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véve az anyagot felosztani iparkodtam és azon eredményre jutottam, 
hogy a rendelkezésünkre álló körülbelül 140 órában (a többi a Beveze
tésre kell) több mint 12 olvasmány és gyakorlat bajosan lesz befejez
hető, feltéve t. i. hogy a szócsoportokat teljesen és a 12 olvasmány
hoz fűződő összes grammatikai dolgokat is alaposan át akarjuk venni. 
S ha e számításom helyes, akkor az olvasmányok és gyakorlatok csak
nem fele a 6 -ik osztályra maradna, a mi a Memorabiliák olvasását jó
formán illusoriussá tenné. A ki tehát Polgár könyvét használni fogja, 
helyesen cselekszik majd, ha mindjárt kezdettől fogva, a hol csak lehet, 
rövidítéseket tesz és a grammatikai tárgyalásra kitűzött anyagból is 
minden lehetőt mellőz.

Még csak azt akarom említeni, hogy kivánatos lett volna, az úgy
nevezett rendhagyó igealakokat a görög-magyar Szótárba külön fel
venni, mint Szamosi tette. Továbbá nem ártott volna gyorsabb tájéko
zás végett a fordítandó szövegben megjelölni azon szókat, melyekhez a 
Magyarázatok megjegyzéseket adnak. S ha még hozzá t( szem, hogy 
czélszerű lett volna a végén a mondattani megjegyzéseket kis rendsze
res egésszé összefoglalni és könnyebb kezelés czéljából a könyvet két 
füzetre osztani, mely füzetek egyike a Bevezetést, Olvasókönyvet, Gya
korlókönyvet, másika a Szócsoportokat, Szótárakat és az alaktannak 
tárgyalandó részei feletti átnézetet magába foglalta volna, akkor azt 
hiszem Polgár művének jellemzésére minden szükségeset elmondtam.

Polgár Nyelvkönyve fentebb kimutatott egyes tévedései és hiányai 
daczára is egészben véve derék munka, melyről senki sem fogja állít
hatni, hogy aveu tápwxos volna szerkesztve. A rendelkezésre álló görög 
olvasókönyvek közt határozottan első helyen áll, miért is tanártársaim 
ügyeimébe ajánlom.
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Palladas. Anth. Pál. XI. 54.

Vén vagyok, azt mondják a leányok. Fogjam a tükröt 
S nézzem benne, hová tűnt el az ifjú korom.

Mit bánom, ha fehér, ha sötétszinü még a halánték,
A mikor éltemnek vége közelgve közéig.

Illatozó kenetek- s koszorúkkal s Bacchus-itallal 
Űzöm az agg kornak terhes ezernyi baját.
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