
2. Balogh József, 1874. Budapest, ág. h.
3. Bathó Lajos, 1874. Komárom, h. h.
4. Bernáth Aladár, 1874. S.-A.-Ujhely, h. h.
5. Burchard Pál, 1873. Budapest, ág. h.
6. Dallgó Rezső, 1873. Budapest, ág. li.
7. Deimel Henrik, 1883. Becs, ág. h.
8. Deimel Richard, 1874. Podhajce (Galicia), 

ág. h.
9. Deutsch Gyula, 1874. Budapest, M. h.

10. Dóri Ottó, 1875. Budapest, ág. h.
1 1. Dudás Kálmán, 1873. Budapest, h. h.
12. Einecke Henrik, 1870. Budapest, ág h.
13. Faber Károly, 1874. Budapest, ág. h.
11. Fabinyi János, 1874. Budapest, ág. h.
15. Fadgyas Sándor, 1872. Bakony-Tamási,

ág. h.
lti. Falb Kristóf, 1873. Pozsony,ág h .t.m .k .l.
17. Fleischer Ármin, 1874 Bécs, ág. h
18. Francziszczi Béla, 1874. Zólyom, ág. h.
19. Frank Otto, 1873. Rosuyó, ág. h. ism.
20. Fröhlich János, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
21. Fuchs Vilmos, 1874. Budapest, ág. h
22. Gabrielis Géza, 1874. Budapest, ág. h.
23 Gallé Samu, 1873. Budapest, ág. h. ism.
24. Gally János, 1874. Budapest, ág. h.
25. Goldberger Antal, 1873. Budapest, M. h.

* Rövidítések : ág. k. = ágostai 
Tómai katholikus; g. k. =  görög ke le ti; M. li 
t. m. =  tandíjm entes ; ö. d. ösztöndíjas ; k. 1. 
megh. =  meghalt.

2G. Győry Elemér, 1873. Orosháza, ág. h. t. m. 
ism.

27. Gyura Árpád, 1872. Pozsony, ág. b.
28. Haggenmacher Oszkár, 1874. Bpest, h. h.
29. Hauser Henrik, 1872. Budapest, ág. h.
30. Hertner Ágost, 1871 Budaptst, ág. h. k. 1.
31. Hollós Ödön, 1874. Budapest, M. h.
32. Horváth Lajos, 1874, Budapest, ág. h.
33 Hrabovszky Kázmér, 1872. Mohács, ág. h.

ism.
34. Irénk Gyula, 1872. Bpest, ág. h. t. m. k 1. 
35 Jónás Géza, 1874. Kisbér, ág. h. t. in.
3G. Kender András, 1873. Budapest, ág. h. 

t. m k. 1.
37. Kneusel-Herdliczka Aurél, 1874. Eger, 

ág. h. k. 1.
38. Knoblauch Aladár, 1873. Szikszó, ág. h.
39. Knuth Károly, 1874. Budapest, ág. h.
40. Knyasko Gusztáv, 1874. Budapest, ág. h.
41. Koós Aurél, 1874. Budapest, ág. h.
42. Koritsánszky Dezső, 1874. Budapest, h. h.
43. Kovács István, 1872. Sobor (Pestm .)ág.h.
44. Krajzell Kornél, 1884. Budapest, ág h .k .l.
45. Krticzka Ferencz, 1873. Budapest, ág. h.
46. Krumm Ernő, 1872. Budapest, ág. h.
47. Lelohay Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
48. Lelohay Gyula, 1872. Budapest, ág. h. ism.
49. Mannheimer Virgil, 1874. Budapest, r. k.
50. Manns Fiilőp, 1871. Zimony, ág. h.

litvallásu ; h. h , =  helvét h itvallású; r. k. =  
. =  Mózes hitvallású ; m. t. =  m agántanuló; 
=  k ilép e tt; kiz. =  k izárato tt; ism. =  ismétlő;

A főgymnasiumi tanulók névsora.*
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El. Márton István. 1873. Szombathely, ág. b. 
t. m. k. 1.

52. Mautner Aladár, 1874, Budapest, m. h.
53. NádassvJózsef, 1874.Nyíregyháza,ág.h.k.l.
54. Nádossy Gergely, 1873. Bpest, ág. h. ism.
55. Németh Aladár, 1874. Szegszárd, ág. h.
56. Oberkamp János, 1874. Nagy-Szeben, ág.h-
57. Pigler Lipót, 1874. Budapest, ág. h.
58. Radányi Frigyes, 1874. Budapest, ág. h.
59. Rau Ernő, 1873. Budapest, h. h.
60. Rimár Mihály, 1873. Bpest, ág.h.t.m .k.1.
61. Rohács Béla. 1874. Budapest, ág. h.
62. Sebeiken Ferencz, 1873. Bpest, ág. h. t. m.
63. Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h. ism.
64. Schranz János, 1874. Bpest ág. h. t. m.
65. Schubert Frigyes, 1874. Budapest, ág. h.
66. Segyó Rezső, 1873 Budapest, ág. h.
67. Skoupil Robert 1874. Budapest, h. h.
68. Szalay Jenő, 1873. Budapest, ág. h t. m.
69. Szopko Mihály, 1873. Budapest, ág. h. 

t. ra. k. 1.
70. Tolnay Pál, 1875. Budapest, ág. h.
71. Torday Árpád, 1874. Budapest, h. h.
72. Vigyázó Ferencz, 1874. Hietzing, r. k. m. t.
73. Wittchen Lajos, 1874. Budapest, ág. h.
74. Zimmermann Károly, 1874. Bpest. ág. h.

II. OSZTÁLY.
1. Adler Arthur, 1873. Budapest. M. h.
2. Balassa Béla, 1874. Budapest, ág. h. t. m.
3. Baltigh Zsiga, 1870. Monor. ág. h.
4. Baumgarten Nándor, 1873. Budapest, M.h.
5. Behr Alfréd, 1873. Budapest, ág. h.
6. Császár Elemér, 1874. Budapest, h. h.
7. Dániel Elemér, 1874. Szt -Lörincz r. k.
8. Deutsch Kornél, 1873. Budapest, M. h.
9. Dienes Gábor, 1870. Baracska, h. h. m. t.

10. Dienes Károly, 1872. Baracska, h .h . m. t.
11. Döbrentei Sándor. 1873. Galgóc, ág. h.
12. Erlich Béla, 1873. Budapest, 51. h.
13. Eisler Miksa, 1873. Budapest, M. h.
14. Ellinger Emil, 1872. Budapest, 51. h.
15. Faludy Géza, 1873 Budapest, r. k.
16. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág .h .t.m .
17. Flesch Albert, 1873. Kalafat. r. k.
18. Franciszci Gyula, 1871. Budapest, ág. h.

19. Friedmann lgnácz, 1873. Hetzendorf (Alsó- 
Ausztria), ág. h.

20. Grausz Aladár, 1873. Budapest. 51. h.
21. Grundman Frigyes, 1874. Eszék, ág. h.
22. Grundmann Rikárd, 1873. Eszék, ág. h .
23. Grundt József. 1872. Budapest, ág. h.
24. Gründorf János, lovag 1872. Bécs, ág. li
25. Haas József, 1872. Budapest, 51. h.
26. Heidelberg Alfréd, 1873, Budapest. 51. h.
27. Hertzka Oszkár, 1873. Budapest, M. h
28. Jaszniger Alfréd, 1873. Szedlicsko (Szi

lézia), 51. h.
29. Kalix Zsiga, 1873. Pe'czel, ág.h.
30. Kohner Alfréd, 1873. Budapest. 51. h.
31. Krnusz Oszkár, 1873 Budapest, 51. h
32. Krkös Lajos, 1873. Budapest, ág. h.
33. Latzkó Manó, 1873. Budapest, 51. h.
34. Lövik Károly, 1873. Budapest, ág. h.
35. Löwy Pál, 1874. Budapest, M. h
36 5Iauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
37. Jlajerik Győző, 1873 .5Iezö-Berénv, ág. h.
38. 5Iende Richard, 1871. Berlin, ág. h. ism.
39. 5Iekler Bódog, 1873 Budapest, 51. h.
40. Jlerkl Tivadar. 1873. Hatvan, ág. h 
41 51okry Imre, 1873. Temesvár, ág. h.
42. Neumann Zsigmond, 1872. Pécs, ág. h.
43. Oesterreicher Rezső, 1873. Budapest, 51. h.
44. Piványi Jenő, 1873. Budapest, ág. h.
45. Pleva János, 1871. Andrásfalva, ág. h. ism. 

t. m. k. 1.
46. Rajnai Béla, 1873. Budapest, ág. h.
47. Rechnitz Ottó, 1*73. Bécs, M. h.
48 Roth Ernő. 1873. N.-Körös, 51. h.
49. Rákóczy Elemér, 1873 T.~ , ág. h. m. t .
50. Rie Emil, 1*72. Budapest, M. h. ism.
51. Saxlehner Ödön, 1871. Bpest, ág. h. m. t.
52. Schlecht Gusztáv, 1871. Bpest, ág. h. ism.
53. Schlesinger Lajos, 1872, Bpest. 51. h. k. 1.
54. Seligmann Arthur, 1872. Budapest, M. h .
55. Stowasser József, 1871. Bpest, ág. h. ism.
56. Szandtuer Béla, 1872. Budapest, ág. h.
57. Szedetiics Ödön, 1872. Budapest, ág. h.
58. Szelényi Ár ád, 1872. S.-Béla,!ág. h. t.m . 
•59. Szelényi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
60. Szontagh Jenő, 1873. Budapest,ág.h.
61. Taub Ernő, 1873. Budapest, M. h. m .t .k .l .
62. Thein Miksa, 1873. Budapest, m. h.



45

<53. Thein Zsiga, 1873. Bécs, M. h
64 . Újhelyi Nándor, 1871. Budapest, ág h.
65. Vigyázó Elemér, 1873. Paks, r  k. in. t.
66. Vargha Gyula, 1873. Budapest, h. h.
67. Wagner Ödön, 1874 Budapest, ág. h.
68. Weinfeld Miksa, 1873 Budapest, M. h.
69. Zeuner János, 1873. Budapest, ág. h.

III. OSZTÁLY.
1. Aböles Béla, 1872. Budapest, M. h.
2. Balogh Elemér, 1872. Budapest, h. h.
3. Bartseh Arnold, 1869. Felka, ág. h.
4. Bexheft Ármin, 1873. Budapest, ág. h.
5 . Biichler Ernő, 1872. Budapest, M. h.
6. Burchard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
7. Dallgó Vilmos, 1872. Budapest, ág. h.
8. Dér István, 1869. Apostag, ág. h. ö. d.
9. Deutsch Ernő, 1872. Budapest, M. h.

10. Dietrich Emil, 1871. Budapest, r. k
11. Egger Géza, 1872. Budapest, M. h.
12. Engel Ernő, 1872. Dormánd, 51. h.
13. Epperlein Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
14. Fekete Pál, 1872. Karúd, ág. h.
15 Feldmann Albert, 1871. Bpest, M h. ism.
16. Fröhlich Róbert, 1872. Alsók, h. h .t. m.ö.d.
17. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
15. Goldmann Emil, 1872. Budapest, 51. h.
19. Gottschlig József, 1872. Budapest, r. k.
20. Groszmann Ernő, 1872. Budapest, ág. h.
21 . Grünwald Tivadar, 1873. Budapest, 51. h.
22. Hanzély János, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
23. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
24. Hazay Ödön, 1871. Budapest, ág. h. t. m.
25. Heidlberg Vilmos, 1872, Budapest, 51. h.
26. Herzfelder Ödön, 1873. Budapest, 51. h.
27. Hirsch Ödön, 1872. Budapest, 51. h.
28. Illés István, 1872. Tolmács, ág. h. m. t.
29. Joób Károly, 1871. Budapest, ág. h.
30. Juhos Gyula, 1872. Bécs, ág. h
31. Keppich Emil, 1871. Szegedi 51. h.
32. Kohn Henrik, 1872. Kassza, 51. h.
33. Konn Bertalan, 1872. Budapest, 51. h.
34. Kontor Pál, 1870. Győr, ág. h. t. m.
35. Koós Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
36. Koppstein Jenő, 1872. Siófok, M. h.
37. Kozdon Aladár, 1872. Budapest, ág. h.

t. m.

38. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h .t. m.
39. Latzko Károly, 1872. Budaptst, 51. h.
40. Lövik Béla, 1872. Budapest, ág. h.

| 41. Löwy Lajos, 1873. Ócsa, 51. h.
42. 5Iolnár Károly, 1873. Budapest, 51. h. k. 1.
43. Németh Ödön, 1872. Nagy-Kanizsa, ág. h.
44. Németh Zoltán, 1871. Nagy-Kanizsa, ág. h.
45. Oravecz Pál, 1870. Budapest, ág. h. t. m.
46. Palotai Andor, 1872. Budapest, 51. h.
47. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
48. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, 51. h.
49. Reich Ödön, 1871. Budapest, 51 h.
50. Reinitz Hugo, 1872. Budapest, 51. h.
51. Révai Bódog, 1872. Budapest, 51. h.
52. Rexa Dezső, 1872. Budapest, ág. h.
53. Roszner István, 1872. Budapest, ág. h.
54. Schlesinger Albert, 1872 Pápa. 51 h. ism.
55. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. h.
56. Spitzer Sliksa, 1872. Gyöngyös, 51. h.
57. Steiner József, 1872. Budapest, 51 h
58. Stephani Erwin, 1872. Budapest, ág. h.
59. Stern Pál, 1872. Budapest, 51. h m .t.
60. Stowasser Ferencz, 1872. Bpest, ág. h. t.m.
61. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h.
62. Tornya Károly, 1872. Budapest, h. h.
63. Trebics Gyula, 1871. Zsámbék, M. h.
64. Viktor Ede. 1870. Nándor-Fehérvár, h. h.
65. Waizenkorn Arthur, 1873. Budapest, 51. h.
66. Wallaud Gyula, 1871. Töke-Terebes, ág. h. 

ism.
67. Weege Lajos, 1869. Budapest, ág. h.
68. Wetzer Géza, 1871. Budapest, ág. h.
69. Wörner Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
70. Zeuner Gyula, 1870. Budapest, ág. h.

IV. OSZTÁLY.
1. Antalik Károly, 1870. Budapest, ág. h.
2. Artner Kálmán, 1871. Budapest, ág. h.
3. Balassa István, 1872.Budapest,ág. h. t.m .
4. Bathó Béla, 1872. Csúz, h. h.
5. Berger Salamon, 1871. Miskolcz, 51. h.
6. Birkholtz Frigyes, 1871 Rózsahegy, ág. h.
7. Blaustein Adolf, 1871. Budapest, 51. h.
8. Brüll Mór, 1872. Budapest, 51. h.
9. Deutsch Albert, 1872. Budapest, M. h.

10. Deutsch Leo, 1871. Budapest, 51. h.
| 11. Édeskuthy Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
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12. Reyher-bergi Floch Alfréd, 1871. Buda
pest, r. k.

13. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
14. Gerö Leo, 1871. Budapest, M. li.
15. Griesbach Ede, 1871. Rákó, r. k.
16. Grosz Jenő, 1872. Dévabánya, M. h.
17. Györy Loránd, 1871. Orosháza,ág.h.tm.ö.d.
18. Halmos Béla, 1870. Budapest, ág. h., t. m.
19. Hammerschlag Alfréd, 1872. Budapest, M.h.
20. Hartenstein Sándor, 1870. Adony, M. h.
21. Holitscher Róbert, 1871. Budapest, M. h.
22. Holitscher Siegfried, 1871. Budapest, M. h.
23. Huszár Elemér, 1872. Budapest, M. h.
24. Jancovius Ottó, 1872. Budapest, ág. li.
25. Imendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. h.
26. Kalmár Ernő, 1870. Budapest, M. h.
27. Kardeván Ernő, 1871. Lőcse, ág. h. t. m.
28. Király Jenő, 1869. Kocs, (Vasm.)ág. h.
29. Kiss Gyula, 1871. Budapest, ág .h .t. m.ö.d.
30. Kónyi József, 1871. Budapest, M. h.
31. Lipcsey László, 1872. Gödöllő, ág. h.
32. Messinger Marczell, 1872. Budapest, M. h.
33. Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h.
34. Polkák Jakab, 1872. Budapest, M. h.
35. Rosenbaum Lajos, 1872. Bpest, ág.h. t. m.
36. Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. h.
37. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
38. Scholz Kornél, 1871. Göl'nitzbánya, ág. h.
39. Schranz Andor, 1871. Lőcse,ág.h. t.m .ö.d.
40. Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
41. Stein Richard. 1871. Budapest, M. h.
42. Steinberg Alfréd, 1872. Budapest, M. h.
43. Stromszky Ernő, 1871. Budapest, ág. h.
44. Thomka Géza, 1872. Inoka, ág. h.
45. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h.
46. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h
47. Ullmann Frigyes, 1871. Budapest, M. h.
48. Ullmann Gyula, 1872 Budapest, M. h.
49. Várnai István, 1872. Temesvár, M. h.
5C. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, h. h.
51. Waizenkorn Oszkár, 1872. N.-Abony, M. h.
52. Ziickler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.

V. OSZTÁLY.
1. Abelesz Arthur, 1869. Budapest, M. h.
2. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
3. Balassa János, 1869 Budapest, ág. h. t.m .

4. Basch Jenő, 1870. Budapest, M. h.
5. Bathó Aladár, 1870. Csúz, h. h.
6. Berger Ferencz, 1869. Budapest, M. h.
7. Blaskovich Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
8. Blaskovich Zdenkó, 1870. Budapest, ág. h.‘
9. Blau Dezső, 1870. Dabas, M. h.

10. Blau Ödön, 1869. Dabas, M. h.
11. Blaustein Fiilöp, 1869, London, M. Is.
12. Bleyer Zoltán, 1870. Nagyvárad, M. h.
13. Boros Ernő, 1870. Budapest, ág. h.
14. Egan Lajos, 1870. Budapest, r. k. kilépett
15. Fáik Ernő, 1870. Budapest, r. k.
16. Forrai Andor, 1871. Budapest, M. h.
17. Folkusházy Lajos, 1868. Budapest, ág. h
18. Freund István, 1870. Budapest, M. h.
19. Glück Ármin, 1867. Budapest, M. h.
20. Hercsk í Pál, 1870. Budapest, r. k.
21. Hertzka Gyula, 1871. Budapest, M. h.
22. Herzfelder Dezső, 1871. Budapest, M. h. 

m. t.
23 Herzfelder Jenő, 1871. N.-Várad, M. h.
24. Hirschler Márton, 1871. Budapest, M. h
25. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
26. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
27. Jakobey László, 1870. Bpest,ág. h. t.m .ö.d.
28. Kanngieszer István, 1866. Budapest, ág. h. 

t. m. meghalt.
39. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
30. Reményű tGyula, 1871. Budapest, M. h.
31. Kilián Tibor, 1870. Orosháza, r. k.
32. Koller Norbert, 1869. Besztercze, ág. h.
33. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h. t. m.
34. Krausz Arthur, 1870. Budapest, M. h.
35. Lányi Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
36. Löwy Ernő, 1871. Ócsa. M. h.
37. Löwy József, 1871. Budapest, M. h.
38. Mikse József, 1867. Vácz, r. k. k. 1
39. Nádossy György, 1870. Budapest, ág. h.
40. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
41 ..Palotai Ödön, 1869. Budapest, M. h.
42. Politzer Lajos, 1871. Budapest, M. h.
43. Politzer Simon, 1870. Budapest, M. h. k. 1.
44. Pollák Jenő, 1870 Budapest, M. h.
45. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
46. Reiner Gyula, 1869. Pásztó, M. h.
47. Stein László, 1870. Belgrad, M. h.
48. Tacsócsik Dezső, 1867. Budapest, r. k. k. 1.
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49. Torday Ferencz, 1871. Budapest, h. h.
50. Urbáuy István, 1870. Budapest, ág. h.
51. Weinfeld Fülöp, 1870. Budapest, M. h.
52. Wurfer Lajos, 1868. Budapest, ág. h. t. m.

VI. OSZTÁLY.
1. Abeles Béla, 1869. Budapest, M. h.
2. Ábraham Hugó, 1869. Apatin, M. h.
3. Artner Dezső, 1869. Budapest, ág. h.
4. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, M. h.
5. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
6 . Bloch Leo, 1869. Budapest, M. h.
7. Bossányi Frigyes, 1868. Bpest, r. k. k. 1.
8 . Fischer Jenő, 1870. Krassó, M. h.
9. Fleischmann Hugó, 1868. Budapest, M. h.

10. Forrai Miklós, 1869. Budapest, M. h.
11. Györy Tibor, 1869. Budapest, h. h.
12. Halmai Elemér, 1868. Székes-Fehérvár, M.h.
13. Hasenfeld Arthur, 1870. Szliács, M. h.
14. Hirsch] Izidor, 1870, Kacsét, M. h.
15. Holitscher Arthur, 1869. Budapest, M. h.
16. Jelenik Zsigmond, 1869. Budapest, ág. h.
17. Jendrassik Kornél, 1868. Budapest, r. k.
18. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
19. Kandó Kálmán, 1869. Budapest, h. h.
20. Kann Lajos, 1870. Budapest, M. h.
21. Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
22. Korkoványi Árpád, 1869. Lugos, r. k.
23. Kunwald Caesar, 1870. Grácz, 51. h.
24. Kutliy Dezső, 1869. Bécs, ág. h. 8. d.
25. Lichtenberger Ernő, 1869. Budapest, 51. h.
26. Lichtenstein Richard, 1869. Bécs,M.h.
27. Mai-kbreit Imre, 1870. Budapest, 51. h.
28. Slárton 51iksa, 1870. Budapest, 51. h.
29. Mauthncr Emil, 1869. Budapest, 51. h.
30. Mayer Oszkár, 1868. Pécs, 51. h.
31. Aletzner Károly, 1869. Budapest, ág. h.
32. Mittacsek Pál, 1869. Szenicze, ág. h. 8. d.
33. Mühlberg Rikárd, 1870. Budapest, M. h.
34. Rindskopf Rikárd, 1869. Bécs, 51. h.
35. Rosenberg Izidor, 1869. Budapest, M. h.
36. Schiller Gyula, 1869. Budapest, r. k. k. 1.
37. Schón Emil, 1870. Budapest, 51. h.
38. Szarvas Lipót, 1871. Szatmár, 51. h.
39. Szemere Béla, 1869. Csobád, h. h.
40. Szeremley Lajos, 1869. Piskó, h. h. k. z.
41. Tasnády Endre, 1868. Budapest, r. k.

42. Tomka Béla, 1869 Inoka, ág. h.
43. Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. h.
44. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, h. h.
45- Veigelsberg Hugo, 1869. Budapest, 51. h.
46. Velvart Kálmán, 1870. Repistye,m. h. k.l.
47. Wigner Antal, 1870. Kunfélegyháza, M. h.
48. Wiirsching Géza, 1869. Nagy-Sáros, ág. h .

VII. OSZTÁLY.
1. Ardelean Jusztin, 1865. Kiszindia, g .k .k .l. 

i 2. Balogh Dezső, 1868. Zsombolya, ág. h.
3. Böhm Imre, 1869. Budapest. 51. h.
4. Feldheim Jenő, 1869. Nagy-Kálló, 51. h.
5. Filesz Imre, 1866. Karczag, h. h.
6. Fischer Mór, 1866. Budapest, 51. h. k. 1.
7. Forrai Sándor, 1868. Budapest, 51. h.
8. Gärtner Samu, 1869. Krakó, 51. h.
9. Goldberger Lajos, 1868.Budapest,5I.h.m.t.

10. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, 51. h.
11. Gyárfás Géza, 1869. Halas, h. h.
12. Hazay Gyula, 1868, Budapest, ág. h. t.m .
13. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, 51. h.
14. Heidlberg Károly, 1868. Budapest, 51. h.
15. Hirsche] László, 1868. Valkó, 51. h.
16. Jerusalem Emil, 1869. Budapest, ág. h.
17. Kövy Béla, 1867. Török-Bálint,ág. h.m . t
18. Kulka Henrik, 1865. Nemes-Kosztolány,. 

51. h.
19. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h..
20. Lippay Béla, 1865. Túrja, ág. h. m. t.
21. Löwy Mór, 1868. Budapest, 51. h.
22. Alasztics Vladimir, 1867. Bpest, ág. h.t.m,
23. Molnár Béla, 1868. Budapest, ág. h. •
24. Östreicher Lajos, 1869. Gyöngyös, M. h.
25. Petrich Elemér, 1867. Paks, ág h.
26. Radich Géza, 1868. Fiume, r. k.
27. Reich Sándor, 1867. Budapest, 51. h.
28. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
29. Sebők Zoltán, 1868. Csetnek, ág. h. m. t.
30. Stern Károly, 1869. Budapest, 51. h.
31. Szedenics Zoltán, 1868. Budapest, ág. h.
32. Szelényi Aladár, 1S69. Budapest, ág. h.
33. Vasskő Endre, 1868. Budapest, ág. h.
34. Vietorisz József, 1868. Nyíregyháza, ág. h. 

t. m. ö. d.
35. Werner Ferencz, 1866. Budapest, ág. h. t.m .
36. Wolfner Gyula, 1868. Dj-Pest, 51. h.
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VIII. OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1868. Budapest, M. h.
2. Artner Ge'za, 1868. Budapest, ág. h.
3. Berger Miksa, 1867. Miskolcz, M. h
4. Bernáth Gusztáv, 1867. Pozsony, ág. h.ö. d.
5. Clement Pál, 1867. Budapest, ág. h.t.m .ö.d.
6. Darvas Sándor, 1866. Budapest, M.h.
7. Deutsch Arthur, 1868. Budapest, M. h.
8. Deutsch Lajos, 1867. Arad, M. h.
9. Eisler Ferencz, 1866. Budapest, r. k. k. 1.

10. Engel Lajos, 1866. Dormánd, M. h.
11. Fábián Gyula, 1868. Szeged, M. h.
12. Fleischl Sándor, 1867. Neuern, Csehország, 

M. h.
13. Franki Zsigmoud, 1865. Budapest, M. h.
14. Friedmann Ottó, 1866. Budapest, M. h.
15. Fiizesséry Árpád, 1868. Budapest, r. k. k.l.
16. Gara Géza, 1868. Nyíregyháza, M. h.
17. Groszmann Miksa, 1868. Győr, M. h. k. 1.
18. Györy István, 1867. Budapest, ág. h.
19. Herzberg Jenő, 1867. Budapest, M. h.
20. Jurkovics Aladár, 1866. Budapest, r. k. 

ism. k. 1.
21. Kohn Ignácz, 1865. Nagy-Bajom, M. h.
22 . Lövy Frigyes, 1868. Budapest, M. h.

23. Lustig László, 1865. Rákos-Csaba, M. h.
24. Macher Ernő, 1867. Budapest, ág. h. ö. d.
25. Máder László, 1866. Budapest, r. k.
26. Mandl Sándor, 1868. Budapest, M. h.
27. Murányi Ernő, 1869. Győr, M. h.
28. Nagl József, 1867. Galgócz, M. h.
29. Politzer Sándor, 1867. Budapest, M. h.
30. Recht Sándor, 1866. Nagy-Várad, M. h.
31. Rosenthal Lajos, 1867. Zala-Egerszeg,M.h.
32. Roszner Aladár, 1867. Budapest, ág. h.ö. d.
33. Schneider Gyula, 1866. Bzova, ág. h. k 1.
34. Schön Arthur, 1867. Budapest, M. h.
35. Singer Bernát. 1866. Rudaptst, M. h.
36. Soltész András, 1867. Székes-Fehérvár, r. k.
37. Stern József, 1866. Budapest, M. h.
38. Strasser Vilmos, 1866. Budapest, M. h.
39. Szalay Kálmán, 1862. Budapest, h .h. t. m. 

I 40. Szemere Lajos, 1867. Szabolcs, h. h. m. t.
41. Szontagh Árpád, 1868. Budapest, ág. h.
42. Taub Ignácz, 1867. Dobnitz, M. h.
43. Vértes Mór, 1864. Budapest, M. h. k. 1.
44. Vidor Emil, 1867. Budapest, M. h.
45. WaltersdorferVilmos, 1865. Budapest,ág.h.
46. Weisz Hugó, 1867. Budapest, M. h.
47. Wolfinger Alajos, 1868. Budapest, M. h.



TANSZEREK

I. K Ö NYV TÁ R.

A könyvtár az 1884/85-iki tanévben is részben vétel, részben ajándék 
útján szaporodott.

A )  Vétel útján

megszereztettek.

1. F olyóira tok :

a) Budapesti Szemle, szerk. Gy u l a i  Pál.
b) Budapesti Közlöny, szerk. S a l a mo n  Fe r e nc z .
c) Századok, szerk. Sz i l á gy i  Sándor .
dj Magyar Nyelvőr, szerk. Sz a r v a s  Gábor .
ej Protest. Egvli. és Isk. Lap, szerk. dr. B a 11 a g i M ó r.
f) Evang. Egvh. és Iskola, szerk. T r s z t y é n s z k v  Fr i gyes .
(/) Hazánk, szerk. Abaf i  La j o s  és Szoko l y  Viktor .
h) Figyelő, szerk. Abaf i  Lajos .
i) Egyet, philologiai Közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  Gus z t á v  és 

dr. P. Th e wr e wk  Emi l .
k) Magyar philos. Szemle, szerk. Bokor  J ó z s e f  és Budai .
l) Neue Jahrbücher f. Philologie u. Psedagogik, szerk. dr. Fleck-  

e i s en  A. és Mas i ua  H.
m) Zeitschrift für die oesterr. Gymnasien, szerk. H a r t e i  W. és 

S c h e n k 1 B.
n) Zeitschrift f. d. Gymnasiahvesen, szerk. Kern H. és Müller H. I.
o) Zeitschrift für den mathem. und naturwiss. Unterricht, szerk. 

H o f f ma n n  J. C. V.
p ) Literarisches Centralblatt, szerk. dr. Z a r n o k e  Fr.

Ev. főgyran. ért.
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q) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r s c h m i d t  C.
r) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Car l  Ph.
s) Eevue des deux mondes.
«/Berliner philologische Wochenschrift, szerk. Be i g e r  Chr., 

S e y f f e r t  0. és T h i e m a n n  K.

2. Tudományos m üvek:

1. U h 1 a n d H. W. Das elektrische Licht u. d. elektrische Beleuchtung. 
Zweite Hälfte. Leipzig, Veit u. Comp. 1884.

2. B e r n s t e i n ,  J u l i u s ,  Die fünf Sinne des Menschen. Leipzig, 
Brockliaus, 1875.

3. Bear d ,  Cha r l e s ,  Die Reformation des sechzehnten Jahr
hunderts. Zwölf Hibbert-Vorlesungen. Übersetzt von Fritz Halverscheid. 
Berlin, Reimer, 1884.

4. B i e d e r ma n n ,  Kar l ,  Deutschland im achzehnten Jahrhundert. 
1—4 Bd. 2. Aufl. Leipzig, Weber, 1880.

5. C su day J e nő ,  Zrínyiek a magyar történelemben 1566—1704. 
Szombathely, Seiler, 1884.

6. He l l e r ,  Augus t ,  Geschichte der Physik von Aristoteles bis 
auf die neueste Zeit. II. Bd. von Descartes bis Robert Meyer. Stuttgart, 
Enke, 1884.

7. F l ac h ,  Dr. Hans ,  Geschichte der griech. Lyrik, nach den 
Quellen dargestellt. Tübingen, 1884 Euer.

8. Buc h  holz,  E., Die homerischen Realien. III. Bd. Erste Abth. 
Leipzig, Engelmann, 1884.

9. Koeni g,  R u d o l p h ,  Quelques experimences d’acustiqne. 
Paris, 1882.

10. Pa u l s e n ,  Dr. F r i e d r i c h ,  Geschichte des gelehrten Unter
richtes auf den deutschen Schulen und Universitäten. Leipzig, Veit 
u. Cie, 1885.

11. Wi 11k o m m, Dr. M., Bilder-Atlas des Pflanzenreiches. 1—3. Lief. 
Esslingen, Schreiber, 1884/85.

12. Kol l i  leer, Al ber t ,  Grundriss der Entwickclungsgeschichte 
des Menschen und der höheren Thiere. Zweite umgearb. Auflage. Leipzig, 
Engelmann. 1884.

13. Bain,  Alex. ,  The Senses and the Intellect. 3d. Ed. London, 
Longmans, Green and Co. 1868.

14. P h i l i p p s o n ,  Ma r t i n ,  La contrerevolution religieuse au 
XVI-erne siecle. Paris, Alcan, 1884.

15. Bi h a r i  P é t e r ,  Általános és hazai művelődés-történet. I., II. k. 
Budapest, Pfeifer Férd., 1884.
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1C. Ranke ,  Le op. v. Weltgeschichte, Fünfter Theil, 1., 2. Abth. 
1—3. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humhlot, 1884.

17. We r n e r ,  Dr. Kar l ,  Die italienische Philosophie des neun
zehnten Jahrhunderts, I., II. Bd., Wien, Faesy, 1884/85.

18. F i a l k o ws k i ,  Nikol. ,  Zeichnende Geometrie, dritte verb. 
Aufl., Wien, Leipzig, Klinkhardt, 1882.

19. Mo mms e n ,  The odor ,  Römische Geschichte, 5. Bd., Berlin, 
Weidmann, 1885.

20. Gi l be r t ,  Dr. Ot to,  Geschichte und Topographie der Stadt 
Rom im Alterthum. Zweite Abth., Leipzig, Teubner, 1885.

21. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine n. specielle Erdkunde. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrten von Alf. 
Ki r chhof .  I. Bd. Allgem. Erdkunde von Dr. I. Ha n n ,  Dr. Fr. v. H o c h- 
s t e t t e r  und Dr. A. Pokor ny .  18—35. Lief., Prag, Tempszky, 1884/85.

22. V ö r ö s m a r t y M i h á l y  összes munkái. Teljes kiadás. Rendezte 
és jegyzetekkel kisérte Gyu l a i  Pál.  0—34. f., Budapest, Mehner, 1884/85.

23. Ar a ny  J á n o s  összes munkái. 21—40. f. Budapest, Ráth, 
1884/85.

24. Ausführliches Lexicon der griechischen n. römischen Mythologie. 
Unter Mitredaktion von Th. Scheiber, herausgegeben v. W. H. Ro s c h e  r. 
4., 5. Lief., Leipzig. Teubner, 1884/85.

25. Chavanne ,  Dr. Josef ,  Physikalisch-statistischer Handatlas 
von Oesterreicli-Ungarn. Lief. IV—VI. Wien, Hölzel, 1883/84,

26. Encyclopfedie der Naturwissenschaften. 1. Abth. Lief. 31—40.
2. Abth. 1—24. Breslau, Trewendt, 1883/85.

27. W e r t h e i m e r  Ede,  Ausztria és Magyarország a tizenkilen- 
czedik század első tizedében. Budapest, Ráth, 1884.

28. P a s t e i n e r  Gyul a ,  A művészetek története. Bpest, Franklin- 
Társulat, 1885.

B )  Ajándékok.

1. A m agyar tud. A kadém iától:

1. A nagyszebeni és székesfehérvári régi templom. írták R e i s s e n- 
be r ge r  La j os  és H e n s z l m a n n  I mr e ,  kiadja a m. t. Akadémia, 
arch, bizottsága. Budapest, 1883.

2. Pu l s z ky  F e r e n c z ,  A rézkor Magyarországon. Kiadja a 
m. t. Akadémia arch, bizottsága. Budapest, 1883.

3. Dr. Li pp Vi l mos ,  A keszthelyi sírmezők. Kiadja a m. tud. 
Akadémia arch, bizottsága. Budapest, 1884.

4*
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4. A m. t. Akadémia Évkönyvei, XVII. k., 1 db. A m. t. Akadémia 
1883. május 20-án tartott LXIII-dik közülésének tárgyai. Budapest, 1883.

5. Archseologiai Értesitő, szerk. P u 1 s z k y Károly.  Kiadja a 
m. tud. Aka: émia. Uj folyam. II. kiad. 3. r. — III. kiad. 1., 2. r. — IV. kiad. 
Szerk. Hampel József, V. köt., 1., 2. sz. Budapest, 1883/85.

6. Magyar tud. akadémiai Almanach csillag- és közönséges naptárral, 
1884-re. Budapest, 1884.

7. Dr. F ö l d e s  Béla,  Nemzetgazdasági és statistikai Évkönyv. 
A m. tud. Akadémia nemzetgazd. és stat. bizottságának megbízásából szerk. 
Első évf. 1883. Budapest, 1883.

8. F i n á l y  H e n r i k ,  Az ókori sulyokról és mértékekről. Kiadja a 
m. tud. akadémia II. osztálya. Budapest, 1883.

9. We n z e l  Gusz t áv,  A Fuggerek jelentősége Magyarország 
történetében. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest, 1883.

10. Dr. Ká r o l y i  Árpád,  Illésházy István liűtlenségi pőre. Kiadja 
a m. tud. Akadémia II. osztálya, Budapest, 1883.

11. Dr. Sz i n n y e i  J ózs e f ,  Finn-magyar szótár. A magy. tud. 
Akadémia kiadása, Budapest, 1884.

12. S i m o n y i Zs i gmond ,  A magyar kötőszók. Egyúttal az 
összetett mondat elmélete, III. k. Az alárendelő kötőszók második fele. 
Budapest, 1883.

13. I po l y i  Ar nol d ,  Gróf Károlyi István emlékezete. Kiadja a 
m. tud. Akadémia. Budapest, 1883.

14. Deák F a r k a s ,  A bujdosók levéltára. A gróf Teleky-család 
maros-vásárhelyi levéltárából. Kiadja a m. tud. Akadémia tört. bizottsága. 
Budapest, 1884.

15. Ku u n Gé z a ,  comes. Additamentorum ad Codicem Comanicum. 
Novam seriem. Budapest, Franklin.

16. Köni g Gyul a ,  A másodrendű és két független változót tartal
mazó parczialis differenczialegvenletek elmélete. A magyar tud. Akadémia 
III. oszt. külön kiadványa. Budapest, 1885.

17. Szabó Kár ol y ,  Bégi magyar könyvtár, II. köt. Kiadja a 
magyar tud. Akadémia. Budapest, 1885.

18. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja 
a m. tud. Akadémia nyelvtudományi bizottsága, X II. k. Dóbrentei codex. — 
Teleki codex. Budapest, 1884.

19. Anjoukon okmánytár. Kiadja a m. tud. Akadémia tört. bizottsága. 
Szerk. Nagy I mr e ,  III., IV. köt. Budapest, 1883/84.

20. Erdélyi országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. A m. t. 
Akadémia tört. bizottsága megbízásából szerkesztette Sz i l ágy i  Sándor .
IX. kötet. Budapest, 1883.

21. Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései



történetéhez. A m. tud. Akadémia tört. bizottsága megbízásából szerkesztette 
Sz i l ágy i  Sá ndor .  Budapest, 1883.

22. Archívum Rákóczianum. II. Rákóczi levéltára. Kiadja a magyar 
tud. Akadémia tört. bizottsága. Első osztály. Szerk. T h a 1 y K álm  á n. 
IX. kötet. Bottyán János levelezései. Budapest, 1883.

23. Ugor füzetek. 2 szám : Zűrjén nyelvmutatványok, közlik Budenz  
J ó z s e f  és Ha l á s z  Ignácz .  Budapest, 1883.

24. Mathematikai és természettudományi Értesítő. Kiadja a magyar 
tud. Akadémia. Szerk. Köni g  Gyula,  I. köt., 0., 7. f., II. köt. 1—9. f.
III. k. 4. f.

25. Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a magyar tud. Akadémia 
nyelvtudományi bizottsága. Szerk. Bude nz  József .  17. k. 3. f., 18.1c. 
1. f., 19. k. 1. f. — Budapest, 1883/85.

26. A m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
Kiadja a m. t. Akadémia, I. k .: 6—10. sz., II. k. 1., 2., 8—10. sz., HL k.
l. sz. Budapest, 1883/85.

28. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statistika köréből. Kiadja 
a m. tud. Akadémia. Szerk. F ö l d e s  Béla.  I. k. 6. sz., H. köt. 1—8., 
10. sz. Budapest, 1883.

28. Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a
m. tud. Akadémia. Szerk. Szabó József .  X. k. 1—11. sz., XI. k. 9. sz. 
Budapest, 1883/84.

29. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Szerk. Szabó J ó z s e f ,  XIII. k. 1—-13. sz. XIV. köt. 1—7., 8. 
Budapest, 1883/85.

30. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Szerk. P e s t y  Fr i gyes .  VII. k. 7—9. sz. Budapest, 1884/85.

31. Értekezések a nyelv- és széptndományok köréből. Kiadja a 
m. tud. Akadémia. Szerk. Gyu l a i  Pál. XL k. 1—10. sz., XII. köt. 4. és
5. szám.

32. Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Szerk. P es ty  F r i gy e s. XL k. 1—6. sz., XII. köt. 2. 4. «z. 
Budapest, 1884/85.

33. A m. tudom. Akadémia Értesítője. A m. tud. Akadémia rendeleté
ből szerk. a Főtitkár. 17. évf. 1—7. sz., 18. évf. 1—7. sz., 19. évf. 1. szám. 
Budapest, 1883/85.

2. A budapesti á g . hitv. ev. magyar-német Egyház nt. Presbyterium ától:
1. Széchenyi Gyász. Budapest, Franklin, 1885.

3. Budapest főváros tek. T a n á csá tó l:
1. Budapest főváros statistikai hivatalának közleményei. XVI—XVIII. 

Budapest, Ráth, 1883/85.
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4. Tfik. ozv. Márkus Sánilorné szül. Itiilim Teréz úrnőtől:
1. Mi li á l ka  Ant a l ,  Növénytan. Gymnasinmi felsőbb osztályok 

használatára. Második kiadás. Pest, Heckenast, 1856.
2. B a b e n h o r s t ,  Dr. L., Deutschlands Kryptogamen-Flora. Band 

1., 2., i.a. és Synonymenregister. Leizig, Kummer, 1844/53.
3. Ba b e n h o r s t ,  Dr. L., Kryptogamen-Flora von Sachsen, der 

Oberlausitz etc. 1., 2. Abtli. Leipzig, Kummer, 1863.
4. Ba b e n h o r s t ,  Dr. L., Die Süsswasser-Diotomaceen. Leipzig, 

Kummer, 1853.
5. Gö n c z y  Pál ,  Pestmegye és tájéka viránya. Pest, Báth, 1864.
6. H u m b o l d t  A. v., und B o n p l a n d t ,  Beisen in die Aequi- 

noctial-Gegenden des neuen Continents. Theil 1—6. Stuttgart u. Tubingen, 
Cotta, 1815—29.

7. B a u m g a r t e n ,  Dr. And r., Die Naturlehre nach ihrem gegen
wärtigen Bestände. Fünfte Aufl. Wien. Heubner, 1836.

8. Scho l z ,  Dr. Be n j a mi n ,  Lehrbuch der Chemie. Zweite Aufl. 
Bd. 1, 2. Wien, Beck, 1829.

9. R ö d i g e r ,  E., Willi. Gesenius’ hebräische Grammatik. 17. Aufl. 
Leipzig, Benger, 1854.

10. H a i d i n g e r ,  Wi lh. ,  Handbuch der bestimmenden Mineralogie. 
Wien, Braumüller, Seidel, 1845.

11. B r e m iker,  Dr. C. Georg, Freiherrn von Vega logarithmisch- 
trigonom. Handbuch. 40. Aufl. Berlin, Weidmann, 1856.

12. Meyer ,  Dr. H. A. W., Kritisch-exeg. Handbuch über das 
Evangelium des Johannes. Vierte verb, und verm. Aufl. Göttingen, Vanden- 
lioeck u. Ruprecht, 1862.

13. Le u n i s ,  J o h a n n ,  Synopsis der Pflanzenkunde. Hannover, 
Hahn, 1847.

14. Bo einer ,  Fr. Ad., Synopsis der Mineralogie und Geognosie, 
Hannover, Hahn, 1853.

15. K is  J ános ,  Soproni Esték. 4. f. Második szakasz. Sopron, 
Kulcsárné, 1841.

16. B o y e W.. Luther auf dem Reichstage zu Worms. Eine Biographie. 
Berlin, Oelimigke, 1824.

17. B r a s s a i ,  S á mu e l ,  A füvészet elveinek vázolatai D. Lindley 
János nyomán. Kolozsvár, Tilsch, 1845.

I I . T E R M É S Z E T T A N I SZ E K T Á K .

Dubosq-tól Párisban beszereztetett a «support uni versel» (a rezgő 
mozgás okozta tünemények szemlélhetővé tételére szolgál), mely két vas
állványból és 4, villamos árammal mozgatható hangvillából áll a kellő 
felszereléssel együtt. Ára 700 francs.
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C hem ia i sz e rtá r.

A chemiai szertár számára beszereztetett Görög Istvántól: 1 Hofmann- 
féle vizbontó készülék, 1 darab endiometer, 2 darab gömbös szárító cső, 
2 darab szárító henger, s 2 darab srófos csőszorító.

III. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

Zoo l og i a :  1 darab Tropidonotus natrix L., 1 darab Callopeltis 
Aescnlapii Aldrovandi, 1 darab Pelias berus L., 2 darab Squilla mantis 
Rondelet, 5 darab Apus cancriformis Schaffer, í darab Syngnathus acus L. 
mind spiritusban, 1 darab Hemicidaris crenularis váza, 2 darab Corallium 
rubrum Lamarck telep, 1 darab Fungia agarici forimis telep.

B o t a n i k a :  80 darab szárított növény nagyobbrészt Budapest 
környékéről.

Mi n e r a l o g i a :  25 darab válogatott példányból álló gyűjtemény 
Petz Kornél úr ajándéka.

EGYLETEK.
I. Az Aranykör. Az «Arany-kör» ifjúsági magyar önképző társaság ez 

idei munkálkodásának ismertetésére a következőket jelenthetjük.
1. A kör 104 tagból állott. Elnöke Lehr Albert tanár, titkára Szemere 

Lajos VIII. oszt. tanuló volt. Üléseit vasárnap délelőttönként tartotta. 
Arany -János emlékére márczius hóban ünnepet ült, melyen Berger Miksa 
VIII. oszt. ünneplő ódáért, Nagel -József VIII. oszt. emlékbeszédért, ugyan
csak Berger Miksa egy aesthetikai értekezésért, végre Friedmann Ottó 
VIII. oszt., Szemere Béla VI. oszt. s Oesterreicher Lajos VII. oszt. egy-egy 
Arany-féle költemény szavalatáért díjban részesültek ; a díjösszeget az elnök 
kezelése alatt levő 300 frtnyi Arany-tőke évenkénti kamatjai szolgáltatván.

2. A kör vagyona az említett Arany-tőkén kívül 27 frt 34 kr. ez idei 
pénztári maradék.

3. A kör könyvtára 738, részint kötött s kötetlen könyvből, részint 
füzetből áll. Idei szaporodás : 66 kötet.

4. A kör pénzén a következő lapok jártak : Budapesti Szemle, Nyelvőr, 
Vasárnapi Újság, Koszorú, Magyar Ifjúság.

II. A főgymnasiuni segélyzö egyesülete. Az egyesület vagyona az iskolai 
év kezdetén volt 2978 forint 27 7* krajczár. Jövedelme a lefolyt iskolai 
év alatt: a) tagsági díjakból 213 forint 40‘A krajczár, b) couponok s 
kamatok: 139 frt 11 kr., c) az első hazai takarékpénztár adománya : 100 frt,
d) a «Fonciére» pesti biztositó társaságtól 60 frt, e) Mittacsek Pál VI. oszt.
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tanuló adománya 5 írt és f )  a VI. oszt. egy gyűjtése 3 frt, összesen 
520 frt 51 V» kr.

Kiadás : beiratási díjak 60 frt, tandíjak : 237 frt, füzetek, rajztömbök 
50 frt 72 kr., vizsgadíj 40 frt, a könyvkereskedő számlája 92 frt, Kanngieszer 
István V. oszt. tanuló temetési költségeinek fedezésére 5 frt; összesen 
494 frt 72 kr.

Az egyesület jelenlegi vagyona 3004 frt 07 kr. Ebből 2400 frt magyar 
papi ij árad é kb an van elhelyezve és 604 frt 07 kr. takarékpénztárba tétetett.

III. Gymnasiimi dal- és zene-egyesület. A lefolyt tanévben ezen egye
sületnek 63 tagja volt. Gyakorlatait hetenként kétszer tartotta, nyilvánosan 
pedig kétszer lépett fel. Először február 13-kán, mikor is szép eredménynyel 
járó jótékonyczélú hangversenyt adott, másodszor pedig ápril 17-kén, mely 
alkalommal a középtanodai ifjúság monstre-hangversenyén közreműködött. 
Megemlítendő még, hogy az egyesület 118' írtért harmoniumot vett s kotta- 
gyűjteményét is gyarapította. Az egyesületi vagyon 362 irtot s 13 krt tesz.

Kimutatás az 1884 85-ik iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.
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