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Anyagra nézve. A következőkben megkísértjük kis jegyzékét adni olyan 
szóknak, melyek szemlátomást magyar eredetre mutatnak.

Aldemásch, álmesch (Bestatigungstrunk), magy. áldomás, 
babrelen (pantschen), magy. babrál.
de yrunen uch bajussen (Bárt und Schnurbart), magy. bajusz, 
balte (Axt, Beil), magy. balta. 

s bika (Stier), magy. bika. 
dikisch (Beschneidmesser dér Schuster), magy. dikis. 
butsch-fel (dicker, ungestalteter Mensch), magy. bocs. .. 
fokosch (Streitaxt), magy. fokos, 
ffutsch (Wagen), magy. kocsi. (V. ö. Nyelvőr XI. 103.) 

to hinta (Schaukel), magy. hinta, 
katschken (Handohen), magy. kacsó. 
kalapátsch (Hammer), magy. kalapács, 
kalip (Hntte), magy. kaliba.
katner (Soldat, eig. móser =  mausern), magy. katona. 

ik kortzelt (schnarren), magy. korczotj. 
kurtéchen (kurze Jacke), magy. kurta (székely: kurtékli). 
kutschme (Mütze aus Lammfell), magy. kucsma, 
muschtar (Klopfhammer dér Schuster), magy. mustár (musta). 
nyivelt-nyavelt (greinen), magy. nyifog-nyafog. 

so paputschen (Pantoffeln), magy. papucs, 
pogátschen (Kuchen), magy. pogácsa, 
pulyka (Truthahn), magy. pulyka, 
óbélen (jammern), magy. óbégat. 
tschákán (Stockhammer), magy. csákány.

25 tschingeln (kiingeIn), magy. cnlinge, csenget, 
tschismen (Stiefel), magy. csizma.

Anthologia latina. Szemelvények a Iyrai és didaktikus költészetből. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta Pirchala Imre.
2. kiad. Budapest, 1886. Eggenberger. 1886. (8. XX, 171 1.) 88 kr.

Dengi János. Költői olvasmányok. Románczok, balladák és alanyi 
költemények. A gymnasiumi tanítás uj terve és az utasítások alapján a 
gymn. V. oszt. számára. Szerkesztette és magyarázó jegyzetekkel ellátta —. 
Budapest 1885. Eggenberger. (8r. VIII, 167. 1.) 1 firt. 20 kr.

Felsnumn József. Német grammatika. 5-ik jav. kiadás. Budapest, 1885. 
Lauffer. (8r. 198 1.) 90 kr.

Q. Horatius Flaccus válogatott ódái. Folyóbeszédben magyarftá
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Gyurits Antal. (Római remekírók magyar nyelven. I.) Szatmár 1885. 8r. 
VHI, 95 1.) 60 kr.

Lewis Lajos Űr. Az angol nyelv vezérfonala a Jacotot-féle módszer 
alapján a saját aíapelvei tekintetbe vételével. Budapest 1886. Szerzó kiadása. 
(8r. 100 1.) 50 kr.

Titus L ivim  XXI. könyve. Ford. Vajdafí Géza. 2-ik kiadás. (Római 
remekírók magyar fordításban. 28-ik köt.) Budapest 1S86. Lampel. (16r. 
80 1.) 40 1.

Neményi Imre. Magyar alak-és mondattan. A gymna»iumi, polgár* és 
reáliskolai tanuló ifjúság használatára. Budapest 1886. Lampel. VIII, 110
1.) 70 kr.

Sallustius művei. II. füzet. Jugurtha 85. végéig és Catilina összees
küvése. Ford. Vajdafi Géza. 3-ik kiad. (Római remekírók magyar fordításban, 
13. köt.) Budapest 1885. Lampel. (lfir. 113—232 1.) 40 kr.

Szemált István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodai r 
magán használatra. I. évf. 6-ik kiad. Budapest Lauffer, 1886. (8r. 81 L) 50 kr.

8génássy Sándor latin mondattana al- és főgymnasiumok számára. 
Harmadik jav. kiad. Sajtó alá rendezte Elischer József. Budapest, Athe- 
naeum. 1885. (8r. 278 L) 1 frt. 40 kr.

Tóth Sándor dr. A prózai írásművek elmélete. A gymnaaiumi g reál
iskolai utasítások szerint középiskolák használatára. Budapest 1886. Révai. 
(8r. H. 51. 1.) 40 kr.

Hbllebbant Abpád.

NYÍLT TÉR.*)
Válasz Szabó János ur bírálatára.

A «Phil. Eözl.» múlt havi számában Szabó János úr az esztergomi 
főgymnasium értesítőjében megjelent értekezésemmel foglalkozott. Gán- 
csolódásait czáfolgatni nekem sem időm, sem kedvem nem volna, annál 
is inkább, mert a ki bírálatát elolvassa, tisztában is van vele rögtön, 
mint Ítéljen e «bírálatról..........de hát Ő ezt egyetlen tud. szaklapunk
ban kisérlette meg, illő tehát, hogy szives figyelmét viszonozzam.

Kifogásolja először is a t. bíráló úr, hogy a bevezetésben felemlí
tettem azon nevesebb kommentátorokat, a kik az Ars poetioaval fog
lalkoztak. Azt hiszem, erre nem kell egyebet válaszolnom, mint saját 
szavaira emlékeztetnem. Ha én az Ars poetica «sokféle megítéléséről* 
akarok szólni, talán csak fel kell említenem azokat is, a kiktől a «sok
féle megítélések* származnak ? Ha ez már Önnek oly sok, elgondolom, 
mennyire bámul majd, ha valaha még Düntzer II. kötete kezébe 
kerül?!

A mi pedig az idézett szerzők megítélését illeti, bíráló urat csak 
a mű figyelmes olvasására utalom. Ott mindegyik vélemény megítélését 
megtalálja; végül pedig elmondom a magam okadatolt b önálló nézetét

*) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget.
S z e r k.
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