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üagy Sándor dunai hadjárata.

A hős makedón király azon hadjárata, melyet a Balkan félszi
getén lakó népek ellen indított, nem vonhatta magára annyira a hel
lének figyelmét, mint azon harcz, melyet maroknyi népével a perzsa 
birodalom megszámlálhatlan serege ellen vívott és még kevésbé kelt
hette fel a hellének kíváncsiságát, mint azon akkor csaknem liihetlen 
vállalat, mely őt a mesés Indus partjaihoz vezette. Ezen ismeretes 
ténynek kifolyása az, hogy azon történetírók között, kik a király viselt 
dolgait megírták, alig van egy-kettő, a ki érdemesnek tartja felemlí
teni, hogy ő, mielőtt a perzsák ellen indult, az illyrek, triballok és 
geták földjére sietett, hogy ezeknek erejét és merészségét megbénítsa, 
mely őket távolléte alatt talán arra indíthatta volna, hogy Makedo- 
niát zaklassák.

Egyedül Arrianos az, a kinek azon tudósításokat köszönhetjük, 
melyek e hadjáratra vonatkoznak. De ennek előadása is nagyon rövid 
és inkább kivonatnak mondható, mint történeti előadásnak. A tények 
rövid, sőt hiányos felsorolásából kitetszik, hogy ezen különben 
igazságszerető író nem sok súlyt fektetett arra, hogy minő volt a 
viszony Nagy Sándor és az említett barbárok között. De Arrianosnak 
nem is az volt a czélja, hogy minden tekintetben kimerítő tudósítást 
adjon azokról, melyeket a király a Hsemoson innen és túl vitt vég
hez, hanem hogy azon sok egymással ellenkező, sőt egyenesen ha
zugságnak mondható adatokkal szemben, melyekkel a király törté
netírói annak viselt dolgait felékesítették, igaz és megbízható tör
ténetet írjon."J

<>) Prooem . r/Ocrr*:; ok Sauu.á<J£Tai áv r̂’otou snk to-toIcjoc dJYypaosü<n xa\ eaot Int 
voűv 7)a3£v f( Tjyypacpr' tx t Ixítvtov “xvtx ti: ávaAc-jáusvoc xat Totaoe toTÍ; r̂fj.6— 
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Arrianosnak igen számos író műve állott rendelkezésére,6' ő 
azonban ezek között csupán kettőt talált méltónak arra, hogy forrá
sokul használja; Plolemaeost, Lúgos fiát és Aristobulost, Aristobulos 
fiát.c) Yalamint a perzsa hadjárat, úgy a dunai hadjárat történetében 
is ezen két író egyike vagy mindketteje szolgált Arrianosnak forrásul 
és ennélfogva nem nehéz eldönteni, váljon hitelre méltók-e azon ada
tok, melyek az utóbbi hadjáratra vonatkoznak. De arra nézve sincs 
kétség, hogy melyiknek irataiból ismerteti Arrianos a királynak a 
perzsa hadjárat előtti dolgait, miután Ptolemaiost egyenesen idézi a 
triballok elleni csata le írá sáb an ,a  miből kitetszik, hogy Ptolemaios 
szólt ezen hadjáratról. Aristobulosra nézve pedig úgy áll a dolog, hogy 
semmi nyoma sincs annak, hogy ő Alexandrost a Dunához is elkísérte 
volna; ő csak későbben csatlakozott a királyhoz és részt vett az 
indiai hadjáratban, és ennélfogva fel sem tehető róla, ha említette 
volna is a triballok és géták vereségét, hogy saját tapasztalásából 
eredő tudósítást adhatott volna, legfeljebb mások nyomán indul
hatott.

Azért teljesen helyeseljük Geier és Maller azon nézetét, hogy 
mind az, a mi Arrianos műve első könyvében foglaltatik, ha nincs is 
név említve, mégis Ptolemaios irataiból ered.«-' Ekképen nem lehet 
semmi kétség az iránt, hogy Ptolemaios azon egyetlen egy forrás, 
melyben Arrianos a dunai hadjáratról tudósítást találhatott és melyet 
fel is használt.

t) Ezeknek töredékeit összegyűjtötte M üller Károly  és bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátva kiadta függelékül Arrianoshoz ezen czím a la tt : Scriptorum  
de rebus A lexandri M. fra g m en ta , Paris 1846. — Ezen kiadásban különösen 
felhasználta fíeier Ti. ily czím ű m űvét : A lexandri M agni historiae scriptores 
Lipsiae 1814.

c) P rooem . ntoXsuotos b Vayou zár XlptoTÓjSövXos b A p'.vrojo-JXoj ova u.’:v 
-ralia áirow rrsp't ’AXe-ávopou toű <í>iXÍ3,t:oj rjvrvpaOaa, ra jra  éyoj i'i; rrávi?, áXr(3 r) 
avavpá'jí.), 'ova SI nu taura, tourtov rá  -latorepa raol oarvojisvs za: aaa  x-ixsr.y^TOTjja 
rr'.Xrcá'-i.£voc.

‘V Exped. Alex. I. 2, 7 : AurSv os rwv Mazsőévörv rsXsut^rrxr Xsyn IIroXr- 
uxlo; irrrrsar ;j.sv Evosza, rrs'pjjr Ss ápzpl roü; TEaaxpazovra.

ei M üller fentidézett kiadásában 87. 1. 1. fej. : «Ex omnibus Alexandri 
rerum  scriptoribus quum  unum  Ptolemaeum üb, quae ante Persicam  expedi
tionem gesta sint, interfuisse sciamus non solum quae hoc loco (Arrian f. i. h.) 
ipsis A rriani verbis huic auctori vindicantur, sed longe p lurim a, quae primo 
Anabasis libro etiam non citato auctore apud A m anum  exstant illius fidei de
beri videntur, id quod magis etiam  apparebit, si comparaveris fragm . 2.» Geier.



Ezen körülmény nagyon emeli azon kevés és rövid fejezet érté
két, melyet Arrianos művében tárgyunkra vonatkozólag olvashatunk. 
Mert fel kell tennünk, hogy Ptolemaios, ki mint ügyes hadvezér 
mindig a nagy királyt követte, sajátkezű feljegyzéseit használta fel 
történeti műve feldolgozásánál. Nagyon valószínűnek látszik azon 
nézet, hogy mindaddig, míg azon harcok folytak, melyek Nagy Sán
dor birodalmát darabokra szaggatták, nevezetesen míg a telhetetlen 
Antigonos élt, nem lehetett Ptolemaiosnak alkalmas ideje feljegyzé
seit történeti művé átalakítani; de mihelyt az ipsosi csata (301) 
Antigonos veresége és halála által véget vetett törekvéseinek, és 
többé senki sem zavarhatta Ptolemaiost Egyiptom birtoklásában, ez 
bizonyosan tudományos környezetétől bátorítva, hozzá fogott Nagy 
Sándor életének leírásához. Ez által a nagy királynak oly emléket 
állított, mely kiegészítője volt azon nagyszerű síremléknek, melyben 
annak hamvai le voltak téve.

Bár mily nagy becse legyen is azon feljegyzéseknek, melye
ket Arrianos számunkra Ptolemaios müvéből fenntartott, azért 
mégsem vindikálhatunk azoknak akár teljességet akár hibátlansá- 
got. Úgy a mint most olvashatjuk Arrianosnál a dunai hadjárat 
leírását, sem azt nem láthatjuk tisztán belőlök, hogy Sándor merre 
vette útját, mielőtt a Haemus aljához ért, sem azt, hogy mely irány
ban ment át ezen hegységen és hol találta az ellenséges triballokat 
és mily távolságban laktak ezektől a geták stb. Pedig fel sem tehető, 
hogy Ptolemaios mindezekről bővebben és világosabban ne írt volna, 
legalább úgy, hogy a feljebb említett dolgokra nézve kétség nem 
foroghatott fenn; de Arrianosnak főcélja lévén az ázsiai hadjáratot 
leírni, mint a melyre nézve legtöbb volt az érdekeltség, nem tett a 
dunai hadjárat leírásában egyebet, mint hogy a legfőbb pontokat 
röviden, és mint gondoljuk, nem a megkivántató összefüggésben 
kivonatolta.

Innen van, hogy az ujabbkori írók, kik Nagy Sándor történeté
vel foglalkoztak, ezen dunai hadjáratra nézve lényegesen eltérnek 
egymástól; míg p. o. némelyik úgy vélekedik, hogy Alexandras a 
Hannos keleti végén lépte át ezen hegylánczot, addig mások azon 
nézeten vannak, hogy az u. n. porta Trajani-n ment keresztül, és 
hasonló eltérést tapasztalni azon népek lakhelyére nézve, melyeket 
feljebb említettem.

Meg akarom kisérteni e lapokon ezen hadjáratra, irányára, a 
benne szereplő népek lakhelyére stb.-re nézve nezetemet előadni és



ebben mindazon eszközöket felhasználni, melyek tárgyunkra nézve 
jelentőséggel bírnak.

Első sorban állnak pedig eme segédeszközök között azon 
ethnographiai adatok, melyek Herodotos- és Thukydidesnél valamint 
más görög íróknál is előfordulnak. Igaz, hogy e két író halála után 
egészen Nagy Sándor fellépéséig sok változás történhetett azon népek 
között, melyek ellen a király indult, de mégis tekintetbe kell ven
nünk, hogy Thukydides még élt és írt a peloponnesusi háború befe
jezése után, tehát körülbelül 70 évvel a makedón király előtt, Hero- 
dot pedig még a pelop. háború kezdetét említi. Ezen idő alatt 
változhattak ugyan a Haemos félszigetén az ethnographiai viszonyok, 
de nagyobb erőszakos és hirtelen beálló változásokról, melyek 
ezen idő alatt történtek volna, nem bírunk tudomással, és nincs is 
okunk ilyeneket feltételezni. Mert azon népmozgalom, mely a Duna 
mentében és ehhez délre az illyr népek békéjét felzavarta, értem a 
gallok, illetőleg celták, letelepedését, nézetem szerint Nagy Sándor 
után vette kezdetét, ez tehát itt még nem jöhet tekintetbe. így aligha 
tévedek, ha felteszem, hogy Herodotos és Thukydides úgy írják le a 
Haemus körül lakó népeket, a mint azok Nagy Sándor idejében el 
voltak helyezkedve, és különösen Thukydidesről tudjuk, hogy ő 
Thrakiában töltötte életének egy nagy részét és már ezért is nagy 
fontossággal bírnak azon adatok, melyeket tárgyunkra vonatkozó
lag közöl.

A második segédeszköz, melyet kérdésünk fejtegetésénél hasz
nálunk, a térképek. Nagy Sándor csak arra vehette útját, a merre azt 
a természeti viszonyok engedték. 0 nem csak hadsereget vezetett a 
Dunához, hanem nagy tárcsapatot is, és e miatt kénytelen volt, ha 
nincs is az íróknál külön említve, oly útakat választani, melyek nem 
gördítettek elébe legyőzhetlen akadályokat. A királynak azon hágó - 
kon és szoros utakon kellett járni, melyek, ha egyrészt megnehe
zítik is a Haemos és a vele összefüggő hegyrendszereken való átme
neteit, mégis másrészt eirnek lehetőségét is megadják. Ezen utak 
és hágók ismertetésénél pedig legezélszerűbb mind azon térké
peket felhasználni, melyek az illető vidék lehető leghívebb képét 
adják. Ezért szükségesnek látom különösen kiemelni, hogy a bécsi 
cs. és kir. földrajzi intézet által kiadott «General-Karte vonCentral- 
Európa» (mér'ete 1: 300,000) ide vonatkozó lapjait felhasznál
tam. E mű, mely az utolsó években jelent meg és melynek tökéle
tesítése folyton folyamatban van, a legelső megbízható térképe azon
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vidéknek, melyről jelen értekezésemben szólni fogok és megbízható
ságát különösen azon körülménynek köszönheti, hogy osztrák
magyar és orosz tisztek mérésein és felvételein alapul. a>

Ezen eszközök segítségével reményijük azon kérdéseket megold
hatni, melyekkel e sorokban foglalkozunk. Kutatásunk eredménye, 
ha nem lesz is kifogástalan, a mennyiben a combinatiónak is kell 
helyet engednünk, az ókori történetnek és ethnographiának nehány 
pontját, melyre nézve eddig igen ingadozók a nézetek, fixirozni fogja.

*
Philippos halála után a húsz éves Alexandras vette át a minde

nünnen veszélyektől környékezett uralmat. Rokonainak cselszövényei 
és a meghódított hellének és barbar népek egyaránt veszélyeztették 
a fiatal király trónját, ki azonban anyjával, Olympiassal együtt gyor
san láb alól eltette alkalmatlan rokonait és Görögországban való hir
telen megjelenése által a szabadságukért harcra készülő görögöket 
engedelmességre szorította. Az éjszaki barbárok ellen azonban 
hosszasabb hadjáratra kellett készülni. Az illyrek és thrákok, kik már 
atyja által több ízben megverettek és a makedón királyság alattvalóivá 
tétettek, hozzá fogtak nem csak íüggetlenségök visszaszerzéséhez, 
hanem bizonyosan egy Makedoniába való becsapás előkészítéséhez. 
Ezen mozgalmakat csirájukban el kellett a királynak fojtani, ha azt 
nem akarta, hogy távolléte alatt hazája veszélyben forogjon.^ E mel
lett azonban a triballok ellen is kénytelen volt hadat indítani, mert 
ezen néppel Philippos, N. Sándor atyja nem csak megütközött, hanem 
vereséget is szenvedett tőlük, a mint lejebb le lesz írva.

Tudva van, hogy Philipposnak trónraléptekor első gondja és 
első érdeme volt az illyreket, kik addig Makedoniát zavartalanul

a) Az újabban az oroszok által k iado tt térképek, m elyek sokkal nagyobb 
m éretűek (1: 126,000) nem  állanak rendelkezésem re. — A bécsi intézet a  B al
kán félszigetet magokban foglaló lapokat kisebb m éretben is (1 : 500,000) is 
adta ki ezen czím alatt : Gerippkarte der Balkan-Länder, de terrain nélkül. 
Tökéletes hasznavehetetlen a, H andtke-íéle  térkép : Specialkarte der E u ro 
päischen Türkei . . .  in  20 Blättern. M éret 1 : 600,000. — Ajánlható : Josef 
K itter von Scheda 's . . . G eneralkarte der Balkan-Länder, 13 Blätter. M éret : 
1 : 864,000. A második kiadást Ste inhäuser  dolgozta á t 1880-ban.

W A rrian I, 1, 4 : ''Ana 8e t ű  rjpi IXaJvsiv i~\ H p á i; TptßäXXou; zai 
’IXXupioú;, te vetutepijeiv raúJeto ’IXXupioűc te xaí TpißiXXou;, xat aaa ójaépou; óvta? 
o'jy. ISézet úttoXeíjtetóai őii pír, Ttivtr; ta7tetvo>5evta; oűtw aázpav shto ~rt; otxeía; ateX- 
Xéaevov.
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fosztogatták, visszaverni és földjük egy részét Makedoniához csa
tolni.“-' Az illyrekre nézve elegnek tartunk annyit megjegyezni, hogy 
Alexandros a dunai hadjárat befejezése után a Kleitos, illyriai király 
és Glaukos, taulant király között fennálló makedonellenes szö
vetséget szétrobbantotta, és az első királyt arra kényszerítette, hogy 
szövetséges társához meneküljön, kit Alexandros egyelőre nem is 
támadhatott meg, mivel a hellének azt hallván, hogy a király meg
halt, újra fellázadtak ellene és ezen új mozgalom Hellasba való vissza
térését siettette.w

Bővebben kell szólnunk Philippos viszonyáról a triballokhoz, 
mert czélunk, minden e népre vonatkozó adatot felhasználni a dunai 
hadjárat magyarázatára.

A 340-ik évben Kr. e. Philippos Byzantium és Periuthos ostro
mával volt elfoglalva, mely azonban nem eredményezte a két város 
elfoglalását; az áthéneiek t. i. Phokion vezérlete alatt segéd csapato
kat és hajóhadat küldöttek a két város felmentésére és Phokion oly 
ügyesen járt el megbízatásában, hogy Philippos kénytelen volt sere
gével és hajóival visszavonulni.6-1

Ezen városok ostroma alatt, nem tudni mi okból, a makedón 
király még egy másik vállalatba fogott, melyet egyedül Justinus be
szél el körülményesen. Azon időben, úgymond, Atheas volt a skythák 
királya, ki, midőn a histrianok őt haddal megtámadták, az Apollonia- 
beliek közbenjárása utján segítséget kért Philippostől, megígérvén 
neki, hogy utódjául fogadandja. A histrianok királya ezalatt seregével 
együtt eltávozott és így megszabadultak a skythák a háború félelmé
től és a segítség szükségétől. Ennélfogva Atheas visszaküldötte a nála 
lévő makedónokat és azt üzente Philipposnak, hogy ő sem segítséget 
nem kért tőle, sem azt nem ígérte, hogy utódjául fogadja, mert a 
skythák nem szorultak a makedónok támogatására, miután ők ezek 
nél derekabbak, sem neki nem hiányzik utód, miután fia ép és egész
séges. Philippos erre kárpótlást kért a hadi készületekért, de Atheas 
hivatkozván hazája szegénységére, azt válaszolta, hogy neki nincse
nek kincsei, melyekkel Philippos követelését teljesíthetné. Ezen 
gyalázó szavak miatt Philippos azonnal abba hagyta Byzantium 
ostromát és Atheas ellen indult, azt használván ürügyül, hogy Byzan-

“) L. Diód. Sie. XVI, I. Justinus V II, 6, 7.
W A rrian I, v. VI.
c) Schäfer A. Demosthenes u. seine Zeit II , 4-t; 7 kk. 11. 483 k. 1.



9

tiuni ostroma alatt Herculesnefe szobrot Ígért felállítani a Duna 
torkolatánál; ezt a fogadalmat akarván teljesíteni azt kérte, hogy 
békén mehessen a skythák földjére. Atheas, átlátván a cselt, maga 
vállalkozott arra, hogy ha Philippos hozzá küldi a szobrot, fel is 
fogja állítani, ha pedig ezt maga teszi, akkor eltávozása után a szobrot 
nyílhegyekké átkovácsoltatja. Philippos mindazonáltal a skythák 
földjére tört és ezeket meg is verte. Visszatértében a triballok állották 
Philippos útját, kik nem akarták földjükön átmenni engedni, hacsak 
a zsákmány egy részét nem kapják. E követelésből csata fejlődött, 
melyben Philippos combján megsebesíttetett; harczosai, kik őt lovával 
együtt elbukni látták, azt gondolák, hogy meghalt és az erre követ
kező zavarban és rendetlenségben az egész zsákmány a triballok 
kezébe esett.“'1

E szerint Philijjpos a 340-ik évben találkozott a triballokkal és 
pedig akként, hogy ő volt a vesztes fél. Ez ellen magában véve, semmi 
kétséget sem lehetne támasztani, de lehet annál többet az egész 
skytha hadjáratra nézve. Ezt oly naiv, sőt hihetetlen alakban adja elő 
Justinus, hogy csak is magát a hadjáratot mint tényt, de nem a vele 
egybefűzött részleteket fogadhatjuk el, különösen azt nem, hogy 
Philippos egy Hereulesnek szentelt szobor felállítása ürügye alatt 
indult Atheas ellen. Vannak azonban Justinuson kívül más írók, kik 
a Philippos és Atheas közötti harcot felemlítik, valamint azt is, hogy 
Atheas már elébb a triballok ellen háborút folytatott.4'1 A legnagyobb 
nehézség azonban nézetünk szerint abban van, hogy Justinus elő
adása szerint Byzantium ostromát félbeszakította volna e skytha 
hadjárat miatt; ez teljesen hihetetlen dolog, mert Philipposra nézve 
sokkal fontosabb volt Byzantiumot és Perinthost elfoglalhatni, mint 
bosszút állni a skythákon a rajta elkövetett sértés miatt. Ekként csak azt 
lehet feltenni, hogy Philippos nem magától hagyta oda Byzantiumot, 
hanem hogy az athéneiek segédcsapatai által visszaszoríttatván, hatá
rozta el magát ama skytha hadjáratra, hogy magát legalább némileg 
kárpótolja a byzantiumi vereségért.

Nem mellőzhetjük azonban e helyen azon kérdést sem, hogy 
kik lehettek a Instriariok, a skythák ellenségei"? Thirhvallc> egyene
sen azt állítja, hogy ezek nem mások, mint a triballok, kik az Istros a) b) c)

a) Justinus IX, SÍ. 3.
b) L. e helyeket Schäfer i. h. 4S0 k. 1.
c) idézve Sehafernél i. h.
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mellett lakván, ezen néven neveztetnek. Nem lehet már most arról 
szó, váljon helyes-e Thirl wall nézete vagy sem, arról alább fogunk 
bővebben szólni, midőn a triballok lakhelyéről értekezünk, egyelőre 
elég legyen annyit kiemelni, hogy Arrianosa) és egy névtelen Peri
plus b) az istrianok városát említi, éjszakkeletre a Duna torkolatához.

Visszatérve oda, a honnan kiindultunk, kétségtelen ténynek 
tekinthetjük, hogy Alexándros akarva nem akarva kénytelen volt, 
mielőtt Ázsiába indult, azon népeket leverni, melyek atyján győze
delmeskedtek és melyek a győzelemből bátorságot meríthettek arra, 
hogy az ő távolléte alatt Makedoniát nyugtalanítsák.

Igen fontos és érdekes volna a hódító király seregéről bővebb 
értesítést bírnunk; a mit azonban róla tudunk, az aránylag igen cse
kély' és leginkább azon időre vonatkozik, melyben Alexandros már a 
perzsák ellen folytatta a háborút;c> csak nehány adatot találunk azon 
seregre nézve is, melyet a király e hadjáratba vezetett. Fő alkatrésze 
volt itt is a makedón phalanx, melynek későbben egyideig sem 
Poros király harcosai sem Kómának légiói nem tudtak ellentállni, és 
melynek felállítása Philippos király egyik érdeme.'*'1 Alexandros sere
gében nem csak makedónok hanem hellének is szolgáltak mint hop- 
liták a phalanxban, részint mint szövetségesek, részint mint zsoldo
sok. Mint könnyű fegyverzetüek szerepeltek az íjjászok, kik részint 
makedón, részint krétai származásúak voltak, és az agrianok, mint 
dárdahajítók, akovtisták; közép helyet a hopliták és könnyű fegy
verzetüek között foglaltak el a peltasták, kiknek csapata makedón 
hypaspistákból, hellen szövetségesekből és hellen zsoldosokból vala
mint thrák akontistákból volt összeállítva. A lovasság kétféle volt, 
nehéz és könnyű fegyverzetű; az előbbinek főalkatrészét képezték a 
makedón lovagok és a thessaliai lovas nemesség, mely legelőször 
hódolt meg Alexandrosnak valamennyi görög közűi és ezeken kívül 
belien szövetségesek is. A könnyű lovasságnál is legmegbízhatóbbak a) * * d)

a) A rriani Periplus Ponti Euxini 31 (Geogr. Gracis Min. I. .’>97. 1. és az 
Anabasis  párizsi kiadás 263. 1.) : ’A”b ok ’Oo^aaoO eye-cti ’larpiavwv Xt;j.7jv. aiáote. 
1: auibv TTEVTr'xovia xat oiaxoaio:.

i>) Anonymi Periplus Ponti Euxini fii (Geogr. Gr. Min. II . 418. 1.) : A-b 
os crz.07csXtov stc laToiavoiv Xttxeva oráStot ^ tj.íX'.a i[i.

ej E rrő l 1. Droysen Alexander I. 393. k. 1.
d) Diód. Sic. XVI 3, 2 £7CEVÓ7jas ok xa\ tr(v "rj; oaXayyo; “uxvÓTTjTa xai xaxa- 

axEurjv, a'.u.’fjaáu.Evo? tov Ív Tpota Ttov f(poVov auvaa-'.auóv, xal zptoio; auvEcnr'TaTo tr(v 
MaxeoovtxfjV cpáXayya.
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voltak a makedón dárdások, kik mellé az adózó paionok és odrysek 
is rendeltettek.'1'1

A király azon sereget, melyet a Duna parti népek ellen vezetni 
akart, a 335-ik év tavaszán gyűjtötte össze Amphipolis városánál, me
lyet atyja az áthéneiektöl vett el.6'1 Már az által, hogy a király e 
várost választotta gyűlő helynek, megmutatta, hogy nem az illyrek 
földjén keresztül szándékozik a Haemos felé indulni, hanem keletnek 
akar kerülni.

Mielőtt azonban Alexandrost útjában követnők, vágj' legalább 
megkisértenők, a mennyire lehet, őt követni, épen nem lesz felesleges 
általában azon utakról szólni, melyek Makedoniából éjszak felé 
vezetnek.

Legelőször azon utat említjük, melynek természetes irányát 
követve a rómaiak idejében a Via Egnatia készült. Ez Amphipolisból 
keleti irányba indulva Philippoi városának tartott, nem tudni a Pan- 
gaion hegységet éjszak fele kerülve-e meg vagy azon keresztül men
yén,̂c) annyi azonban bizonyos, hogy Amphipolisból nem fordult 
délkeletnek a tenger partja felé, hol Eion, Doberos, Syrne, Asyme 
és Anaktoropolis városokat érintette volna, (melyek azonban a 'Tabula 
Deutingcrianá-n nincsenek megemlítve), de Philippoit kikerülte 
volna. Philippoitól délkeletnek fordult Neapolis (Kavela) tengerparti 
város felé, és ezen részlete az útnak azért fontos, mert a város köze
lében levő szoros engedte az átjárást a Nestos partjához az Orbelos 
sziklás hegységének kikerülésével. Azután keletfelé folytatódván 
Dikaia-1 (Buru Kaié) a Bistonis Lacus éjszaki végén érintette és 
azután Maximinianopolison keresztül (Giimüldzina közelében) azon 
lapos hegyháton ment át, melynek déli aljában a Kikonok hazája és 
a jó boráról híres Ismaros városuk volt.'0 Ugyané hegységnek keleti 
lejtőjén Trajanopolis volt, a melyet a Via Egnetia szintén érintett 
és onnan leereszkedve a Hcbros völgyébe Dymae (Feredzik ?) mellett 
jutott e folyó mocsaras deltájába, melyen áthaladva Kypselanál 
(Ipsala) végződött. Az egész út hossza Amphipolistól Dymae-ig a Tab. 
Deut, szerint 206 római mértföld (körülbelül 41 földr. mf.)

<0 Bővebbet 1. Droysemiél i. h. és különösen G alitzin  herezeg m ű v é t: 
Allgem . Kriegsgeschichte des A lte rth u m s  ném et ford. Streccius, I. k. 305 kk. 11. 

>') Schäfer  Demosth. II, 210. 1.
<0 L. Tafel de Via Egnatia II , 11. k. 1.
<V Od. IX. .‘19. 40.
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A Hebros völgyében éjszak felé kanyarodott az út és a folyam irá
nyát követte, nem csak odáig a hol eẑ  [dri anopoliswáX nyugat felé for
dul, hanem tovább is egészen nyugati irányban Philippopoli.sig, minde
nütt ezen városig, sőt azon túl is, a Haemos lejtőjéig, melyen a Hebros 
tör magának utat könnyen járható lévén. Arra nézve nem lehet 
kétség, hogy ezen út Philippos király által nemcsak használva volt, 
hanem, a mi még fontosabb, birtokában is volt, mert végpontján ő 
építette Bhilippopolist. A távolság pedig a feljebb említett General- 
Karte nyomán Feredziktől Adrianopolisig egyenes irányban 90 km., 
innen Philippopolisig 140 km., mindössze tehát 230 km., melyhez az 
út kanyarulatai miatt legalább 20 kmt. hozzá lehet adni, úgy, hogy a 
távolság Dymaetöl Philippopolisig körűlbelől 250 kmre teendő, tehát 
34 mfre, és így ha 41-et még hozzá adunk, 75 mértföldet tenne a 
távolság Amphipolis tói Philippopolisig. De tényleg nem úgy áll a 
dolog; Amphipolis Dymaehez nincs annyira, mint a Tabula Peutin- 
geriana mutatja; a General-Karte szerint a két város körűlbelől 
180 km., tehát 25 mtföldnyire esik egymástól, azért az összes távol
ságot Amphipolis és Philippopolis között 59 mtföldre lehet tenni. 
Ezen számítást meg kellett tenni, ha Alexandras útjára nézve tisztába 
akarunk jönni.

A Via Egnatiának azonban Amphipolishoz nyugotfelé is volt 
folytatása Illyria felé, és tudva azt, hogy a rómaiak mindig a legjobb 
természetes irányokat választották ki útjaik építésénél, feltehetjük, 
hogy a Via Egnetia nyugati része is arra ment, a merre a természet 
maga az útépítőket utalta, és a merre talán évezredekkel a római 
uralom előtt az illyrek jártak.

Amphipolisból délnyugat felé hajlik az út Bromiskosig ( Yrasta) 
honnan a Chalkidike félsziget éjszaki határán lévő Apollonian (Polina) 
és Mellisurgison (Melsurgus) keresztül Thessalonika felé halad; innen 
Bellába (Alaklise) a makedón királyok székhelyébe vezet és áthaladva 
a Bellához nyugatra lévő síkságon hirtelen emelkedve A hja in (Vodena) 
a régi királyi városon megy át és azon túl, folyton emelkedve Arnissá- 
(Ostrova)-nál éri el a mostan Ostrovóról nevezett tónak éjszaki 
partját. Tovább haladva nyűgöt felé a mai Panica táján éri el azon 
lapályok egyikét, melyek a Balkan félszigetnek több vidékén előfor
dulnak, és Melitonost (Florine) délnyugatnak hagyva és egy csekély 
emelkedésen éjszaknyugat felé átmenve áthalad az Erigon (Cérna 
rjeka) mocsáros vidékén. Hcrakleia f .jnkestis (Monastir) táján hirte
len felkapaszkodik azon 600 ölnyi emelkedésen, melyen alig két



mértföldnyi távolságban kénytelen átmenni és 1161 ölnyi magas
ságban átszegi a vízválasztót az adriai és thrakiai tenger között. 
Innen még egyszer leereszkedik egyenes nyugati irányban a Pirulja 
tóhoz éjszakra fekvő h'esna (Besnja)-ig, a honnan körülbelül egy 
mértföldnyi távolságban 740 ölnyit emelkedik és 1600 ölnyi magas
ságban átmegy azon hegység gerinczén, mely az előbb említett 
Presba tavat a Lyehnidos (Ohrida) tótól elválasztja és itt valószínű
leg érinti Makedonia nyugati határát. A tó éjszaki partján lévő 
Ohridától Pons Serriliust (Struga), mely ugyan azon tó éjszaknyugati 
sarkánál fekszik, érintve rövid időre egészen délnek fordul, míg a 
Skumbi nyugati kanyarulata táján azon domb felé fordul, melynek 
hasadékában Albanopolis (Elbasan) és tovább nyugotfelé Claudiana 
(Pekinje), mindkettő a Genusus (Skumbi) partján fekszik. Claudianá- 
nál éjszak felé kanyarodik és Asparaijiurnon (Kavanja) áthaladva 
Dyrrhachium (Durazzo)-nál éri el az adriai tenger partját. A távolság 
Amphipolistól Durazzóig legalább 70 mértföld.

Sokkal rövidebb azon két út, mely a Strymon (Struma) és Axios 
(Yardar) folyók völgyeiben Makedoniából éjszak felé vezetett. 
A Strymon melletti út szintén Amphipolisból indul és eleinte éjszak- 
nyugotfelé irányulva a Prasias (Tachina Göl) tó mellett halad, 
melynek éjszaki végébe a Strymon torkollik. E folyó melletti síksá
gon áthaladva a mostani Pengd Dag (kelet) és Beles planina (nyu
gat) között a folyóval együtt azon szoroson megy át, melyről Strabo“-' 
is tesz említést, itt azonban már egészen éjszaki irányt követve min
denütt, a Dzenneni rjeka torkolatáig, Bobosevo város táján. Innentől 
fogva a folyó nyugatfelé nagy ívben megkerüli a Koniavo planinát, 
keletfelé a Skomios (Vitos) irányába kanyarodik, melyben forrásai is 
vannak. Az egész folyóvölgy aránylag nagyon szűk, helylyel közzel 
oly szűk, hogy az irt számára helyet nem is enged, mely ennélfogva 
többször kénytelen a hegység-lejtőre felkanyarodni. Járható mellék 
völgyei csak alsó folyása körül vannak.

Sokkal könnyebben járható az Axios völgye. A folyó Thessalo- 
nike közelében szakad a tengerbe, a Lydias (Ludves)-sal közös torko
laton keresztül. Lánya a tengertől kezdve egészen éjszaki, meglehe
tős széles völgyen halad a Blagusa planina aljáig; innentől kezdve 
völgye éjszaknyugatnak fordul és egyszersmind keskenyedik is, 
szorost is képez Deniirkapu táján, hol régen Antigonéul városa állott

>0 VII. fr.
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es Vélne mellett, hol a byzantinusok idejében Bylazoru épült. Azon 
felől tágul a völgy, épen azon a tájon, hol I. Justinian születése 
helyét keresik, Taora) vidékén Skopiához délkeletre. E városhoz 
kissé nyugatra egészen nyugati irányból jön a folyó, megkerülvén a 
Suha gorát. Azonban Skopiánál még nincs vége ama hasadéknak, 
mely az Axios völgyét képezi, mert e tájon épen éjszaknyugati irány
ban folytatódik a Lepanac völgyében, míg a Neredimka plán-inán 
átszegi a vízválasztót a Neredirnka patak bifurkatiója táján, a Lepenae 
és Sitnica, tehát a feketetenger és az adriai tenger között. Ekkép 
ezen út a Sitnica partján lévő Eigómezőre és onnan tovább éjszakfelé 
vezet.

Az Axios völgye azonban nem oly zárt, mint a Strymoné, mert 
abból és abba több irányba lehet jutni, tehát a közlekedést Makedo- 
nia és éjszaki határtartományai között nagyon könnyíti. Van össze
köttetése a Strymon alsó folyásával és pedig kétszeres; először a 
Kerkine (Kursa Balkan) és a már feljebb említett Beles pianino között 
egy mocsaras völgy terjeszkedik nvugot felé, melynek legmélyebb 
részét a Butkova Göl foglalja el és a melyből egy hágón át a Doberos 
(Dojran) városához éjszakra fekvő Dojran Göl völgyébe lehet jutni, 
onnan pedig a nyugati irányt folytatva az Axios egy kis mellék völ
gyébe, melynek patakja az Axiosba torkollik. Továbbá az imént leírt 
völgy gyei párhuzamosan és ahhoz éjszakra, a Beles pia nin a és Melles 
planina között van az Astraios (Strumica) eleinte keskeny, nyugotfelé 
szélesedő völgye, melyben Astra ion (Strumica) városa feküdt. Ugyan
ezen irányban, ezt folytatva, csakhogy természetesen ellenkező, nyu- 
goti lejtéssel egy jóval kisebb, mindazonáltal elég széles hasadék 
emelkedik az Axios partjától; e hasadékban a Vardar egyik keleti 
mellék folyójába szakadó Kriva Lakavica ásott magának medret és a 
vízválasztó a Strumica és Kriva Lakavica között Radovistához dél
nyugatra oly csekély emelkedésű, hogy alig lehet észrevenni. Tehát 
az Axios völgyébe két út van a Strymon partjáig, az egyik Uoberoson, 
a másik Astraionon keresztül.

A Yardar feljebb említett mellék folyója az Astapus (Bregabnica)p, 
körülbelül másfél mértföldnyire éjszak felé a torkolatától, azon a 
tájon, a hol a Kriva Lakavica beleömlik, állott Astibos (Stiplje, Istib) 
városa, melyen keresztül a rómaiak utat vezettek és pedig az Axiostól 
fogva az Astapus mentében, bizonyosan oly irányba, mely előttük is

«) H alm  : Eeise von Belgrad nach Salonik 42. 1.
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használva volt. Azonban már Astibosnál elhagyta ez út az Astapust 
és éjszaknyugot felé kanyarodva Ad Fines (Kumanova)-en át, tehát 
még mindig az Axioshoz keletre, szintén az alacsony vízválasztón 
keresztül, mely az Axioshoz tartozó Gulema rjekát a Murgus (Mo- 
rava)-ba ömlő Moravicától elválasztja, a Margus völgyében lévő 
Anausarum (Yranja ?)-ba ért, és innen — ezt szükségtelen bővebben 
magyarázni — Naissus (Nis)-on át a Duna partjához ért.

Ezen utak valamelyikét kellett Alexandrosnak választani, midőn 
a független thrákok földjére akart jutni,“-' a kik a Hiemos hegységén 
laktak. Mert mint tudjuk, a Nestos képezte Alexandros idejében Make - 
donia keleti határát, az ahhoz keletre lakó thrákok pedig alá voltak 
vetve, mint p. o. az odrysek: éjszakon apaionok is, akár thrákoknak, 
akár illyreknek tartjuk őket, szintén Makedoniálioz voltak kapcsolva, 
egy szóval azon népek, melyek a Rhodope hegységén tanyáztak. Nem 
is áll ellent senki a hódító királynak, míg a Haemos hegységéhez 
nem érkezik. Tehát merre vette útját, a midőn a Haemos aljához 
törekedett ?

Arrian6-' azt beszéli, hogy Amphipolisból indulva Philippoi 
városát és az Orbelos hegységét balfelől hagyván, átment a Nestos 
folyón és innen, mint mondják tíz nap múlva érkezett a Hsemoshoz. 
E szerint a király a nevezett városból a tenger felé vette útját, dél
keletnek, és valószínűleg a későbbi Via Egnatia irányában keletfelé 
haladva átment Makedonia határfolyóján. Hogy merre fordult a 
király, miután Makedonia határát átlépte, azt nem említi Arrian, de 
mivel szerinte e folyótól tizednapra a Ha&moshoz érkezett, úgy véle
kednek többen, hogy a király a Nestos mentében haladt éjszak felé, 
a független thrákok földjére.

Volna tehát az említett utakon kívül még egy, melyen Makedo- 
niából az azzal éjszakfelé határos tartományokba lehetett jutni, a 
Nestos (Mesta) völgye, és azért mert több tekintélyes író azon 
nézeten van, hogy ezen járt Alexandros, szükséges ezen útról is 
szólanunk.

A Nestos folyó Thasossel szemben szakad a thrákiai tengerbe; 
alsó folyása körül, onnantól kezdve, a hol Cabanlil közelében a 
Rhodope hegységét elhagyja és egészen déli irányt követ, partja 
nagyobb részt mocsaras és lakatlan. A Rhodope aljától pedig iránya

(0 A rrian Anab. I, 1, 5. I; Hoázr(v t/(v toSvv xjtovójjlwv /.xXoufisvojv Bcxxcov.
b) i. ll.
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felfelé éjszaknyugati és pedig egészen a forrásáig, völgye pedig kes
keny, sziklás és járhatatlan. Csak egy helyen tágul ki a völgye kat
lanná Ncrrokop közelében és csak innentől fogva van gyalogút a 
folyó jobb partján felfelé, mely Banja, Banska és Makóinál tájáig 
vezet. Azt azonban nem lehet mondani, hogy a folyó környékén nem 
volnának éjszakfelé vezető utak; jobb partja irányában tehát még 
Makedoniában, indúl ki egy út a folyó deltájából, mely egy rnért- 
földnyire a deltához már 949 méternyire emelkedik, tehát nem sereg
nek, hanem hegymászóknak való gyalog ösvény, mely Mun stílusnál 
a folyó völgyébe leszáll, és Buknál azon át is megy, de egy másik 
ága az útnak ugyancsak Munsulustól tovább is megy a hegygerinc 
és folyó között, párhuzamosan a folyóval, melyen a hosszúság 22-ik 
foka alatt áthalad és innen egészen éjszaki irányban, egy darabig 
1200 —1700 méternyi magasságban, Tatar Bazardzik-ig húzódik, 
mely város mint tudva van a Hebros partján, Philippopolishoz nyu- 
gotra fekszik. Látni való hogy a folyó irányában lévő utak gyalog 
utak és a folyót csak ott érintik, hol azon átmennek.

Azt lehetne mondani, hogy ha a mostani időben nincsen is ut 
a Nestos jobb partján, azért az ó-korban lehetett és hogy Alexandras 
is egy mai nap már nem használt utón haladt. Erre nézve azonban 
nem szabad elfelejtenünk, bogy Arrian szerint Alexandras először 
átment a folyón és azután folytatta útját a Haimos felé; az említett 
ittak pedig nem a Nestoson túl, hanem azon innen vannak, és igy 
ezeken nem járhatott a király.

Azonban a folyón túl is van éjszak felé vezető út, mely 
Jaiidze-i-Kara .S'«ból kiindulva a Komnites (Eskidze Dere)-vel pár
huzamosan Xanthi-ig haladva a Ilhodope aljához érkezik és innen 
hirtelen emelkedéssel a Kula és Cegda Dag-on keresztül kúszva 
Pasrnakly városánál a Kara Balkan aljához jut, és e hegységen a 
( 'eprii szorosban körülbelül 1800 méternyi magasságba átmegy és a 
Cipeli folyó partján egészen éjszaki irányban Philippopolisig halad. 
Ezen úttal párhuzamosan több gyalog ösvény szeli át a Kara Balkan 
gerincét és a ( 'rprli folyónál egyesülve levisz Philippopolisig.

Ha csakugyan nagyobb sereg járhatna is ezen az utón, azért 
mégis semmiképen sem gondolható, hogy Alexandras ezen haladt át, 
mert ő kora tavaszszal indúlt Amphipolisból és ezen idő tájban a 
Bhodope hegyi utai ép úgy nem járhatók, mint akár melyik más 
hegység utai.

De ha ezen sem mehetett .Alexandras serege, sem u AV'.sío.shoz
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nyugatra lévő utakon, talán mégis valahogyan sikerült a nagytehet
ségű királynak minden nehézségek dacára a Nestos bal partján felfelé 
haladva egészen a Nevrecopi síkságig jutni és onnan a Nestos jobb 
partján lévő utón MaIwmia tájáig jutni. De innen hova mehetett? 
A mahomiai fensík Rhodope ójszaknyugoti részén köröskörül hegyek
től van bekerítve, melyeken keresztül a közlekedés igen nehéz. 
Nyugatfelé legközelebb a Strymon völgye, melyen az út felfelé haladva 
és nehezen járható hegyeket kénytelen lévén kikerülni, Bobosero 
táján a folyó völgyét elhagyja és éjszaki irányban Dubnicát érinti, 
azután a Skombios (Yitos) nyugati lejtőjét megkerülve újra a Strymont 
érinti, vagy azt a lejtőt átszelve Serdica (Sophia)-nál végződik. Ezen 
kívülMahomia síkságától eleinte nyugotnak, azután csakhamar éjszak
nak fordulva visz egy gyalog ut az (Jakion ( Isker) forrásaihoz, innen 
a  folyó irányában, részben mentében,részben attól eltérve Samakor-on 
át, a Skornios keleti lejtőjén Ser díváig. Ha erre vezette volna Alexan
dras seregét, akkor a hadjárat iránya Ser díva lett volna, tehát azon 
hely, melynek közelében az Isker, Struma és Marica forrásai egy
mástól csekély távolságban fakadnak. Thukydides idejében“-' ezen 
vidék képezte az odn/sok uralmának ójszaknyugoti határát, melyen a 
Strymon felső folyása körül a yraiaiak és laiaiak laktak, tehát épen 
a Skombros hegységén; ehhez éjszakra pedig az Etropol Balkánon 
és a Stara planinán, talán az ezzel összefüggő. Kukuljcciea planinán 
és S red na Gorán is, a trerek és tilitaiok voltak letelepedve, kiknek 
nyugoti határát az Oskios képezte.w Ha Alexandras ezen a vidéken 
átment volna, akkor a vele levő írók talán csak megemlítették volna 
ama népek neveit, és ezeknek nyomán Arrian is, de ez utóbbi író 
hallgat ezekről. Meglehet azonban, hogy Alexandras kisérői nem 
törődvén ezen népségek külön neveivel, egyáltalában csak thrákoknak 
nevezték őket, vagy hogy Alexandros idejében már egészen megvál
toztak ezen a vidéken az ethnographiai viszonyok. Döntő az egész 
kérdésre nézve az, hogy akármily népek laktak itt a Skombros táján, 
ezek bizonyosan nem voltak a makedón birodalomnak alávetve, és 
el sem szívelték volna, hogy egy idegen király hazájukon keresztül 
vegye útját, hanem legalább némi ellentállást fejtettek volna ki, 
melyet Arrian épen úgy megemlített volna, mint a többi thrák népek 
ellentállását.

«) Thuk. II . 9ii.
>>) Tlmk. i. li.
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Nézetem szerint tehát fel nem tehető, hogy Alexandros a Nestos 
partjai mellett vette volna útját; ennek iránya másfelé keresendő és 
nem is nehéz, azt megtalálni. A király a Nest oson átment, és innen 
csak egy járható, hadászati út vezet a Haemos aljához, t. i. az, mely 
először keleti irányban a Hebrosig húzódik és azután ezen folyó part
ján éjszak felé a későbbi Adríanopolisig, mely város mint tudva van, 
a Hamos alját azon a ponton érinti, a hol a Tomos ( Tundzsu i 
éjszak-déli irányban a Haimos hasadékját elhagyja és a Hebrosba 
torkollik. De ha ezt az utat választotta Alexandros, és pedig azért, 
mert mást nem választhatott, kérdés, hogy miért is emliti Arrian a 
Nestost? Azt hiszem, hogy elég magyarázat erre nézve azon körül
mény, hogy azon időben a Nestos volt Makedoniának keleti határa 
és ha Arrian azt mondja, hogy Alexandros ezen a folyón átmenve 
tized napra jutott a Haemoshoz, ezzel csak annyit akar mondairi, 
hogy a király országa határától tíz nap alatt jutott a független thrá- 
kok területére.

Ezeknek lakhelyén kisértette meg Alexandros az átmenetet a 
Hamoson. A független thrákok pedig mint majd kifogom mutatni, a 
Hamos nyugoti részében laktak azon a tájon, a hol az Isker e hegy
ségen át tör magának utat; de ezzel csak általában vagyunk tájékoz
tatva a hely iránt hol az átmenetei történt.

Arrian erre nézve igen keveset mond; az átmenet módjáról 
ugyan bővebben szól, de semmit olyasmit a miből azon hágóra lehetne 
következtetni, melyen a király erőszakkal áttört. Azt olvassuk nála a> 
hogy ott, (t. i. a Ha?mos hegységénél) a felfelé vezető szorosban 
szembe állottak vele sokan a «kereskedők« (s>rjróp(ov) közűi felfegy
verkezve (<u7tX'ap.svoi) és a független thrákok, el lévén határozva meg
akadályoztatni az átmeneteit, miután előre elfoglalták volt a Haemos- 
nak tetejét (áxpav), a mely mellett a seregnek el kellett vonulni.“^

Ha kérdezzük, hogy kik voltak azok, kik Alexandros útját 
állották, azt a feleletet nyerjük Arrianból, hogy sokan a kereskedők 
közül és a független thrákok. Ennek a szövegezésnek, azt látni az első 
pillanatra, nincsen értelme, és e miatt e kitételt «tm  os s(j.iróp(ov 
xoXXoí» változtatták erre: twv sx t&v optov jroXXot,w és így azt jelen
tené hogy «sokan a hegyi lakók közül« és folytatva «és a független 
thrákok». Azt hiszem, hogy még így sincs segítve a bajon; Arrian

<0 I . 1, (j. kk.
W L. Droysen “1. kiad. 1, láO. 1. 3. j.



1'.»

nem írhatta ezt: «sokan a hegyilakók közül és a független thrákok» 
mert ez egyszerű szószaporítás volna; épen a független thrákok vol
tak a hegyi lakók vagy ha úgy tetszik a hegyi lakók független thrákok 
voltak. A bajon egyszerűen úgy lehet segíteni ha felteszszük, hogy 
egy a kézirat szélén lévő jegyzet «sokan a hegyi lakók közül» bele 
csúszott a szövegbe.

Mindenesetre a «független thrákok» állották Alexandras útját, 
és úgy látszik, hazájuk és szorosainak védelmébe már nagyon is be 
voltak gyakorolva, mert a király serege ellen oly védő eszközt akartak 
alkalmazni, mely kellő elővigyázat nélkül ennek nagy veszteséget 
okozhatott volna. Ok t. i. összerakták kocsijaikat, hogy ezek szükség 
esetén védfalul szolgáljanak nekik, a mely mögül a makedón serig 
támadásait visszaverhessék. De ez nem történt: a makedónok táma
dást nem intéztek ellenök, hanem valószínűleg elkerülve azon helyet, 
hol tábort ütöttek a thrákok, a mellettök elvezető utón szándékoztak 
előre nyomulni. A thrákok azonban kocsijaikat nemcsak védő, hanem 
támadó eszközül is tudták használni, mert az volt a szándékuk, hogy 
onnan a hol legmeredekebb a hegy lejtője, le fogják ereszteni a felfelé 
nyomuló phalanxra, és ezt az által zavarba és rendetlenségbe ejtve, 
megrohanják és tönkre teszik.

Alexandros erről valószínűleg előre értesülvén és nem akarván 
máshol a Haemoson átmenni, előre e veszély elhárításáról gondos
kodott. A kocsik, melyekkel a thrákok magokat körül vették, valószí
nűleg nem voltak nagyok, sem nehezek, talán inkább kétkerekű 
taligák, mint igazi négy kerekű kocsik. Ennélfogva megparancsolta a 
hoplitáknak, hogy ha lefelé gördülnek a kocsik, akkor ott, hol az út 
elég széles, váljék kétfelé a phalanx és engedjen utat a kocsiknak, a 
hol pedig ez nem lehet az út szorossága miatt, ott ereszkedjenek 
térdre és paizsaikat fejeik fölött úgy értessék egymáshoz, hogy köz 
ne maradjon és így valószínű lesz az, hogy a könnyű kocsik a 
paizsokon végig fognak gördülni, anélkül, hogy kárt okoznának. És 
így meg is történt. A kocsik egy része a phalanx sorai között lerohant, 
másik része a paizsok tetején legurult, úgy, hogy csak alig okoztak 
kárt, és egy sem vesztette általuk életét. Ekkép a thrákok a makedó
noknak akarván ártani, magoknak okoztak veszedelmet, mert a kocsik 
lévén mintegy védfaluk, ezek nélkül nem tudták hova meghúzni 
magukat és csekély fegyverzetük nem volt alkalmas arra, hogy a 
sarissa döfésétől megvédje őket. A makedónok pedig látván, hogy a 
kocsiktól, semmi bajuk nem esett, annál inkább felbátorodtak és liare-

■>*
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riadással rontottak a thrákokra. A jthalanxnak jobb szárnyára kiren
delte volt a király az íjjászokat, mert innen volt járhatóbb az út, 
maga pedig a balszárnyon vezette a könnyű fegyverzetüeket és az 
agriánokat. Mire a király a csata színhelyére ért, már el volt döntve 
a harc, a thrákok, már elébb a nehézfegyverzetű gyalogság és az íjjá- 
szok által hátraszorittatván, most eldobták fegyvereiket és a hegyek 
közé menekültek, ki a merre látott. Az ellenségek közűi elesett 1500 
körül, élve keveset fogtak el, mert sietve menekültek és a járást azon 
a vidéken jól ismerték; a nők pedig és a gyermekek, kik a thrákokkal 
voltak, a többi zsákmánynyal együtt mind a győző kezébe kerültek.a>

Arrián ezen előadásából csak annyit látni, hogy Alexandros ott, 
a hol a Haemo s aljához ért, megkísértette az átmeneteit az épen ott lévő 
hágón keresztül. Mannert b> ezen helyre nézve nem tud tájékozódni, 
ő csak annyit mond az egész hadjáratról: «Der Punkt seiner Unter
nehmung traf eine westliche Gegend in der Nähe des Flusses Oeskus 
(Esker), von welchem aus sein Eückmarsch ganz natürlich wird,» 
továbbá^ «Gegen Nordosten zieht er aus mittendurch das Land der 
freien Thrakier, welche ihm den Übergang des Gebirgs Hsemos ver
geblich zu wehren suchen.»

Határozott véleményt mondott a helyre nézve Jochmus,d) me
lyet Kanitz is^ változatlanul elfogad. Jacimus valamint Kan its is 
ott voltak a hely színén, megvizsgálták a vidéket és ennélfogva mint 
tekintélyes vizsgálók igényt tarthatnak arra, hogy nézeteik tekintetbe 
vétessenek. Ok azonban nemcsak Alexandros hadjáratának az irányát 
gondolták feltalálhatni, hanem Damns király útját is, melyen a Duna 
felé nyomult és melyen szerinte 1829-ben Both és Büdiger, valamint 
Diebitsch orosz tábornokok is, csakhogy ellenkező irányba halad
tak,-^ t. Bunarhissariól Burgas és Akhioli felé; innen átment a 
Balkan on azon hágókon, melyek a tengerparttól párhuzamosan 
Misecriatól Yovan Dervisig vezetnek. Alexandros útjáról pedig így 
szól: g> «Boghazdéré lies at the foot of one of the wildest mountain- 
gorges of the Balkan; and it is here, or at the entrance of the neigh-

a) A rrian i. li. 7— 12.
i) Geogr. d. Gr. u. R. VII. 27. 1.
c) U. o. 57. 1.
d) Journey into the Balkan in  1847. (Journ. of the R. Geogr. Soc. 1848.)
e) Donau-Bulgarien u. der Balkan I I I .  k.
f) Joclnnus i. h. 47 1.
a> i. h. 56. 1.



boiiring Haramdéré (Robbers'valley), that Alexander the Great must 
have fought the action with the Thracians before he crossed the 
Hieraus on his march from Amphipolis to the Danube (Ister) . . .  The 
aspect of either of the defiles of Boghazdéré or Haramdéré, the preci- 
pitious steepness of the mountains in some parts of the ascent, suited 
to that disposition for defensive and offensive purposes of the Thra
cian chariots, which is described by Arrian and above all, the dis
tance from Amphipolis, are circumstances which lead me to believe, 
that Alexander forced the passage of the Haemus by the road of 
Boghazdéré or by Haramdéré, rather than by any of the other défiles 
further to the eastward, and consequently more distant from his 
point of departure. Alexander, reaching the foot of Mount Ha nius, 
already on the tenth day after leaving Amphipolis, must have made 
very long marches even to reach Boghaz or Haramdéré by the shor
test road via Aldos, the distance being rather upwards of 300 English 
miles, i)

Oly szakavatott ember is, minő Jochmus tábornok volt, nagyot 
tévedhetett. Arról, hogy Alexandras útját éjszak keleti irányba vette, 
úgy beszél, mintha ahhoz kétség sem férne, pedig épen ez az első és 
fő tévedése ezen Írónak, hogy azon nézeten van, hogy Alexandras a 
Duna torkolatai felé nyomult; erről azonban későbben szólok. Egy
előre csak azt kell Jochmus állításaira nézve megjegyezni, hogy ő 
szerinte a Hannos csak fíoijhazdér énéi kezdődik, pedig, mint mindenki 
jó térképről leolvashatja, ezen folyó már a hegység éjszaki lejtőjén 
van : Arrian szerint továbbá a harc akkor történt, mikor a király a 
Halmoshoz, tehát annak aljához érkezett, nem pedig akkor, mikor 
már a gerincen túl volt, a Hannos alját pedig már Adrianopolis táján 
érte el Alexandras, tehát a harcnak itt kellett történni. Arrian azt 
mondja, hogy az avoSo? szorosa it foglalták el a thrákok, a /elmenetel
nél történt e szerint a csata, nem a Heemos túlsó lejtőjén való leme
netelnél. Végre pedig Arrian szövegéből nem látszik, hogy a szo
ros, melyen a makedón király áthaladt, csakugyan folyó melletti 
volt, sőt ellenkezőleg, tavaszszal lévén az idő, a folyóban nagy 
mennyiségű víz is lehetett, és ez megakadályoztatta volna a sereg
nek olyatén való felállítását a minőt feljebb (19. 1.) említettem és 
vagy az egyik vagy a másik szárnycsapatnak okvetlenül át kellett 
volna menni a folyón, arról pedig szó sincs. De Arrian szerint ez az 
út nem is volt oly szoros, a minőnek Jochmus képzelte, mert a hol a 
jobb szárny elég jó utón, ott. taőrfl sójropwtspa fjv, előre tud nyomulni,



és hol it phalanx csatarendben törhet előre és szükség esetén ki 
is tágíthatja sorait hüaát r/jv tá£iv, ott nem lehet szorosra gondolni, 
hanem legfeljebb keskeny Tölgyre.

Ezek szerint bátran mondhatni, hogy Jochmus és Ivauitz néze
tei azon helyre nézve, melyen Alexandras a Haemoson átment, teljesen 
ellenkeznek Arrian adataival.

Egészen más irányban keresi Droysen "> Alexandras útját. 
Szerinte a «hegyi lakók» nem lehetnek mások, mint a bessok, kikről 
majdlejebb teszek említést; ezen nézet mellett azon körülmény szól, 
hogy ezen nép lakhelyén Dionysos temploma volt, hol Alexandras 
ezen istennek áldozatot is hozott, tehát átment azoknak területén. 
Ezt helyesnek lehet tartani, de azon megszorítással, hogy nem a 
«hegyi lakók» voltak a bessok, hanem a független thrákok. Igaz, 
hogy ezek Tbukydides szerint a Rhodopén laktak,6' de épen az Isker 
forrásai táján a Rhodopr össze is függ a fformosán}, különösen 
Trajan Lapuja táján, úgy, hogy ha a brssol: egyrésze ehhez délre 
lakott a ílhodopén kelet felé terjeszkedve, mindazonáltal másik része 
okvetlenül a kapuhoz éjszakra lakott, mert annyit fel lehetett tenni 
ilyen rabló néptől, hogy a területén át vezető utakat hatalmába 
kerítette. Ebben tehát egyetértek Droysennel, hogy csakugyan a 
bessok állották útját a makedón királynak. Abban azonban nem tar
tom helyesnek nézetét, hogy Alexandras a Kalofcr-íéle hágóban és 
környékén támadta meg a thrákokat. Semmi ok nem szól a mellett, 
hogy épen a Kalofrr hágót használta volna a király, mert ezen hágó 
közelében van több más is, melyet ép annyi okkal meg lehetne emlí
teni. Ennek megértésére a következőket kell megjegyeznem. A feljá
rás ezen hágóhoz, mely ugyan Kalofrr városából kiindul, de nem 
Kalofrr, hanem Rosalita hágónak neveztetik, azon völgyből indul ki 
mely a Balkan déli előhegységét, a Ka ra dia Dugtál, a fő hegyláncz- 
tól elválasztja; e völgy Rahmanli fölött veszi kezdetét és keletfelé 
egy-két helyen megszakadván, egészen Kamuiadig terjed körülbelől 
25 mértföldnyi hosszúságban. Feltéve, és ebben nincs semmi valószi- 
nütlenség, hogy Alexandras a Marica völgyébe nyomult, onnan 
könnyű volt a Kurudéadag lassanként emelkedő déli lejtőjén felfelé, 
azután ennek éjszaki oldalán, ha meredekebb is, lefelé haladva, fenn
akadás nélkül a nevezett völgybe jutni. Innen több utat választhatott,

<>) 2-ik k. 1-20 k. 1. 3. j.
b) II. 9G.



ha csakugyan egyenesen éjszak felé akart haladni. Karnabcuhól 
kezdve nyűgöt felé van az Amp Balkan szorosa, tovább a Shotiireh és 
Kot ti szoros, mely Samia felé vezet, azután az .Elműt Balkan szorosa, 
mely Elenán át, a Tipuriska szoros, mely Travnán és Drenován át 
és a Sipka szoros, mely (rabrorán át vezet Trnovdba. Ezek után 
következik a llomlita és Trójait szoros, mely Trojanon át Lorcabn, 
vezet; ezeken kívül van több kevésbé fontos hágó. Ez állott mind 
Alexandros rendelkezésére, ezek között választhatott volna, mert akár
melyik kevés különbséggel a Dunához vezetett. Pedig Alexandros a 
mint Arrian mondja, nem választhatott az útak között, "> neki céljá
hoz képest csak egy út volt legalkalmasabb, és azért sem a Kalofer, 
sem a közellcvő szorosok egyikén sem mehetett át, mert neki határo
zott célja volt és ehhez képest kellett utat választani.

A király a triballok ellen indult és ha ezeknek földjére akart 
érni, más vitat nem választhatott, mint a melyen legrövidebb idő alatt 
legbiztosabban oda juthatott. Alexandros útját tehát, illetőleg azon 
hágót, melyben a harc a thrákokkal vivatott, nem lehet másfelé mint 
a triballok irányában keresni. Későbben ki fogom mutatni, hogy e nép 
Herodotos és Thukydides idejében, a mai Szerbiában lakott és hogy 
nincsen okunk feltenni, hogy már Alexandros idejében keletfelé köl
tözött. A királynak tehát csak olyan irtat lehetett választani, mely a 
Balkan aljától legbiztosabban a Morava partjáig vezetett. Azt már 
elébb említettük, hogy a thrákok, kiket megszalasztott, a bessok vol
tak, hozzá teszszük azt is, hogy e nép a mai Philippopolis táján 
lakott, és hogy Philippos ezen nép területén alapította a róla neve
zett várost. Alexandros tehát Philippopolis felé vette útját és itt jutott 
a Balkan azon része közelébe, melyen át kellett menni, mivel más
felé nem volt alkalmas út. Azon tíz nap lefolyása alatt, melyről elébb 
volt szó, a király a Nestos partjától Philippopolisig jutott, serege ezen 
idő alatt megtett körülbelül 50 mértföldet, a mi magában véve nem 
lehetetlen, különösen ha feltesszük, hogy írtjában semmi akadály 
nem volt.

Plrilippopolisból pedig a mai Szerbiába (beleértve abba az újabb 
szerzeményt is) csak egy természet alkotta út vezet, az, a melynek 
egyik pontja Trajan kapujának neveztetik, és melyet már a rómaiak 
is használtak. Philippopolisból egyenesen nyugoti irányban Brssapara 
(Tatar-Bazardzik) felé és onnan, még sik földön Vejtrenoráig veze-

a) i .  h .  o-j y l c  őtvai áAA7j tv(v nápooov.



tett, a hol éjszaknyugot felé kanyarodik és Sopeiumot (Trajan kapuja) 
és Helicét (Iclitimant) érintve, a mai Vakarel tájáig emelkedik, innen 
leereszkedve és az Inker folyón áthaladva Serdicá (Sophia)-ba ér. Az 
Mvrtől fogva újra emelkedik és Meldián (Slivnica) átmenve Dra
goman táján jut a Nisura (Naissos?) forrásaihoz, és e folyót követve 
Naissus (Nis) városánál közeledik aMoravához, Szerbia fő folyójához..

Nézetem szerint más utat nem követhetett a király, mint ezt, 
melyet most írtam le és e szerint a harc színhelye máshol nem keres
hető, mint ott a hol az avoSo;, az út emelkedése kezdődik, tehát a 
Vejtrenova és a Trajan kapuja között, sőt nem lehetetlen, hogy épen 
a Trajan kapu táján eresztették le a thrákok a kocsikat a makedón 
phalanxra, mert közvetlenül azon kapu alatt meredekehb az nt és a 
mellette lévő hegyoldal.

A thrákok legyőzetése után Alexandros a zsákmányt a tenger
melletti városokba küldte, megbízván két vezérét Lgsaniust és Philo- 
tant ezen teendővel. 0 maga pedig folytatta útját és átmenvén a hágón 
a Haimoson tovább haladt a triballok felé.

Már több ízben volt alkalmam e nép nevét említeni, a nélkül 
azonban, hogy annak lakhelyéről bővebben értekeztem volna, pedig 
annak nagyobb része, a mit alább Alexandros hadjáratának irányáról 
állítottam, abban találja bizonyítékát, hogy a triballok Alexandros 
idejében is még a mai Szerbiában laktak; hogy ez csakugyan tény, azt 
most van szándékom a régi történetírók nyomán bebizonyítani.

A triballokat legelőször Herodotosh> említi, ki azt mondja,, 
hogy az illyrek földjéről folyik éjszak felé az Angros folyó és eléri 
(saßöXXst) a triballok síkságát és a Brongos folyót, a Brongos pedig 
az Istrosba folyik. Tehát két folyót említ Herodotos, melynek partján 
a triballok síksága van. E síkság Báhrc) szerint «ad Moesiam infe
riorem sire ad Serviam quae nunc vocatur, pertinebit: die Mora vaebene 
ut ait Zeitss, d. Deutschen u. ihre Nachh. st. p. 258.» és igy e két 
folyók egyike természetesen nem más, mint a bolgár Morava (Angros), 
mely Vidino táján a Karadag éjszaki lejtőjén fakad és keleti irányban 
folyva Vranja alatt a Török-Szerbia határát eléri, hol lassanként 
éjszaknak fordul, és ezen irányt egész a torkolatáig megtartja. A má
sik folyó pedig a szerb Morava (Brongos), mely Stolac vára táján
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egyesül az előbbenivel. A síkság tehát, az újabb térképek alapján 
Ítélve, csakugyan nem lehet más, mint a Morava völgyének azon 
része, mely Leslcoradól (Skunae,!) csak nem Aleksinac (Bappi- 
arta /j-ig terjed. E mellett azon körülmény is bizonyít, hogy a tribal- 
lok síksága Herodot szerint a két folyó egybefolyása előtt van, tehát 
nem érthető alatta az egész Morava völgye, hanem annak azon része, 
melyen csak a bolgár Morava folyik keresztül.

Mannerta; azonban más nézeten van; szerinte a Rigómező 
volna a triballok síksága, de ő nem veszi tekintetbe, hogy a Bigó- 
mezőn nem a Morava folyik keresztül, hanem a Sitiriea, az lbar 
egyik mellék folyója. Igaz, hogy a Sitnica a Morava folyórendszeré
hez tartozik, és szükség esetén, fel lehetne tenni, hogy Herodotos nem 
bírván e vidékről biztos ismerettel, összetévesztette a Sitnicát a 
MargosB&l; itt azonban még tovább kellene menni, és feltenni, hogy 
nem csak hogy a Sitnicát a Mórávának gondolta, hanem azt is hitte, 
hogy az egészen egy és ugyanazon folyó az Ibarral.

Niebuhr e dologban még nagyobb tévedésben van mint Män
nert6̂ , mert ő úgy vélekedik, hogy az Angros a Drina, a Brongos 
pedig a Szára, és a triballok Herodotos idejében Szlavónia és a ma
gyar Alföld síkságain laktak. A nagy történész vagy Herodotos szavait 
nem vette tekintetbe vagy nem nézte a térképet, mert különben egy
szerre meggyőződött volna, hogy állítása nem felel meg sem Herodo- 
tosnak sem a térképnek.

He csak azt tudva, hogy a triballok a bolgár Morava azon táján 
laktak, a hol a Nisara ebbe torkollik, még nem ismerjük a népnek 
egész lakhelyét, Bővebb tudósítást találunk erre nézve Thukydides- 
nél. c> Azt olvassuk nála, hogy a triballok függetlenek voltak; ezeknek 
szomszédjai a trex’ek és tilitaiak, kik a Skombroshoz éjszakra laknak 
és nyűgöt felé az Oskios folyóig terjednek. Mint elóbb (17.) említettem 
a Skonibros a mai Vitos, hozzászámítva annak déli különböző névvel 
megjelölt kiágazásait, a hol csakugyan mint Thukydides állítja,'d> a 
Nestos, Hebros, Strymon és Oskios fakad egymáshoz meglehetősen 
közel lévő forrásokból. A trerek és tilitaiok lakhelyéről is elébb volt 
szó, most csak azt kell tekintetbe vennünk, hogy ők a triballok szom-
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szádjai voltak és hogy az Oskios választotta el a triballokat tőlük, — 
tehát a triballok keleti határát képezte Thukydides idejében az Oskios.

Ezen adatokat ki lehet egészíteni Strabóból, ki nem csak a tribal
lok akkori állapotáról tudósít bennünket, hanem régibb forrásokból 
merítvén, e nép régibb történetéből is fontos adatokkal szolgál. Azt 
tudjuk meg belőlea> hogy a triballok, mielőtt az autariaták által 
legyőzettek, az agrianoktól az Istrosig terjedtek, oly távolságban, 
melyet egy utas tizenöt nap alatt járhat be. Ezen adatból azt látjuk, 
hogy a triballok éjszaki határa az Istros volt, déli határukon laktak 
az agrianok, kikről Thukydidesből, tudjuk, hogy a Strymon felső 
folyása táján voltak letelepedve. Ha ez nem is egészen pontos meg
határozás, annyit mégis látni belőle, hogy Makedonia éjszak-nyugati 
határához meglehetős közel laktak. Azt az egyet azonban még meg 
kell jegyezni, hogy Strabo, nem tudom biztosan mi okból, túlságos 
nagynak mondja a triballok földjét.

Mindazokat összefoglalva, melyek a triballok lakhelyére vonat
kozólag mondattak, annyi bizonyos, hogy e népnek déli határát 
Illyria azon része képezte, hol a bolgár Morava fakad, éjszaki határát 
az Istros és keleti határát az Oskios, és így nem csak Szerbia, hanem 
Bolgárországnak nyugati része az Iszkerig képezte ama nép lakhelyét.

A byzantiumi irók ezen területet, a mennyiben a szerb király
sághoz tartozott, régi nevén szokták nevezni, a mi jele annak, hogy 
még a római elnevezések — Moesia, Dardania — nem voltak képesek 
a régi nevét e vidéknek feledésbe juttatni. Erre nézve elég legyen meg
említenem, hogy Ducas h> a szerbeket triballoknak nevezi, hasonló- 
képen Chalcocondylasc) és Critobulos.A>

Azt lehetne azonban ezen fejtegetés ellenében felhozni, hogy 
Szerbiának azon része, mely Herodotnál a triballok síkságának ne
veztetik, a rómaiak idejében Dardania volt, és e szerint nem tri
ballok, hanem dardanok, tehát más néptörzs laktak Naissus táján. 
Erre azonban azt lehet megjegyezni, hogy a római elnevezés csak 
annyit bizonyit, hogy a provinciának egyik részében csakugyan lak
hatott azon nép, melytől az nevét vette, de arra nem mutat, hogy az 
egész provinciában csak amaz egy nép lakott; legvilágosabb bizonví-
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ték erre nézve Moesia, melyben ugyan a mocsok laktak de korántsem 
az egész provinciát foglalták el, hanem annak csak egy kis részét a 
mint Straboa> is mutatja. Az is lehetséges, hogy későbben a triballok 
földjére dardanok jöttek lakni, és e mellett szól Dio Cassius is, w ki 
azt beszéli, hogy a bastarnok átjőve a Dunán, a triballok és a dar
danok földjét pusztítgatták, kik a triballok földjén laktak. Ezen állítás, 
hogy a dardanok a triballok földjén voltak letelepedve, világosan 
mutatja, hogy a későbbi Dardaniának egy része a triballok földje 
volt és nincs kétség az iránt, hogy a dardanok a triballok leveretése 
és elűzetése után épen a termékeny síkságot foglalták el.

Mert az tudva van hogy a triballok későbben lakhelyeikből 
, elüzettek, és hogy egy részök az Istros partján telepedett le. Lak

helyeiket a kis skordiskok foglalták el, kik Strabo r) szerint a Margos 
(Morava) jobb partján laktak, szomszédjaik kelet felé a triballok 
voltak, és ezek után a mysok következtek. De nem a skordiskok dön
tötték meg az egykoron hatalmas triballokat mint Niebuhr gondolta, d> 
hivatkozva Diodor Siculusra; e> Ezen író t. i. azt beszéli hogy a 101. 
olympiasban a triballok élelem hiánya miatt mindenestül (itavo-r̂ .si) 
hadat indítottak a felső vidék ellen és más országokból szereztek 
maguknak élelmet. Többen voltak harminczezernél és bejárták a 
szomszéd Thrakiát és az Abderiták földjét is pusztítgatták stb. Ezen 
előadásból Niebuhr azt következteti, hogy a triballok «als ein vertrie
benes, fortgezogenes Volk» Thracia közepén, Abderánál jelennek meg, 
«damals also hatten die Celten Pannonien schon eingenommen». Azt 
nem fogja senki sem vitatni, hogy a skordiskok valamikor a triballok 
földjén laktak, de igen is azt, hogy ezen változás már a 101. olymp.-ban 
történt. Strabo, ki sok régi forrást használt fel művében, a triballok- 
ról azt mondja/'' hogy az autoriaták által győzettek le, az autariaták 
pedig a skordiskok által, és így nem a skordiskok űzhették kiatribal- 
lokot. Sőt ha csakugyan a skordiskok lettek volna a triballok legyőzői, 
akkor sem lehetne Diodorból azt következtetni, a mit Niebuhr, hogy 
t. i. a triballok hazájukból kifizetvén, úgy jelentek meg Abdera előtt; 
az a hadjárat rablóhadjárat volt, egyéb semmi, erre az éhség kény-
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szerítette a népet, de nem az ellenség. Ekképen Niebuhr azon meg
jegyzése, is hogy a 101. olymp.-ban a celták már elfoglalták Pannóniát, 
teljesen alaptalan.

A mellett azonban, hogy a triballok Alexandres idejében már 
nem bírták régi lakhelyüket, hanem az Istros torkolata körül laktak, 
más bizonyítékot is szoktak felhozni, azt, hogy a triballok az Istros 
torkolata táján lévő Penke szigetére menekültek és hogy azon Lyginos 
folyó, mely mellett, mint alább látni fogjuk, Alexandras a triballokat 
megverte, a Fekete tengerbe ömlik. Ha csakugyan Peuke szigete az 
Istros deltájában keresendő és ha ti Lyginos mint Jochmus gondolja 
a mai Pruradi,a> akkor hiába való volt minden eddigi fáradozásuk, 
mely azt akarta kimutatni, hogy a triballok a mai Szerbiát bírták. 
De nem úgy van, mint Jochmus és mások képzelték, a mint alább 
be is fogjuk bizonyítani. Egyelőre kövessük Alexandrost útjában.

Miután a király a zsákmányt a tenger melletti városokba elkül- 
dötte, a Hsemoson átment és így elérkezett a triballok földjén lévő 
Lyginos folyóhoz; az az Istrostól három napi járó földnyire van 
(azaifij.o'jc). Syrmos, a triballok királya, azonban jó előre értesülvén 
Alexandras hadjáratáról, a triballok nejeit és gyermekeit előre kül
dötte az Istroshoz, meghagyván nekik, hogy egy az Istrosban lévő, 
szigetre menjenek át; ezen sziget neve Peuke. Ezen szigetre menekül
tek a triballokkal határos thrákok is, midőn Alexandras közeledett, 
és maga Syrmos király is ugyancsak ezen szigetre menekült hozzá
tartozóival együtt. A triballok nagyobb része azonban valószínűleg 
azért, mert a szigeten annyian el nem fértek, visszafelé futott azon 
folyóhoz, melytől Alexandros előtte való nap elindult.

A király megtudván a triballok szándékát, maga is vissza for
dult és a triballok ellen indúlt, kiket akkor ért utol, mikor már tábort 
ütöttek ; munka közben Alexandros által meglepetvén, a folyó mel
letti völgyben csatarendbe állottak. A küály a phalanxot maga vezette, 
előre rendelvén azijjászokat és j>arittyásokat, hogy ezek a barbárokat 
nyilaikkal és parityáikkal ingereljék és hogy a barbárokat a völgy 
meztelen (fákkal nem bü'ó) részeire kicsalják. A mint a triballokat 
a makedón harzosok lövegei elérték, sokan közülök mcgsebesíttetvén 
előre rohantak az íjjászokra, mint a kiken fegyverzet nem volt. 
Alexandros azt látván, hogy a folyó völgyéből kifelé jöttek, megpa
rancsolta Philotasnak, hogy a felső Makedoniából való lovasokkal
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támadja meg az ellenség jobb szárnyát, a mely leginkább előre nyo- 
múlt, Herakleidesnek és Sopolisnak pedig azt a rendeletet adta, hogy 
a Bottiaia és Amphipolis tájáról való lovasokat vezessék a bal szárny 
ellen. A többi lovasságot a phalanx elébe rendelvén, a phalanxot 
magát az ellenség derékhada ellen vezette. Addig míg mindkét rész
ről csak lövegekkel történt a liarcz, a triballok bátran helyt állottak, 
mihelyt azonban a tömör phalanx erősen nekik rohant és a lovasok 
nem lövegekkel, hanem lovaikkal minden felé rájuk támadtak, akkor 
futásnak indúltak a völgyön keresztül a folyó felé. Futásközben há
romezren haltak meg, élve kevés fogatott el, mivel a folyó mentében 
sűrű erdő volt, és a bekövetkező sötétség a további üldözést megaka
dályoztatta. Ptolemaios szerint a makedón lovasok közűi meghalt 
tizenegy, gyalogos pedig k. b. negyven. a>

A csata után harmadnapra az Istros folyóhoz érkezett Ale
xandras; itt találta a Byzantíonból a Pontos Euxeinoson keresztül 
érkezett nagy hajókat. Ezeket megrakván ijjászokkal és hoplitákkal, 
azon sziget felé hajózott, melyet a triballok elfoglaltak volt és kísér
letet tett azt elfoglalni. A barbárok azonban ellentállottak mindenütt 
a hol a hajók közeledtek; ezeknek száma piedig csekély volt és harczos 
sem sok volt rajtuk, ezenkívül a sziget partja nagyobb részt nagyon 
meredek volt, a víznek folyása körülötte, miután a folyó medre igen 
szűk volt, rohamos, úgy hogy a szigethez alig lehetett közeledni. 
Mindezen okoknál fogva Alexandras felhagyott tervével és más felé 
ford ült. bl

A hadjárat ezen eseményei oly világosak és érthetők, hogy 
ezekhez semmiféle magyarázat nem szükséges, de annál több szó 
fér ahhoz, hogy hol keresendő az a Lyginos és csakugyan azon szi
getre menekűltek-e a triballok és thrákok, melyet az ókorban általá
nosan Peuli'nak neveztek ?

Előadásunk eddigi részleteiből mindenekelőtt az látszik, hogy 
a Lyginos folyó nem a mostani Pravati mint Jochmus és utána 
Kanitz gondolták. Jochmus^ azt magyarázta, hogy e folyótól a 
Dunáig való távolság 24 órányi, a melyet épen három nap alatt lehet 
megjárni, és a mi nála fődolog, e folyó a Dunával párhuzamosan
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folyik a Pontos Enxeinosba és nem a Dunába. Továbbá azt is kima
gyarázza Arrian franezia fordításából, hogy a triballok visszafelé, 
a Lyginos egy szigetére menekültek és ki is mutatja a csatahelyet, 
ott hol a két l)crne tó között egy isthmus húzódik. Ezen felfogásnak 
Arrian szövegében nincsen helye, mert ezen iró szerint oly szigetről 
gondolni sem lehet melyre a triballok az előrenyomuló Alexandros 
háta mögött menekültek; de a Lyginos folyóra nézve sem fogadhat
juk el azon állítást, hogy ennek Arrian szavai szerint a Dunával 
párhuzamosan kell folyni és a Dunába ömleni. Ha Arrian azt mondja, 
hogy a folyótól három nap alatt lehetett a Dunához jutni, akkor csak 
annyi látszik ezen szavakból, hogy a folyó nem ömlött a Dunába, de 
azt nem zárják ki, hogy ez a Duna valamelyik mellékfolyójába tor
kollott, p. o. a Moravába, és akkor Arrian teljes joggal azt mondhatta, 
hogy ama kisebb folyótól három napi út van a Dunához. Jochmus- 
nak okoskodása ezen tekintetben nagyon hibás, és ehhez hozzá járni 
meg azon téves nézet is, hogy Alexandros a Pontos közelében ment 
át a Haemuson, a miről már elébb volt szó (21. ].).

Az Oskios sem lehet a Lyginos, mint Droysen műve első kia
dásában vélte a>, mert ezen folyó völgye ott a hol a Hsemust átmetszi, 
nagyon nehezen járható és oly folyóról, melyről Arriannak tudnia 
kellett, hogy a Dunába ömlik, nem mondhatta azt, hogy három napi 
ut van tőle a Dunáig. Az elébb kifejtett nézetünk szerint azért sem 
lehet az Oskiost és Lyginost egy folyónak tartani, mert Alexandros 
azon a folyón már régen túl ment, midőn a triballok földjére ért. 
Droysen mostani állítása, hogy a Lyginos csak a Kameik lehetne, 
mely párhuzamosan folyik az előbb említett Pravadival a Pontosba, 
csak hozzávetés, és maga az iró sem tartja bizonyosnak.1-'

Helyesebben vélekednek lloesler és Müller. Az első azt hiszic>, 
hogy a Lyginos a mai Ljig nevezetű folyó, mely a Dunába szakadó 
Kolubarába ömlik. Ebben azonban tévedt Roesler, ha a Kolubarát a 
Duna mellékfolyójának tartotta, mert az a folyó a Szávába ömlik 
Obrenovac táján, valamint abban is, hogy Alexandros elhagyván az 
egyenes utat, a szerb Morava völgyében haladt volna, és ebből átment 
a kis Ljig völgyébe; ha abban igazat kell is adni líoeslernek, hogy a
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folyó Szerbiában keresendő, mégsem hiszszük, hogy egy oly jelen
téktelen patak minő a Ljig, mai napig megtartotta volna régi elneve
zését. Müller pedig jóval lejebb keresi a Lyginost; szerinte a 
«Nicha ira» folyó felső folyása Lukavitzának neveztetik és ez a Lyginos 
«prope quem Alexander magnus a Philippis contra Triballos profi
ciscens proelium commisit, indeque tribus castris ad Danubium venit». 
Csakugyan a Nisava egyik mellékfolyója a Lukavicka, mely a Grloska 
Plani fián fakad, és így ezen folyó Alexandros útjába esett volna, a 
midőn Sophia felől Nishez közeledett, csak az a baj, hogy a távolság 
a Ijukariékától a Dunáig több mint harmincz mértföld, ezt a utat 
pedig hadsereg nem teheti meg három nap alatt, és így Müller véle
ményét is el kell vetni.

Nincs veszedelmesebb conjectura, mint mikor az ember a 
nevek esetleges hasonlatosságából fontos és messzire ható következte
tést von; különösen oly esetben, a midőn semmi sem mutat arra, 
hogy a régi név csakugyan fenn maradhatott. -Jobb ily kétes esetek
ben, minő a most fennforgó, abban megnyugodni, hogy nem vagyunk 
képesek a dolgot eldönteni. Lehetne ugyan a Morava számos mellék
folyójából könnyen egyet vagy kettőt megemlíteni, melynek távolsága 
a Dunához engedné azt a Lyginossal azonosítani, hanem azt nem 
tarthatjuk helyes eljárásnak.

Hasonlóan áll a dolog azon szigetre nézve is, melyre a triballok 
királya menekült. Ezen sziget neve ugyan meg van említve, Peukv- 
nek mondja Arrian, de az a kérdés, valljon csakugyan az az,.melyet 
az ókori irók így neveztek. Már Eratosthenesb> és ennek nyomán 
Eustathios c> valamint Skymnos is d) tudja, hogy Peuke egy három
szögletes sziget, mely körül az Istros a tengerbe ömlik; a sziget nagy
ságra megfelel Kliodosnak és az nevét a rajta lévő fenyőktől vette, 
mint Skymnos is mondja. Strabo is e> azt írja, hogy az Istros torko
latánál egy nagy sziget van, melynek neve Peuke; a bastarnok, kik 
azt elfoglalták, Pnucininek neveztetnek. Legegyszerűbb volna tehát 
azt a szigetet, melyen Syrmos tartózkodott, ezen Peukével azonosí-

H ist. Graec. Fi*. V. 25. 1. jegyz. 
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tani, mint Müllenhoffa) és Zippel is teszikb) kik azt mondják, hogy 
Alexandros a Duna toi'kolataitól ment visszafelé Illyriába; de ha- 
szemügyre vesszük azokat, melyeket Arrian e szigetről mond, lehe
tetlen meg nem győződnünk arról, hogy nem ezen Peukéről beszél. 
Mert ama sziget partja meredek, és körülötte e folyó medre szűk, 
folyása rohamos és ennélfogva nehéz volt hozzá közeledni. Mindezek 
nem illenek a Duna torkolatánál lévő szigetre; elég arra hivatkozni, 
hogy a torkolat táján a folyótnak egyáltalában nem szokott keskeny 
medrök lenni és különösen arra, hogy nem lehet ilyen helyen meredek 
partú szigeteket találni. Ezt belátták már Schaefer, 0> Droysend> és 
különösen Koesler e>, és ennélfogva Niebuhr után indúlva úgy véle
kednek, hogy ezen sziget Silistria táján keresendő. De nincsen semmi 
okunk feltenni, hogy e helyen képzeljük a Duna folyását oly feltűnően 
rohamosnak, mert a folyó ezen részének jobb partja mocsaras,és ennél
fogva, ha van is több sziget Silistria közelében, p. o. Priral éfvl'idkiti 
Maré, ezek nem lehetnek és nem is meredek parkiak. Alexandros 
nem sokkal későbben a géták földjére átmenve, ott érett vagy leg
alább csaknem érett gabonát talált, tehát legkorábban május végén 
volt a Duna partjánál, a midőn a folyó vízének mennyisége nem volt 
felette nagy, tehát nem a megáradt folyó okozhatta ama rohamos 
folyást, melyről Arrian beszél. Nem lehet tehát mást mondani, mint 
azt, hogy a sziget, melyet Arrian Peukének nevez, oly helyen volt, a hol 
a folyam medrének szorossága okozta a víz rohamosabb folyását és 
ilyen helyet az egész alsó Dunában máshol nem találhatunk, mint a 
Klisszurábm, tehát a Duna azon részében, mely mai nap is a hajó
zásra nézve legveszélyesebb. Csak is ezen feltevés alatt érthetők 
Arrian szavai és érthető Syrmos király eljárása. Azt tudta, hogy a 
Vaskapu környékén nehezen hozzáférhetők a szigetek, és épen azért 
menekült ide. Számítása helyes volt, mert Alexandros hajói épen a 
víz rohamos folyása miatt nem közelíthettek a szigethez és Syrmos 
megmenekült a végveszélytől.

A helyszínén megejthető kutatás alapján lehetne legbiztosabban

<0 tíeten, Erscli és G ruber-féle Eneyklopaediában I, 64, 452. 1.
W Die römische H errschaft in Illvrien. S Í T . 1.
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e) Die Geten und  ihre Nachbarn, Sitzuugsber. d. phil. h ist. Classe der 
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meghatározni, hogy a Dunának Moldovától Orsováig terjedő részé
ben melyik sziget felelne meg leginkább Arrian leírásának. A heh' 
színén való felmérés és az ezzel összefüggő rajzok, melyeket a ha
zánkba hivott külföldi szakemberek 1879-ben a Duna ezen részéről 
kiadtak") felvilágosítanak bennünket arra nézve, hogy hol keressük 
Syrmos szigetét. O-Moldova közelében találjuk először is Uj-Moldova 
szigetet, mely terjedeleménél fogva a triballoknak menedékül szol
gálhatott, de mivel az egész sziget valamint partjai laposak, nem felel 
meg Arrian leírásának. Inkább lehetne a gr ebeni szorulaton alól fekvő 
Porecs szigetre gondolni, melyen hasonnevű falu is van, és épen e 
körülmény arra enged következtetni, hogy a Duna áradásainak 
nincsen kitéve, különben nem maradtatott volna meg a helység. 
Továbbá Ograüinún alól van Ogradini sziget, melynek területe rész
ben ármentes, de helység nincsen rajta. Végtére a Vaskapun felől 
van Uj-Orsóvá, jelenleg a mi monarchiánk birtoka, rongált török erőd
jével. A vele szembe fekvő szerb partvidék mint az ókori irók össz
hangzó adataiból következtethetni, a triballok földjéhez tartozott és 
azért nem lehetetlen, hogy épen Uj-Orsován — Ada Kaleh — keresett 
Syrmos menedéket.

De a sziget Peukének neveztetik Amannál, és erre nézve is kell 
magyarázatot keresnünk. Schäfer azt hiszi, hogy Arrian itt nem he
lyesen (verkehrt) alkalmazta földrajzi ismereteit, de ilyent Arrianról 
nem lehet feltenni. 0  bejárta az egész Pontosnak partjait Hadrian 
•császár idejében (117-—138) és írt is ezen ti tjár ól jelentést; ha nem 
említi a sziget nevét ott, a hol kellett volna, b> abból még nem követ
kezik, hogy a sziget nevét nem ismerte, hanem csak az, hogy nem 
tartotta szükségesnek azt megemlíteni, mert azon nem talált és nem 
is találhatott hajóállomást. Ha tehát ismerte a szigetet és tudta, hogy 
az Istros torkolatában fekszik, — mert maga látta — akkor nem 
mondhatta róla, hogy partjai meredekek és hogy a víz folyása körü
lötte rohamos, meg azt sem, hogy a folyó medre keskeny — egy szó
val nem Arrian szavait látjuk ezen kitételben: IIsóxTj ővou.a rjj 
satív, hanem valamelyik másolónak ügyetlen toldását, a mely nincs 
is összefüggésben a szöveggel. Talán nem csalódunk, ha azt állítjuk,

<*) A h aza i folyókon v é g reh a jto tt szabályozási m u n k á la to k  m eg b irá lásá ra  
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hogy ezen toldás Strabóból vétetetta), ki a szigetet, melyre Syrmos 
a triballokkal menekült, Peukének nevezi. —

Ha Alexandrosnak ezen kísérlete nem sikerűit is, azért ezen 
a vidéken még nem szüntette meg hadjáratát. 0  akkor az Istros part
ján állott, mely folyó még alig egy századdal előtte a görögök földrajzi 
ismereteinek éjszaki határát képezte, Herodot legalább nem tud e 
folyó ójszaki vidékéről egyebet mint egy néhány nép nevét. Alakosok 
azonban, melyek az Istros partján letelepedtek, már nem voltak azok, 
a kikről Herodot tesz említést. Ezen író Dareios hadjáratát írván le, b> 
elmondja, hogy ezen király, délfelől az Istroshoz közeledvén, mind
azon népeket meghódította, melyekkel útjában találkozott, csak a getále, 
kik akkor még a Hsemos éjszaki lejtőjén, valószínűleg az Istros part
jáig laktak, állottak ellent és csak a kényszernek engedve, hódoltak 
meg a nagy királynak. Alexandras idejében a géták legalább részben 
már átkeltek az Istroson és a mai Oláhországban telepedtek le, a 
honnan későbben éjszak felé terjeszkedtek. Nem lehet most szándé
kunk ezen népről bővebben értekezni, elég annyit tudnunk, hogy ők 
is félvén Alexandrostól, sereget állítottak fel az Istros éjszaki partján, 
és pedig tízezernél több gyalogost és négy ezer lovast. Alexandras 
ugyan nem akart itt állandó hóditást tenni, de azt sem engedhette 
meg, hogy a géták vele szemben fenyegető állást foglaljanak; to
vábbá a kíváncsiság vagy talán tudásvágya indította őt arra, hogy 
a folyón átkeljen. Hidat verni hamarjában nem lehetett, nem is akart, 
mert az igen sok időt és erőt vett volna igénybe, pedig a király csak 
annyi időt akart ezen hadjáratra fordítani, a mennyi okvetlenül szük
ség volt, átkelését tehát a viszonyokhoz alkalmazta. Rendelkezésére 
állottak mindenekelőtt azon hajók, melyek Byzantiumból segítségére 
jöttek volt; továbbá azon számtalan csónak, melyek a parti lakosoknál 
találtattak, kik halászattal és alkalmilag rablással is foglalkoztak; 
végre a makedónok bőrsátrai, melyeket a király össze varratott és szé
nával kitömetett. Mindezek segítségével annyi harczost szállított át a 
folyón, a mennyit csak lehetett; maga természetesen a nagyobb hajók 
egyikén kelt át. Mindössze négyezer gyalogos és ezerötszáz lovas 
ment át. c>

'O V II. 3. S.
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A géták, úgy látszik, nem csak halászattál, hanem földművelés 
sei is foglalkoztak, mert a midőn Alexandras éjjel földjükre lépett, 
mély vetésű szántóföldre akadt, melyen hajnal felé csapatjait átvezette. 
A vetésben nem lehetett neki arra gondolni, hogy seregét csatarendbe 
állítsa, hanem előre küldötte a nehéz fegyverzetű gyalogságot, meg
parancsolván, hogy a sarissákkal a gabonát félre hajtsa, és addig 
nyomúljon előre, míg a vetésből ki nem ér; a lovasság nyomban 
követte a phalanxot. Alexandras útját nem a parttól befelé a géták 
városa irányába vette, hanem a part hosszába arra, merre a géták 
csapatjai a folyó partján fel voltak állítva, körűlbelől egy parasangos, 
azaz SU mértföldnyi távolságban a várostól. A király seregét a folyó
val ellenkező irányban, tehát nyűgöt felé vezetvén, a mint kiért a 
vetésből, maga a lovassággal a jobb szárnyon foglalt állást, a phalanx 
a balszárnyat képezte Nikanor vezérlete alatt és egészen a folyó part
jáig terjeszkedett, nehogy a géták valamiképen megkerülvén a make
dónokat hátúiról támadják meg ezeket. A géták azonban be sem 
várták a makedón lovasság támadását, annyira meg voltak lepve a 
makadon sereg megjelenése által; Alexandros merészsége és ügyes
sége, mely annyira vitte őt, hogy egy éjjel könnyen átkelt a folyók 
legnagyobbikán, a nélkül, hogy hidat épített volna, továbbá a phalanx 
tömött csatarendje és a makedón lovasság rohamos támadása annyira 
megrémítette őket, hogy futásnak eredtek és közel lévő városukat is 
elhagyták, miután ez oly rosszul volt megerődítve, hogy védelmére 
nem is gondolhattak. Oly s etős volt futásuk, hogy mindenüket a 
városukban hátra hagyták, csak nejeiket és gyermekeiket, a mennyire 
lehetett, lóra ültették és ezekkel együtt a pusztaság felé vették útj okát. 
Alexandros ezután a várost a benne lévő zsákmánynyal együtt elfog
lalta, ez utóbbit Philippos és Meleagros vezéreire bízva, Makedoniába 
kiildé. A város feldulása után a folyó partján áldozatot hozott Zeus 
Soternek, Heraklesnak és magának az Istrosnak is, mert megengedte 
neki az átkelést és még az nap, a nélkül, hogy csak egy harczosá 
odaveszett volna, vissza ment a folyón át táborába.

Ezen győzelemnek, — ha annak lehet nevezni, — megvolt a 
hatása. Az Istros környékén lakó független népek követeket küldöttek 
Alexandroshoz, és szövetséget ajánlottak neki, és bizonyos, hogy e 
követek mind a folyó túlsó partjáról jöttek, miután az ott lakó füg
getlen népek a géták példájából beláthatták, hogy nem jó még a
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folyón túl is fenyegető állást foglalni Alexandrossal szemben, és hogy 
ő képes még a legnagyobb akadályt, a folyót is, legyőzni. Maga Syrmos 
király is békét ajánlott a makedón királynak, melyet ez el is fogadott 
és melynek megerősítésére nem csak harcosokat állított a makadon 
seregbe,'1'1 hanem ajándékokkal is kedveskedett Alexandrosnak. b)

Azon népek között, melyek a makedón király barátságát keres
ték, celták is voltak. Ezek Ptolemaios, Lagos fia szerint, c> az adriai 
tenger partján laktak, és némelyek véleménye szerint a skordiskok 
voltak, kikre azonban azért sem lehet gondolni, mert ezekről biztosan 
csak azt tudjuk, hogy későbben hol laktak, t. i. Mura, Száva és Duna 
partján, de Alexandras idejében hol tartózkodtak, arról nincs tudomá
sunk. Niebuhr azt hiszi, A> hogy a Noricumban lakó celtákról tesz 
Arrian említést, a mire csak azt kell megjegyezni, hogy Noricum 
határa nem érte a tengert.

De nem is lett volna értelme, ha Noricumból érkezett volna 
követség a királyhoz, mert az e helyen lakó nép sokkal távolabb lett 
volna Álexandros hatáskörétől, hogysem oka lett volna a király be- 
rohanásától félni, mert mégis csak ezen egy indok bírhatta volna 
őket arra, hogy a király barátságát keressék. De távol is van Nori
cum a Moravához abban a tekintetben is, hogy ily rövid hadjárat híre 
oda juthasson, és hogy a celták elhatározhassák magukat arra, hogy 
követséget meneszzenek Alexandroshoz és hogy a követség meg is 
jelenhessen a királynál. A hadjárat, mint mondva volt, tavaszszal 
kezdődik; mire a gabona érik-— junius hóban — a makedón király 
már az alsó Dunánál felkeresi a gétákat, tehát alig három hónap alatt 
vége volt az egész vállalatnak; a celták pedig legkorábban május 
végén hallhatták meg, hogy a triballok megverettek, és igy aligha lett 
volna elég idő arra, hogy a királyt követségök által felkeressék. Egé
szen másképen áll a dolog, ha a celták közelebb laktak a háború 
színhelyéhez, úgy hogy7 egyrészt elég gyorsan megtudhatták Ale
xandras győzelmeit, másrészt félthették függetlenségöket is. — Az 
adriai tenger partján, és pedig hegyes, nehezen hozzáférhető vidéken 
laktak az iapodok, kikről más helyen kimutattam, hogy Nagy Sándor 
idejében már le voltak telepedve a magyar tengermellékene> és így

a) Arrian.
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rövid idő alatt megtudhatták, hogy mi történt a Morava partján és 
attól tarthattak, hogy a király őket sem fogja megkímélni.

E nép testalkatra nézve felülmúlta a többieket és sokat is kép
zelt magáról. Alexandras szívesen fogadta követeit, meg is vendégelte 
őket és a lakoma közben azt a kérdést intézte hozzájuk, hogy mitől 
félnek legjobban. A király azt várta, hogy majd őt említik, mint a 
kitől minden ember között leginkább félnek, — tényleg úgy is volt, 
mert különben aligha érkezett volna hozzá a követség; mindazonáltal 
azt válaszolák a király kérdésére, hogy nem félnek semmitől, hanem 
csak attól, hogy valahogyan rájuk szakad az ég, de különben oly 
ember barátságát, minő a makedón király, igen sokra becsülik. 
A király azután barátjainak nyilatkoztatta ki őket és szövetséget kötvén 
velők, útnak bocsátotta.

Utólagosan azonban még azt a kérdést is kell felvetnünk, hogy 
mindezek hol történtek'? Amannál e tekintetben alig kapunk felvi
lágosítást, mert ő sem a helyet sem az időt nem határozza meg. Annyi 
látszik az ő előadásából, hogy az Istroson való átkelés nem történ
hetett azon sziget táján, melyen Syrmos tartózkodott, (mert a víz 
folyása nem engedte volna, hogy a makedónok szénával kitömött 
tömlőkön keljenek át), tehát más helyen mint a Kliszurában, a hol 
mint elébb láttak (32.), ama sziget keresendő. Alexandras tehát vagy 
a Ivliszurán felül vagy azon alól ment át a folyón, és habár Arrian 
erre nézve nem nyújt semmi felvilágosítást, mégis azt állíthatjuk, 
hogy a király Orsován alól vezette át a makedónokat a folyón, mert 
a géták, kik, mint elébb volt mondva, a mai Bolgárországból részben 
a Dunán inneni részekbe költözködtek, legközelebbek voltak a tribal - 
lokhoz, és igy legalább valószínű, hogy Alexandras is itt találta őket.

Az időre nézve, melyben a támadás történt, útmutatóul szolgál 
azon adat, hogy a király a gétak földjén mély vetésű szántóföldeket, 
tehát érett vagy csaknem érett gabonát talált, a miből Droysen a> azt 
következteti, hogy május közepe táján történt az átkelés; mert egy 
botanikus állítása szerint a gabona akkor már embernyi magasságú. 
Ezen felfogás ellen nem lehet ellenvetés, csak azzal kell kiegészíteni, 
hogy a királynak még jó ideig kellett ott tartózkodni, míg az ő 
győzelmeinek híre az adriai tenger mellett lakó celtákhoz jutott és 
míg ezeknek követei a király táborában megjelentek. Erre egy néhány
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hét kellett és e szerint Nagy Sándor legalább junius derekáig marad
hatott a Duna partján.

A király visszatérve nem azon utat választotta, a melyen jött, 
hanem nyugoti irányban tört az agria nők és perionok földjén áthaladva 
Illyriába, a hol nehéz küzdelmek után az ellene fellázadt Kleitos és 
Glaukos királyokat legyőzte és ezután Hellasba sietett, hol halálának 
álhíre nagy ki terjedésű forrongást idézett elő.

Ezen útjábna azonban már nem kísérjük a makedón királyt, 
miután csakis dunai hadjáratát volt szándékunk leírni.

F röhlich  K öbért.



J E L E N T É  S.

Az 1882/83-iki tanév eseményei között a főgymnasium beléle- 
tére azon igen fontos változást kell első sorban kiemelnünk, mely 
annak kormányzatában végbe ment.

Köztudomású dolog, hogy főgymnasiumunk felügyelője és veze
tője Ng. Huníalvy Pál kir. tanácsos úr volt, ki évtizedeken keresztül 
el nem lankadó buzgósággal és nemeslelkű áldozatkészséggel nem 
csak általában az intézet felvirágoztatásában buzgólkodott, hanem 
különösen a bpesti egyház által támogattatván, annaknyolcz osztályú 
teljes gymnasiummá való kiegészítését keresztül is vitte. Ezen férfiú, 
ki ekként a gymnasium történetében dicső emlékezetet szerzett ma
gának, betegeskedése által kényteleníttetett a felügyelői állásról lemon
dani és az intézet vezetését más kezekre bízni. Az egyház csak köte
lességét teljesítette, midőn szóval .és írásban azon hálának adott 
kifejezést, melyre a gymnasiumtól megváló felügyelő iránt kötelezve 
érezte magát, a tanári kar pedig őszinte tiszteletének és ragaszkodá
sának jelét adta, midőn agg vezetőjétől elbúcsúzott.

Adja az ég, hogy e nemes férfiú még évek hosszú során kérész
iül lehessen szemtanúja a gymnasium sikeres működésének, melyre az 
intézet tanárai tőle, mint vezetőjüktől nyertek oly sokoldalú buzdítást!

A múlt márczius hóban megejtett választások alkalmából az 
egyház közbizalma tek. Vasskó Endre urat tisztelte meg a gymnasiumi 
felügyelői állással, ki már azelőtt több hónapon keresztül kiváló 
buzgósággal helyettesítette volt Ng. Huníalvy Pál urat.

A bold. dr. Kari János tagtársunk halá'a által megürült állomás 
a múlt iskolai év végén a nagyi. Presbyterium által megejtett választás 
útján Ulbrich Sándor okleveles tanár által töltetett be, ki azonban 
csak ideiglenes minőségben alkalmaztatott.

A fegyelem a lefolyt iskolai évben tökéletesen kielégítő volt.
A Roth Telekv-féle ösztöndíjat ez evben Szelényi Jenő VIII.



oszt. beli tanuló nyerte el. Erős Sándor VII. oszt. beli tanulónak a  
Német tábornok-féle 25. frtos, Képessy Imre VII., és Kleinrath 
Gyula II., oszt.-beli tanulóknak a Glósius-féle 21—21 frtos ösztön
díjat ítélte oda a nt. Presbyterium.

Továbbá említjük, hogy a gymnasium tanulói között Kereszt- 
szeghy Gyula VIII. oszt. beli tanuló a nm. vallás és közokt. m. k. 
Miniszter úr által a Bésán-féle 120 frtos ösztöndíj élvezetében meg
hagyatott, Balassa István II. oszt. beli tanuló pedig ugyanezen ösz
töndíj élvezetében részesíttetett.

Végül megemlítjük, hogy a főgymnasiumi segélyegylet a követ
kező tanulókat részesítette segélyezésben; Engel Imre VIII., Weisz 
Dávid VII., Stern Samu VII., Erős Sándor VII.. Grossmann Miksa 
VI., Kohn Ignácz VI., Szalay Kálmán VI., Soltész Endre VI., Masztics 
Vladimir V., Wurfer Lajos III., Kleinrath Gyula II., Király Jenő II., 
Hazay Ödön I, Kozdon Aladár I., Pleva János I., Kontor Pál 
Schlecht Gusztáv I. osztálybeli tanulókat.



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár az 1882/83-iki iskolai évben részint vétel, részint aján
dékok útján szaporodott. —~—C

A ) Vétel útján
megszereztettek :

1. Folyóiratok :
a) Budapesti Szemle, szerk. G y u l a i  Pál .
b) Budapesti Közlöny, szerk. S a l a m o n  F e r e n c i
c) Századok, szerk. S z i l á g y i  Sándor .
d) Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  Gábor .
e) Protestáns egyházi és iskolai lap, szerk. dr. B a 11 a g i M ó r.
f) Koszorú, szerk. Szán  a Ta má s .  Budapest, Aigner. 
ffJ Figyelő, szerk. Aba f i  La j os .
h) Egyetemes philologiai közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  Gu s z 

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

e i s e n  A. és M a s i u s H. Lipcse, Teubner.
i) Zeitschrift für die österr. Gymnasien, szerk. S c h e n k 1 K., T o- 

m a s c h e k K. és H a r t e 1 W. Bécs, Gerold.
in) Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. B o n i t z  H., 

H i r s c h f e l d e r  W. és Büh  1 e P. Berlin, Weidmann.
n) Zeitschrift für mathematischen u. naturwissenschaftl. Unterricht, 

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

Lipcse, Koschny.
'l) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Ca r l  Pli., Mün

chen, Oldenburg.
r) Revue des deux Mondes. Paris.



s) Magyar philos. Szemle, szerk. B ö h m  K á r o l y  és B a r á t h 
F e r e n c  z. Budapest, Aigner.

t) Philologische Wochenschrift, herausg. von W. H i r s c h f e l 
der.  Berlin, Calvary.

2. Tudtimányos müvek:

1. A r a n y  L á s z l ó  és G y u l a i  P á l :  Magyar népköltesi gyfij- 
temény. III. k. Budapest, 1882. Athenaeum.

2. A r a n y  J á n o s  összes munkái. 1—4 füzet. Budapest, 1883. 
Rátli M.

3. E r e s e i  S á n d o r ,  Arany János életéből. Bpest, 1883. Ráth M. 
47 ' Fi ná l y  H e n r i k ,  A latin nyelv szótára. 1—4-, füzet. Bpest,

1883. Franklin.
5. M a n g o l d  L a j o s ,  A magyarok oknyomozó története. Bpest, 

1883. Franklin.
6. K o l l e r f f y M i h á l y  és dr. J e k e 1 f a 1 u s s y J  ó z s e f, A ma

gyar korona országainak helységnévtára. Bpest, 1882. Athenaeum.
7. Ranke ,  Le o p o l d  v., Weltgeschichte. III. Theil. 1 —2. Leipzig, 

Duncker u. Humblot. 1883.
8. S c h e r e r  W., Geschichte der deutschen Literatur. 5—7. Heft. 

Berlin, 1882/83. Weidmann.
9. W uii d t W., Philosophische Studien, I. Bd. 3—4. Heft. Leipzig, 

1882. Engelmann.
10. Encyclopaedie der Natunvissenschaften. 2-te Abth. 1—15. Lief. 

Breslau, 1882/83. Trewendt.
11. Pe s c h e i .  Oskar, Völkei’kunde, Fünfte Aufl. von Alfr. Kirchhoff, 

Leipzig, 1881. Duncker u. Humblot.
12. E d e l m a n n ,  M. Th., Neuere Apparate für naturwissenschaft

liche Schule und Forschung. I—II. Lief. Stuttgart, 1879. Mayer u. Zeller.
13. L ii b k e r , Friedr., Reaflexicon des classischen Altei'thums. 

Sechste Aufl. von M. Erler. Leipzig, 1882. Teubner.
14. R a t z e l ,  Friedr., Die Erde. Stuttgart, 1881. Engelhorn.
15. S c h m i d t ,  Leop., Die Ethik der alten Griechen. I - -II. Bd. 

Berlin, 1882. Hertz.
16. S a n d e r s ,  Dan., Ergänzungs-Wörterbuch der deutschen 

Sprache. 1—28. Lief. Berlin, 1882/83. Abenheim.
17. D ü n t z e r ,  Heinr., Schillers Lehen. Leipzig, 1881. Fues.
18. D ü n t z e r ,  Heim-., Lessings Leben. Leipzig, 1882. Wartig.
19. D ü n t z e r ,  Heinr., Goethes Leben. Leipzig, 1883. Fues.
20. C h a v a n n e ,  Josef, Physikalisch-statistischer Hand-Atlas von 

Oesterreich-Ungarn. I—III. Wien, 1882. Hölzel.



21. C u r t i u s  és Ka u  p e r t ,  Wandplan von Athen. Berlin. 1882. 
Beimer.

22. B a t z e 1, Friedr., Anthropogeographie. Stutg., 1883. Engelhorn.
23. E n g e l  ma n n  F., Bibliotheca Scriptor, classicor. 8. kiad.

I. Scriptores Graeci. II. Scriptores Latini. Leipzig, 1881/82. Engelmann.
24. Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische und cultur- 

historische Schilderungen. "Wien u. 'Besehen, 1882/83. Prochaska.
a) IV. Band : E g g e r  J., Die Tiroler u. Vorarlberger.
b) VIII. Band : V 1 a c h J., Die Cecho-Slaven.
c) XII. Band: S ch  w i c k e r  H., Die Zigeuner in Ungarn und 

Siebenbürgen.
25. Co mt e ,  Aug., Cours de philosophie positive. 4-éme éd. par 

E. Littré. I—VI. k. Paris, 1877. Builliere.
26. Ba s t i a n ,  Charlton, Das Gehirn als Organ des Geistes. I—II. k. 

Leipzig, 1882. Brockhaus.

I i )  Ajándékok.

1. Nagys. Hunfalvi Tál úrtól:
H u n f a l v y  P., Die Bumänen u. ihre Ansprüche. Wien u. Teschen, 

Prochaska K. 1S83.

2. fliagys. dr. Schulek Vilmos tanár ú r tó l:
E b e r s  György, Uarda, regény, ford. Jónás János, kiadja a Kisfaludy 

társaság. I—II. k. Budapest, 1878. Bátli M.

.‘I. Tek. Sell mid t Márton ú rtó l:
1. L a c r o i x ,  Silv. Fr., Anfangsgründe des Arithmetik. Berlin 

1827. Duncker u. Humblot.
2. K a u e r ,  D. A., Elemente der Chemie. Vierte Aud. Wien, 1876. 

Holder Alfr.
3. L a c r o i x ,  S. F., Complémeus des Éléments d’Algébre. Sixiéme 

edition. Paris, 1855. Bachelier.

4. A m. t. Akadémiától:
1. Magyar tud. Akadémiai Almanach, csillagászati és közönséges 

naptárral 1883 ra. Bpest, 1883.
2. A m. t. Akadémia Értesítője. A m. t. Akadémia rendeletéből szerk. 

a főtitkár XVI. 1—6. Bpest, 1882.
3. A m. t. Akadémia Évkönyvei. XVI. 8. Bpest, 1882.
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4. Mathematikai és természettud. közlemények. Kiadja a m. t. Aka
démia math, és term. tud. bizottsága, szerk. br. Eötvös Loránd. XVII. k. 
Bpest, 1882.

5. Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia nyelvtud. 
bizottsága, szerk. Budenz József. XVII. 1—2. Bpest, 1882.

6. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. oszt. ren
deletéből szerk. Gyulai Pál. X. 2—13. Bpest, 1882.

7. Értekezések a társad, tudományok köréből. A II. oszt. rendeletéből 
szerk. Fraknói Vilmos. VII. 2—G. Bpest, 1882.

8. Értekezések a történ, tudományok köréből. A II. osztály rende
letéből szerk. Fraknói Vilmos. IX. 10—12. X. 1—10. Bpest, 1882.

9. Értekezések a mathem. tudományok köréből. A III. osztály ren
deletéből szerk. Szabó József. VIII. 8. IX. 1—33. Bpest, 1882.

10. Értekezések a term, tudom, köréből. A III. osztály rendeletéből 
Szabó József. XI. 21—26. XII. 1 —10. Bpest, 1882.

11. Magyar történelmi emlékek. Kiadja a m. t. Akadémia történ, 
bizottsága. I. oszt. 26. k. Bpest. 1882.

12. Magyar történelmi emlékek. Kiadja a m. t. Akadémia történ, 
bizottsága. II. oszt. 31. k. Bpest, 1882.

13. Magyar országgyűlési emlékek. A m. t. Akadémia történ, bizott
sága megbízásából szerk. Fraknói Vilmos. VIII. k. Bpest, 1882.

14. Erdélyi országgyűlési emlékek. A m. t. Akadémia történ, bizott
sága megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. VIII. k. Bpest, 1882.

15. II. Bákóczi Ferencz levéltára. Kiadja a m. t. Akadémia történ, 
bizottsága. I. osztály, szerk. Thaly Kálmán. VIII. k.

16. S i m o n y i  Z s i g m o n d ,  Magyar kötőszók. II. k. Bpest, 1883.
17. Eégi Magyar költők tára. Kiadja a m. t. Akadémia. IV. k. 

Bpest, 1883.
18. V á mb é r y  A r m i n ,  A magyarok eredete. Bpest, 1882.
19. Kö r ö s i  J ó z s e f ,  Budapest nemzetiségi állapota. Bpest. 1882.
20. O r t v a y  T i v a d a r ,  dr., Magyarország régi vízrajza I—II. k. 

Bpest, 1882.
21. P e s t y F r i g y e s ,  A magyarországi várispánságok története. 

Bpest, 1882.
22. Vécs ey  T a m á s ,  Lucius Ulpius Marcellus. Bpest, 1882.
23. L e n h o s s é k  J ó z s e f ,  A szegéd-öthalmi ásatásokról. Buda

pest, 1882.
24. De á k  F a r k a s ,  Gróf Tököly Imre levelei. Bpest, 1882,
25. Ma r c z a l i  H e n r i k ,  Magyarország II. József alatt. I. k 

Bpest, 1882.
26. K á r o l y i  Ár p á d  és S z a l a y  J ó z s e f ,  Nádasdy Tamás 

Nádor családi levelei. Bpest, 1882.



27. Bu d e u z  J ó z s e f ,  Ugor füzetek. IV. Bpest, 1881.
28. Értekezések a nemzetgazd. tan és statist, köréből. A nemz. gazd. 

és stat. bizottságnak rendeletéből szerk. Földes Béla. I. 1—5. Bpest, 1882*
29. Math, és természettud. Értesítő. I. 1—5. Bpest, 1882.

5. Tek. kókav Lajos úrtól:
1. D r e y f u s - B r i s a c  Edm. Revue internationale de l’Enseigne- 

ment. Deuxiéme année. 1-—12. Paris, Masson. 1882.
2. Protestáns Közlöny. Szerk. Szász Domo kos. Kolozsvár, 1882-ki 

évfolyam.

(>. A mii. vallás- és közokt. in. k. minisztériumtól:
1. Néptanítók lapja. Szerk. Gyertyánffy István. 1883-iki évfolyam. 

Budapest.

II. TEKM ÉSZETTANI SZEKTÁK.

A physikai szertár számára beszereztetett egy 4 elemből álló Bunsen- 
féle cliromsavas battéria s egy közönséges kisütő : a hengermalom igazgató
sága pedig egy több delejpatkóból álló delejt ajándékozott.

A chemiai szertár számára különféle anyagok szereztettek be.

II I . TEKM ÉSZETRAJZI GYŰJTEM ÉNYEK.

A já n d é k o k :

Schmid Tódor úrtól: az emberi gégofő, izomzatúval spiritusban.
Hazay Gyula úrtól: kagyló- és csigakövületeket, összesen 25 darab ; 

csiga és kagylókéjakat, összesen 80 fajban.
Kolin Ignácz YI. oszt. tanulótól: Lacerta viridis, spiritusbau.
Nagel József VI. oszt. tanulótól: 4 különböző fajta csigaház.
Macher Ernő VI. oszt. tanulótól: tengeri pók spiritusban.
Dobi Alajos II. oszt. tanulótól: Ovis aries koponyája.
Michaelis Béla VIII. oszt. beli tanulótól: kisebbszerű ásvány- 

gyűjtemény.

EGYLETEK.
1. A magyar önképző kiír ez idén bold, nagy költőnk Arany János 

emlékezetére «Arany János kör»-ré alakult át, Arany alapítványt tett, 
melynek kamatjai, egy évenként megtartandó Arany-ünnep alkalmával a 
legjobb három pályaműnek fognak egyenlő részben kiadatni. — A kör, 
mint eddig is, vasárnaponként tartotta összejöveteleit, melyekben a tanulók
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dolgozatukat olvasták fel, bíráltak és tanultak, Lehr Albert tanár elnök
lete alatt.

II. Ajuyymárium ségélyeggesülete : A fogymnasium segélyegyesületének 
vagyona a. múlt iskolai év végén 2637 frt 78 kr. volt. A lefolyt iskolai évben 
az egyesület jövedelme : aj az egyesületi tagok díjai 280 tag után 279 frt 
69 kr.; b) a Pesti hazai első takarékpénztártól 100 fr t; ej a Foneiére, Pesti 
biztosító intézettől 60 f r t; dj utólagosan befizetett tagsági díjak : 18 frt 
50 kr.; e) kamat 14-9 frt 2 kr. ; f) aláíró ívek után 244 frt 11 kr. ; összes 
jövedelem : 851 frt 32 kr.

Kiadás: a) tandíj fejében: 385 frt 18 tanuló után ; bj tankönyvekre: 
60 í r t ; ej 52 tanulóiró- és rajzeszközökkel való ellátására : 64 frt 4 kr.;
d) az «Arany kör»-nek 100 frt; ej vizsgadíj és bizonyítvány 13 frt 50 kr. 
Összesen : 622 frt 54 kr.

Az egyesület jelen vagyona: 2866 frt 56 kr. Ebből az összegből 
2400 frt magyar papirjáradékban és 466 frt 56 kr. a takarékpénztárban van 
elhelyezve.

III. A föggmnásium dalárdája ez évben újra megalakult és egy hang
verseny alkalmából szép sikert mutatott fel.



A T A R A W A «  É S A KÉZIKÖNYVEK K IM U TA TÁ SA  AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.
Vallás, hetenként 2 óra. Az (t-testamentom. K.k. Varga.
Latin nyelv, h. G óra. A rendes nevek és igék. Megfelelő írásbeli 

gyakorlatok. Mesék fordítása, alaktani elemzése s könyvnélküli tanulása. 
K. k. Szénássy-Elischer nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, b. 3 óra. Az alaktan főbb részei az egyszerű bővítelt 
mondaton begyakorolva. Költemények és prózai olvasmányok elemzése és 
emlékelése. Házi dolgozatok. K. k. Torkos. Olvasókönyv: Tomor-Váradi.

Német nyelv, h. 3 óra. Név- és igeragozás. Az egyszerű mondat. Költe
mények emlékelése és prózai olvasmányok elemzése. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Willmann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország s a Földközi tengert környező terü
letek. K. k. Scholtz A. Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: A négy alapmívelet elvont és 
megnevezett számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás, szét
bontás. Időszámítás. — K. k. Mauritz.

b) Mértan: A mértan elemei, az egyenes vonal, a görbe vonal, a kör, 
a különféle szögek keletkezése és mérése, a háromszög kiilönféleségei oldalai 
és szögei szerint. K. k. Krisz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemeinek szabadkézű rajzolása; az 
ékítési rajzolás elemei. K. k. Krisz I.

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

Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. Zene elemei (rhythmika 2/é, V*, iU 
üteny). Egyszólamu dalok.

II. osztály.
Vallás, h.2 óra. Az Új szövetség történeti, tanítói és prófétai könyvei. 

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 gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktanból az igetan. A mondattan vázlata 
elemzés alapján. Költemények magyarázása és könyv nélkül való tanulása. 
Házi gyakorlatok. Olvasókönyv a Bodnár-Iványi-féle.



Német nyelv, h. 3 óra. Mondattanból a mellékmondatok. Költemények 
emlékelése, prózai darabok olvasása és elemzése. írásbeli dolgozatok. K. k 
Willmann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.

Történelem, h. 2 óra. Ö-kori történelem K. k. Batizfalvi.
F öldra jz, h. 2 óra. Európa és Ázsia — az első osztályban átvett részek 

kivételével. K. k. Scholtz A. Földrajz II.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) S zá m ta n : Számolási előnyök ; a rövidített 

számtani műveletek tizedes törtekkel. A kettős tétel és ennek alkalmazása 
a százalék-számítás kiilömböző fajaira. K. k. Mauritz.

b) M értan:  A háromszögekről, azok egybevágósága és hasonlóságáról. 
A különféle négyszögek és azoknak szerkesztése. A sokszögek és szerkesz- 
tésök. A kerület és terület kiszámítása. Pythagoras tantétele. K. k. Krisz.

M értani rajz, h. 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai. A mérő
lépték szerkesztése és alkalmazása. Idomok másolása, arányos idomok. 
K. k. Krisz I.

Természetrajz, h. 3 óra. Az első félévben a madarak, hüllők, kétéltűek 
és halak természetrajza. K. k. Pokorny. A második félévben: a virágos nö
vények természetrajza. K. k. Pokorny.

Ének, h. 1 óra. Mint az első osztályban.

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

kisebb kézikönyve alapján.
L a tin  nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Róma története Servius Tulliusig 

és 10 phíedrusi mese; az olvasottak elemeztettek s emlékeltettek. A svntaxis- 
ból a casustan vétetett át. írásbeli dolgozatok. K. k. Elischer latin olvasó
könyve a III. és IV. osztály számára és Schulze gyakorló könyve.

M agyar nyelv, h. 3 óra. Mondattan. — Arany «Toldi»-ja tárgyilag és 
nyelvileg magyarázva s felerészben emlékelve is. Kézikönyv: Lehr-féle 
Toldi-kiadás.

Német nyelv, h. 3 óra. Nyelvtanból: prtepositiók és segítőigék ; mon
dattanból : a mellékmondatok. Olvasás, versek emlékelése s szavallása. írás
beli gyakorlatok. K. k. Lesebuch aus Herodpt von Willmann és Deutsche 
Dichtungen von R. Weber.

T ö r tén e im , h. 3 óra. A középkor története ; az újkor történetéből a 
harmincz éves háború végéig. K. k. Batizfalvi Világtörténete.

F öldra jz, h. 2 óra. Amerika és Ausztrália földrajza. Természettani és 
mathematikai földrajz. K. k. Scholtz Alb. III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) S zá m ta n : Arány, aránylat, az arányiatok 
alkalmazása. K. k. Mauritz R.

b) M értan : A körről.



Mértani rajz, h. 2 óra. A másodfokú görbék, azokra vonatkozó érin
tési feladatok, a Cycloidák, a csigavonalok és evoluták legegyszerűbb nemei. 
K. k. Krisz szerkesztő síkmértan.

Természettudományok, li. 3 óra. Az első félévben : Ásványtan. A legkö
zönségesebb és általánosabban ismert ásványok leírása. K. k. Pokorny.

A II. félévben : Természettan : A testek általános tulajdonságai ; elő
ismeretek a cliemiákoz; a hőről. ív. k. Greguss Gy.

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

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan Székács kézikönyve 
alapján.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan főbb pontjainak ismétlése. A mondat
tanból a mondatrészek tanának folytatása, valamint a mondatok főbb fajai 
elemzés alapján. Latin verstan és prosodia vázlatosan. Iskolai gyakorlatok. 
Prózai és költői olvasmányok s azoknak részben való emlékelése. Kézikönyv 
Elischer József latin olvasókönyve.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Verstan. K. k. Farkas.
Német nyelv, h. 3 óra. Német verstan. Költemények fordítása, magya

rázása és emlékelése. Házi gyakorlatok. Kézikönyvek : Heinrich német vers
tana és Weber Deutsche Dichtungen.

Történelem, h. 2 óra. Magyarország történelme. K. k. Horváth M.
Földrajz, h. 2 óra. Az osztr. magy. monarchia földrajza. K. k. 

Scholtz A. Földrajz IV.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : Első fokú egyenletek egy isme

retlennel. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás általános számokkal. K. k. 
Mauritz.

b) Mértan: A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felületének és térfo
gatának kiszámítása.

Mértani rajz, h. 2 óra. Nézlet szerinti távlattan alapelvei. Ennek 
alkalmazása a testek távlati képének szerkesztésére. K. k. Krisz I.

Természettan, h. 3 óra. Az erőműtan, a hangról, a fényről, az elektro
mosságról. K. k. Greguss Gy.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az Ó-szövetség könyvei. K. k. Zsarnay.
Latin nyelv, h. 5 óra. C. Julii (Aesaris de bello Gallico I. cap. I—XL. — 

P. Ovidii Nasonis Metamorph. lib. I. 1—380 vers; ebből emlékelve 163 
vers. — Magyarból latinra fordíttatott 15 szakasz.

I



K. k. Caesar ed. Dintér; Ovidius ed. Merkel. II. Kolmár Sváby: For
dítási gyakorlatok. I.

Görög nyelv, li. 4- óra. A görög alaktan a ij.; végű igékig (a második 
aoristus és folyékony igék kivételével) Koch görög nyelvtana alapján. For
dítási gyakorlatok Schenkl görög olvasókönyvéből. Házi gyakorlatok.

M agyar nyelv, h. 3 óra. Általános irálytan: Az irály nemei, kellékei. 
Trópusok, figurák.

Német nyelv, h. 2 óra. Epikus költemények olvasása, magyarázása, 
részben emlékelése, különösen Herder «Cid» je. írásbeli gyakorlatok. K. k. 
Heinrich II.

Történelem  és Földrajz, h. 4 óra. Az ó-kor története a legrégibb idők
től az első triumvirátusig, különös tekintettel a művelődésre. K. k. Batiz- 
i'alvi I.

M ennyiségtan, h. 3 óra. a) S zá m ta n : A négy alapművelet tört kifeje
zésekkel. Arány, aránylat. Hatvány. K. k. Mauritz.

b) M értan : Az egyenes vonalú sík idomok egybevágása, egyenlősége 
és hasonlósága. K. k. Ábel.

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

II. félév: Ásványtan : Az ásványok morphologiai, physikai és chemiai 
tulajdonságairól általánosan, az ásványok chemiai alapon való osztályozása 
és leírása a fenti tulajdonok szerint. K. k. Wissinger Károly.

VI osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az új-szövet«égi könyvek ismertetése. K. k. Zsarnay.
L a tin  nyelv, h. 5 óra. C. Sallustii Crispi De bello Jugurthino 1—60. 

fejezet. P. Vergilii Maronis VI. 1—751. vers. Emlékelve Sallustiusból 6 feje
zet ; Vergiliusból 250 vers. — Magyarból latinra való fordításúi a Gyakorló
könyvből 20. szakasz volt kiszemelve az Inf. Part. és Gerundium haszná
latára.

K. k. Sallustius ed. Dietscli. — Vergilius ed. Bibbeck Otto. — For
dítási gyakorlatok, Kolmár-Sváby I.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan befejezve s a megfelelő olvasmányo
kon begyakorolva. Olvastatott: 10 assopusi mese, 4 epigramma; Lukiánból 
7 dialogus és Timonnak fele. — K. k. Görög nyelvtan: Koch Ernő. — 
Schenkl-Kiss, Görög elemi olvasókönyv. — Luciani Samosat. Op. vol. I. p. 1. 
ed. Carolus Jakobitz.

M agyar nyelv, h. 3 óra. Leíró és elbeszélő próza. Az epikai költé
szet fajai.

Német nyelv, h. 2 óra. Epikus költészet. «Herman és Dorothea» vala-
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mint «Teil» olvasása s magyarázása. írásbeli dolgozatok. K. k. Heinrich: 
Deutsches Lesebuch és Weber : Herman und Dorothea.

lörténelem és Földrajz, h. 4 óra. A római császárság kora. A középkor 
történelme a fölfedezések koráig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a 
földrajzra. K. k. Batizfalvi I. II.

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

b) Mértan: Sík trigonometria. K. k. Abel.
Természetrajz, li. 3 óra. I. félév: Zonlogia : 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.

H. félév : Botanika : A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. 
A növénykörök és osztályok nemkiilömben a virágos növények rendjei és 
főbb családjainak részletes tárgyalása a természetes rendszer szerint.

VII. osztály.

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

L a tin  nyelv, h. 5 óra. 1. Q. Horatii Flacci carminum lib. I, 1. 7. 22., 
lib. II, 2. 3. 10., lib. Ill, 1. 2. 3. 4. 9. 30., lib. IV, 3. epod. 2. Mindezek em- 
lékeltettek is. — 2. Titi Livii ab urbe condita lib. II, 1—28. •—3. Ciceronis 
oratio in Catilinam secunda. — 4. A mondattani szabályok alkalmi fejtege
tése mellett a gyakorlókönyv 3(5—50 számú darabjai latinra fordíttattak.— 
K. k. Horatius ed. Gyurits. — Livius ed. Szénássv. — Cicero Teubner-féle 
kiadás. — Kolmár-Sváby II. könyv.

Görög nyelv, h. 4 óra. 1. Horn. Odyss. VI. XII. Ebből 220 vers emié- 
keltetett. — 2. Herodotos III, cap. 61—89. — 3. A mondattanból a casus- 
tan megfelelő gyakorlatokkal. — K. k. Horn. Odyss. ed. Dindorf. — Herod, 
ed. Henr. Eud. Dietsch. — Schenkel-Kiss gyakorlókönyve.

M agyar nyelv, h. 3 óra. Elmélkedő Írásművek. Szónoki beszéd. Lyrai 
és didaktikus költészet.

Német nyelv, h. 2 óra. A középkor irodalomtörténete. «Teil» olvasása 
s magyarázata. K. k. Kluge: «Nationalliteratur der Deutschen». írásbeli 
dolgozatok.

Történelem  és F öldrajz, h. 4 óra. Az új-kor történelme a reformátiótól 
az 1848-iki forradalmakig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a föld
rajzra. K. k. Batizfalvi III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) S zá m ta n : Első és másodfokú egyenletek 
egy, két és három ismeretlennel. K. k. Mauritz.

4*



b) Mértan : Tömörmértan. K. k. Ábel.
Természettan, h. 3 óra. A szilárd, a folyós és a légnemű testek mecha

nikája.
Bölcsészet, h. 2 óra. Formai logika. K. k. Lindner-Klamarik.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi.
Latin nyelv, li. 6 óra. 1. Horatii Flacci sat. I, 1.8. 9. epist. I, 5. II, 3 

(de arte poetica liber: 337 sor). — 2. Taciti «Agricola». — 3. Terentii 
«Heauton timorumenos» 561 sor. — 4. A mondattani szabályok alkalmi 
fejtegetése mellett a gyakorlókönyv 65—86. számú darabjai latinra fordít- 
tattak. — 5. A római irodalom története az ezüst korig. — K. k. Hor. satirái 
és epistolái, kiadta Elischer József. — Tac. Agricola ed. King. — Ter. 
comoedias, Teubner-féle kiadás. — Fordítási gyakorlatok Kolmár-Svábytól.
II. Könyv.

Görög nyelv, h . 4 óra. Olvastatott: Hóm. H. I . X. egészen. III. 1— 100. 
VI. 3'<0—529. Összesen 1420 vers. Emlékelve 334 vers. — Thukydides de 
b. Pel. lib. IV. 1—36. Sophokles El. 1—235 vers. —Mondattanból az össze
tett mondatszerkezet. — K. k. Homeros II. ed. Dindorf. — Thukydides ed. 
Böhme. — Sophokles ed. Dindorf.

M agyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története a legújabb korig. 
K. k. Beöthy.

Német nyelv, h. 2 óra. Lessing, Herder, Goethe és Schiller. K. k. Kluge: 
Nationalliteratur der Deutschen és jegyzetek. írásbeli gyakorlatok.

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

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Szám tan :  A számtani és mértani haladvá- 
nyok és azoknak alkalmazása. Kapcsolástan. Binomi tantétel. Láncztörtek. 
Diopliantos-féle egyenletek. K. k. Mauritz.

b) M é r ta n : Gömbháromszög és alkalmazása a mennyiségtani föld
rajzban és csillagászatban. K. k. Ábel.

Természettan, h. 3 óra. A rezgő mozgás. Akustika, Optika, Calorika, 
az elektromosságról.

Bölcsészet, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan.

A tanárok irodalmi működése az 1882 83-iki tan
évben.

Böhm Károly szerkesztette a «Magyar Philosophiai Szemlét», a mely
ben több dolgozata jelent meg.



53

Hath A maidtól megjelent a «Term, tudom. közlöny»-ben «A forgó 
viharokról» czímű tanulmány és több apróbb közlemény.

Pecz Vilmostól megjelent egy «Görög mondattan», és több apróbb 
közlemények az Egyet. Phil, közlönyben.

Scholtz Alberttól megjelent: «Politikai földrajz» a VII-ik osztály szá
mára s «Általános földrajza» Il-ik részének második javított kiadása.

í.ehrtól: Magyar Olvasókönyv jegyzetekkel I. és II. k. a középisk. 
első és második oszt. számára. Kiadja a Franklin-tars.

Fröhlich Róberttól megjelent az Archaeologiai Értesítő 1882. évfolyamá
ban «Egy aquincumi castrum» czímű, 1883-iki folyamában «Az agathyrsek» 
czímű értekezés.
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A fögymnasiumi tanulók névsora.

I. OSZTÁXY. •

!. Amar Raphael, 1872. Budapest, M. h.
2. Balogh Elemér, 1872. Budapest, h. h.
3. Baltigh Zsigmond, 1870. Monor, ág. h.
A. Bartsch Arnold, 1869. Felka, ág. h.
5. Bászel Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
6. Bexheft Ármin, 1873. Budapest, ág. h.
7. Büchler Ernő, 1872. Budapest, M. h. m. t.
8. Buchard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
9. Cornides István, 1871. Tótfalu, ág. h . ism.

10. DallgÓ Vilmos, 1872. Budapest, ág. h.
11. Dér István, 1868. Apostag, ág h., ism.
12. Deutsch Ernő, 1872. Budapest, M. h.
13. Dietrich Emil, 1871. Budapest, r. k.
14. Egger Géza, 1872. Budapest, 51. h.
15. Engel Ernő, 1872. Dormánd, M. h.
16. Epperlein Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
17. Fort Lajos, 1872. Budapest, ág. h
18. Francisci Gyula, 1871. Budapest, ág. h.
19. Fröhlich Róbert. 1872. Alsók, Ív. h. t. m.
2 0 . Gaál Károly, 1872. Budapest, h. h. t. m.
21. Galle Géza, 1872. Kalocsa, ág. h., t. m.
22. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
23. Goldmann Emil, 1872. Budapest. M. h.
24. Groszmann Jenő, 1872. Budapest, ág. h. 
2'">. Hanzély János, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
26. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
27. Hazay Ödön, 1871. Budapest, ág. h., ism.

28. Heidlberg Vilmos, 1872. Budapest, 51. h,
29. Heiler Lajos, 1871. Budapest, ág. h.
30. Herzfehler Ödön, 1873. Budapest, M. h.
31. Hirsch Ödön, 1872. Budapest, 51. h.
32. Hoffmann Richard, 1872. Temesvár, 51. h. 

[33 Hoitsy Fridolin, 1869. Rózsahegy, ág. h. 
I 34. Hoitsy Gusztáv, 1871. Rózsahegy, ág. h. 
I 35 Jelenik Béla, 1872. Budapest, ág. h.
36. Joób Káro.y, 1871. Budapest, ág. h.
37. KillinszRichnrd, 1870.Budapest,ág. h., t.m.
38. Kontor Pál, 1870. Győr, ág. h., t. m.
39. Koős Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
40. Koppa Agos'on, 1871. Budapest, ág. h.
4L Kezdőn Aladár. 1872. Budapest, ág. Ív,

t. in., ism.
1-2. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h.
43. Knntits László, 1S71. Szabadka, r. k., m. t.
44. Latzkó Károly, 1872. Budapest, 51. h.
45 Lehner Pál, 1870. Paks, ág. Ív, t. m.
46. Lövik Béla, 1872. Budapest, ág. h.
47. 51andl Géza, 1872. Budapest, 51. h.

í 48. Alartinovits Ernő, 1871. Budapest, g. k. 
ism.

j 49. 51ende Richard, 1871. Berlin, ág. h.
50. Németh Ödön, 1872. Nagy-Kanizsa, ág. h. 

I  51. Németh Zoltán, 1871. Nagy-Kanizsa, ág. h. 
I 52. Neumann Zsigmond, 1872. Pécs, ág. h.
53. Oravecz Pál, 1870. Budapest, ág. h., t. m.
54. Palotai Andor, 1872. Budapest, M. h.

* Bö v i d í t é s e k  : ág. h. =  ágostai hitvallású ; h. h. =  lielvét h itvallású ; r. k. =  
római katholikus ; g. k. -  görög k e le ti; M. h . =  Mózes h itv a llá sú ; m. t. - magántanuló; 
t. m. =  tandíjm entes ; ö. d. ösztöndíjas ; k. 1. =  k ilép e tt; ism. =  ismétlő, rnegh, =  meghalt.



55. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
56. Pleva János, 1871. Andrásfalva, ág. h., t. m.
57. Pock István, 1872. Farkasvölgy, r. k., k. 1.
58. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, M. h.
59. Reich Ödön, 1871. Budapest, M h.
60. Reinitz Hugo, 1872. Budapest, M. h.
61. Révai Bódog, 1872. Budapest, M. h.
62. Rexa Dezső, 1872. Budapest, ág. h.
63. Rie Emil, 1872. Budapest, M. h.
64. Roszner István, 1872. Budapest, ág. h.
65. Rőthy Károly, 1869. Budapest, ág. h., ism.
66. Schieb Ernő, 1871.Nagy-Enyed,ág. h.,ism.
67. Schlecht Gusztáv, 1871. Budapest, h. h., 

t. m
68. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. b., t. m.
69. Seligmann Arthur, 1872. Budapest, M. h.
70. Spitzer Miksa, 1872. Gyöngyös, M. h.
71. Steiner József, 1872. Budapest, m h
72. StephaniErwin, 1S72, Budapest, ág. h.m. t.
73. Stern Pál, 1872. Budapest, M. h
74. Stowasser Ferencz, 1871. Budapest, ág. h.
75. Stowasser József, 1872, Budapest, ág. h.
76. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h.
77. Tornya Károly, 1872. Budapest, h. h.
78. Újhelyi Nándor, 1872. Budapest, ág. h.
79. Viktor Ede, 1870. Nándor-Fehérvár, ág. h.
80. Waizenkorn Arthur, 1873. Budapest, M. h.
81. Weege Lajos, 1869. Budapest, ág. h.
82. Weiner Arthur, 1870. Budapest, M. h.
S3. Weinfeld Miksa, 1873. Budapest, M.h.,m.t.
84. Wetzer Géza, 1871. Budapest, ág. h.
85. Vladár Lajos, 1873. Gyarmat, ág. h.
86. Wörner Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
87. Zeuner Gyula, 1870. Budapest, ág. h.

I I ,  OSZTÁLY.

1. Antalik Károly, 1870. Budapest, ág. h.
2. Artner Kálmán, 1871. Budapest, ág. h.
3. Bagi Zsigmond, 1871. Csongrád, r. k.
4. Balassa István, 1872. Budapest, ág h., t. m.
5. Blaustein Adolf, 1871. Budapest, M. h.
6. Brüll Mór, 1872. Budapest, M. h.
7. Bathó Béla, 1872. Csúz, h. h.
8. Deutsch Béla, 1872. Budapest, M. h., k. 1.
9. Deutsch Leo, 1871, Budapest, M. h.

10. Dobi Alajos, 1870. Budapest, r. k.
11. Édeskuthy Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
12. Friedländer Henrik, 1871. Budapest, M. h.
13. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
14. Gerő Lee, 1871. Budapest, M. h.
15. Griesbach Ede, 1871. Ráké, i. k.
16. Györy Lóránt, 1871. Orosháza, ág. h., t. ni.
17. Hammerschlag Alfréd, 1872 Budapest, M.h.
18. Halmos Béla, 1870. Budapest, ág. h., t. m.
19. Held Elemér, 1872. Budapest, M. h.
20. Holitscher Róbert, 1871. Budapest, M. h.
21. Holitscher Szigfrid, 1871. Budapest, M. h.
22. Jalin Róbert, 1869. Torzsa, ág. h., ism.
23. Jancovius Otto. 1872. Budapest, ág. h.
24. Imendörlfer Arthur, 1871. Budapest, ág. h.
25. Kalmár Ernő, 1870. Budapest, M. h.
26. Kardeván Ernő, 1871. Lőcse, ág. h., t. m.
27. Király Jen . 1869. Kócs, ág. h., t. m.
28. Klein Antal, 1868. Budapest, ág. h.
29. Kleinrath Gyula, 1871. Budapest, ág. h. 

t. m.
30. Kőim János, 1870. N.-Tapolcza, M. h.
31. Kónyi József, 1871. Budapest, M. h.
32. Lipcsey László, 1872. Gödöllő, ág. h.
33. Mátray Gusztáv, 1871. Kis-Velencze, ág h.
34. Messinger Marczell, 1872. Budapest, M. h.
35. Mezey Árpád, 1871. Budapest, ág. h.
36. Mezey Jenő, 1870. Budapest, ág. h.
37. Mittelmann Árpád, 1872. Budapest, M. h.
38. Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h.
39. Pollacsek Elemér, 1870. S.-A.-Ujhely, M. h.
40. Pollak Jakab, 1872. Budapest, M h.
41. Pollak Lajos, 1870. Budapest, M. h.
42. Rosenbaum Lajos, 1872. Budapest, ág. h., 

t. m.
43. Rosenfeld Péter, 1871. Budapest, M. h.
44. Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. h.
45. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
46. Schranz Andor, 1871. Lőcse, ág. h., t. in.
47. Schubert Gusztáv, 1871. Budapest, ág. h.
48. Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
49. Schreyer Viktor, 1870 Arad. M. h.
50. Stein Richard. 1871. Budapest, M. h.
51. Steinacker Roland, 1870. Budapest, ág. h.
52. Steinberg Alfred, 1872. Budapest, M. h.
53. Stromszky Ernő, 1871. Budapest, ág. h.
54. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h.
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55. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
56. Ullmann Frigyes, 1871. Budapest, M. b.
57. Ullmann Gyula, 1872 Budapest, M. h.
58. Várnai István, 1872. Temesvár, M. h.
59. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, b. h.
60. Waizenkorn Oszkár, 1871. N.-Abony, M. h.
61. Ziickler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.
62. Greiner Zsigmond, 1871. Sellye, M. h.
68. Egger Emil. 1870. Béts, M. b., m. t.

I I I .  OSZTÁLY.
1. Abeles Arthur, 1869. Budapest, M. h.
2. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
3. Bachrach Emil, 1869 Budapest, M. h.
4. Balassa János. 1869, Budapest, ág. h., t.m.
5. Baseli Jenő, 1869. Budapest, M. h.
6. Bászel Aurél, 1870. Budapest, ág. h.
7. Bathó Aladár, 1870. Csúz, h. b.
8. Bienenstock Lipót, 1869. Budapest, M. h.
9. Birkholz Frigyes, 1870. Budapest, ág. h.

10. Blaskovich Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
11. Blaskovich Zdenkó, 1870. Budapest, ág. b.
12. Blau Dezső, 1870. Dabas, M. h.
13. Blau Ödön, 1869. Dabas, M. h.
14 Blaustein Fiilöp, 1869, London, M. h.
15. Boros Gyula, 1870. Budapest, ág. h.
16. b. Braun Oszkár, 1870. Lőcse, ág. h., k. 1.
17. b. Braun Rezső, 1869. Lőcse, ág. h , k. 1.
18. Deutsch Jenő, 1869. Arad, M. h.
19. Eisler Hugo, 1869. Budapest, M. h.
20. Eötvös Bálint, 1869. Veszprém, h h.
21 Fábián Károly, 1870. Szeged, M. h.
22. Fáy Barna, 1870. Péczel, h. h.
23. Fehér Samu, 1869. Szt.-András, M, h.
24. Fischbein Bernét, 1868. Tisza-Beö, M. h.
25. Forrai Andor, 1871. Budapest, M. h.
26. Folknsházy Lajos, 1868. Budapest, ág. h.
27. Freund István, 1870. Budapest, M. h.
28. Glück Ármin, 1867. Budapest, M. h.
29. Haas Tivadar, 1871. Budapest, r. k.
30. Hercsk i Pál, 1869. Budapest, r. k.
31. Herczka Gyula, 1871. Budapest, M. h.
32 Herzfelder Jenő, 1871. N.-Várad, M. h.
33. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
34. Hollós Dezső, 1870. Budapest, M h.
35. HornbostlBruno, 1870. Budapest, ág.h.,m.t.

36. Illés Alaáár, 1870. Budapest, ág. h.
37. Jakobey László, 1870. Budapest, ág. h., 

t. m.
38. Jungk Károly, 1870. Budapest, ág. h.
39. Kalmann Rezső, 1869. Budapest, M. h.
40. Kann Emil, 1871. Budapest, M. h.
41. Kaufmann Jenő, Budapest, M. h.
42. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
43. Keményffy Gyula, 1871. Budapest, M. h.
44. Kilian Tibor, 1870. Orosháza, r. k.
45. Koller Norbert, 1869. Besztercze, ág. h.
46. Kovács Gyula, 1868. Sobar, ág. h., t. m.
47. Krausz Arthur, 1870. Budapest, M. h.
48. Lauffer Károly, 1869. Budapest, ág. h.
49. Lehner János, 1868 Paks, ág. h., t. m.
50. Lányi Jenő, 1871. Budapest, M. h.
51. Löwy József, 1871. Budapest, M. h.
52. Mártontfy Imre, 1867. Budapest, ág. h.,k. m.
53. Mayer Zsigmond, 1871. Puszta-Egresd, 

M. h.
54. Morvay Vilnns, 1870. Kenese, M. h.
55 Müller Jenő, 1871. Jägerndorf, M. h.
56. Nádossy György, 1870. Budapest, ág. h.
57. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
58. Pacsesz Gyula, 1869. Czinkota, ág. h., t. m.
59. Palotai Ödön, 1869. Budapest, M. h.
60. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
61. Politzer Lajos, 1871. Budapest, M. h.
62. Reiner Gyula, 1869. Pásztó, M. h.
63. Rieger György, 1868. Budapest, M. h.
64. Stein Jenő, 1870. Budapest, M. h.
65. Stein László, 1870. Belgrad, M. h.
66. Stern Otto, 1871. Budapest, M. h.
67. Stettner Rezső, 1870. Budapest, M. h.
68. Testory Antal, 1870. Budapest, r. k.
69. Tscheuke Armin, 1870. Budapest, ág. h.
70. Torday Ferencz, 1871. Budapest, h. h.
71. Urbányi István, 1870. Budapest, ág. h.
72. Vas Aladár, 1868. Budapest, M. h.
73. Weinfeld Fülöp, 1870. Budapest. M. h.
74. Wertheimer Sándor, 1869. Budapest, M. h.
75. Wurfer Lajos, 1869. Budapest, ág. h.
76. Zechmeister Emil, 1869. Eszék, ág. h.
77. Iványos Pál, 1869. Budapest, h. h., ism.
78. Póllák Jenő, 1870 Szeged, M. h., m. t.
79. Fáik Ernő, 1871. Budapest, r. k., m. t.
SO. Grosz Frigyes, 1870. Budapest, M. h., m. t.
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IY . OSZTÁLY.

1. Abcles lléla, 1869. Budapest. M. 1).
2. Abraham Hugó, 1869. Apatin, M. h.
3. Artner Dez-ö, 1869. Budapest, ág. h.
4. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, M. h.
5. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
6. Rloch Leo, 1869. Budapest, M. h.
7. Bloch Róbert, 1870. Budapest, M. h.
8. Böhm Oszkár, 1868. Budapest, M. h.
9. Böke Sándor, 1869. Budapest, M. h.

10. Czincz Sándor, 1868. Nyíregyháza, M. li.
11. De'csey József, 1869. Budapest, M. h.,megh.
12. Deutsch Ödön, 1868. Budapest, M. h.
13. Dirner Mihály, 1868. Gölniezbánya, ág. h., 

t. m.
14. Panda József, 1868. Budapest, r. k.
15. Farkas Zsiginond, 1868. Budapest, M. h.
16. Ferenezy László, 1869. Budapest, ág. h.
17. Fleischmann Hugó, 1868. Budapest, M. h.
18. Forrai Miklós. 1869. Budapest, M. h.
19. Grüner Tivadar, 1869. Budapest, ág. h.
20. Györgyei Ödön, 1869. Budapest, M. h.
21. Gvöry Tibor, 1869. Budapest, h. h.
22. Halmai Elemér, 1868. Székes-Fehérvár, M.h.
23. Hasenfeld Arthur, 1870. Szliács, M. h.
24. Häutler Mór, 1869. Budapest, M. h.
25. Hecht Samu, 1868. Budapest, M. h.
26. Hilf Lajos, 1869. Mező-Túr. M. h.
27. Hirschl Izidor, 1870, Kacsét, M. h.
28. Hoclischopf Gusztáv, 1869. Budapest, r. k
29. Hoffmann Sándor, 1869. Temesvár. M. h.
30. Holitscher Arthur, 1869. Budapest, M. h.
31. Jelenik Zsigmond, 1869. Budapest, ág. h.
32. Jendrassik Kornél, 1868. Budapest, r. k.
33. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
34. Kandó Kálmán, 1869. Budapest, h. h.
35. Kandia Mihály, 1866. Gölniezbánya, ág. h. 

t. ni.
36. Kann Lajos, 1870. Budapest, M. h.
37. Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
38. Kunwald Caesar, 1870. Grácz, M. h.
39. Kuthy Dezső, 1869. Becs, ág. h.
40. Lichtenberger Ernő, 1868. Budapest, M. h
41. Lichtenstein Richard. 1869. Becs, M. h.
42. Löwinger Mór, 1869. Budapest, M. h.
43. Markbreit Imre, 1870. Budapest. M. h.

44. Márton Miksa, 1870. Budapest, M. h.
45. Mauthner Emil, 1869. Budapest. M. h.
46. Metzner Károly, 1869. Budapest, M. h.
47. Mezey Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
48. Mittacsek Pál, 1869. Szenicze, ág. h.
49. Mühlberg Rikárd, 1870. Budapest, M. h.
50. Neuer Izidor, 1869. Budapest, M. h.
51. Petényi Otto, 1869. Becs, ág. h.,
52. Rechnitzer Vilmos, 1869. Turkcve, M. h.
53. Reimann Gyula, 1868. Budapest,M. h., ism.
54. Réthy Ferencz, 1868. Budapest, r. k.
55. Reymond Gyula, 1869. Budapest, r. k.
56. Rindskopf Rikárd, 1869. Bécs, M. h.
57. Rosenberg Izidor. 1869. Budapest, M. h.
58. Rosenfeld Károly, 1869. Budapest, M. h.
59. Spiller Gyula, 1869. Budapest, M. h.
60. Spitzer Károly, 1869. Budapest, M. h.
61. Steiner Manó, 1869. Marczali, M. li.
62. Szemere Béla. 1869. Csobátl, h. h.
63. Szeremley Lajos, 1869. Piskó, h. h.
64. Szerényi Tibor, 1868. Uj-Pest, r. k.
65. Schmidt Gyula, 1869. Budapest, ág. h.
66. Schön Emil, 1870. Budapest, M. h.
67. Schubert Frigyes, 1869. Budapest, ág. h.
68. Schweiger Antal. 1870. Gyönorö, M. h.
69. Tasnádi Endre, 1868. Budapest, r. k.
70. Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. h.
71. Ullmann Mór, 1869. Budapest, M. v.
72. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, h. h.
73. Veigelsberg Hugo, 1869. Budapest, M. h.
74. Wodianer Hugó, 1868. Budapest, M. h.
75. Walther Rezső, 1869. Hátszeg, ág. h.
76. Weisz Mór, 1869. Budapest, M. h.
77. Würsching Géza, 1869. Eperjes, ág. h.
78. Procopius György, 1868. Agg-Szt.-Péter, 

ág. h., m. t.

V. OSZTÁLY,

1. Balogh Dezső, 1868. Zsombolya, ág. h.
2. Böhm Imre, 1869. Budapest. M. h.
3. Búsz Ede, 1866. Budapest, h. h.
4. Egerer Gedeon. 1867. Budapest. M. h. k. 1.
5. Fischer Gyula, 1869. Budapest. M. h.
6. Fischer Mór, 1866. Budapest, M. h., ism.
7. Forrai Sándor, 1868. Budapest, M. h.,
8. Gärtner Samu, 1869. Krakkó, M. h.



9. Goldberger Lajos, 1868. Budapest, M. h.
10. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, M. h.
11. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, M. h.
12. Heidlberg Károly, 1868. Budapest, M. h.
13. Hirschei László, 1868. Valkó, M. h.
14. Hirschler Károly, 1869. Budapest, M. h.
15. Hosszú József, 1867. Mocs, r. k.
16. Imendörffer Bennó, 1867. Budapest, ág. h.
17. Jerusalem Emil, 1869. Budapest, ág. h.
18. Kulka Henrik, 1865. Nemes-Kosztolány, 

M. h.
19. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h.
20. Löwy Mór, 1S68. Budapest, M. h.
21. Mares Gyula, 1867. Pomáz, h. h.
22. Masztics Vladimir, 1867. Budapest, ág. h. 

t. m.
23. Molnár Béla, 1868. Budapest, ág. h.
24. Östreicher Lajos, 1869. Gyöngyös, M. h.
25. Piday Elek, 1868. Budapest, r. k.
26. Preisz György, 1868. Budapest, ág. h.
27. Badich Géza, 1868. Fiume, r. k.
28. Reich Sándor, 1867. Budapest, M. h.
29. Reményi Ferenez, 1868.Budapest, ág. h.,k.l.
30. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
31. RothfeldRikhard, 1867.Budapest,M.h., ism.
32. Sass László, 1869. Szegszárd, ág. h.
33. Stern Károly, 1869. Budapest, M. h.
34. Strasser Ernő, 1868. Budapest, M. h.
35. Szedenics Zoltán, 1868. Budapest, ág. h.
36. Szelényi Aladár, 1869. Budapest, ág. h.
37. Szendeffy Dezső. 1867. Budapest, r. k.
38. Vasskó Endre, 1868. Budapest, ág. h.
39. Vörös Kálmán, 1867. Budapest, ág. h.
40. Werner Ferenez, 1866. Budapest, ág. h.,t. m
41. Wolfner Gyula, 1868. Uj-Pest, M. h.

V I. OSZTÁLY.
1. Artner Géza, 1868. Budapest, ág. h.
2. Band Lajos, 1869. Budapest, M. h.
3. Bernáth Gusztáv, 1867. Pozsony, ág. h.
4. Clement Pál. 1867. Budapest, ág. h., t. in.
5. Deutsch Arthur, 1867. Budapest, M. h.
6. Deutsch Lajos, 1867. Arad, M. h.
7. Darvas Sándor, 1866, Budapest,M.h
8. Engel Lajos, 1866. Dormánd, M. h.
9. Fábián Gyula, 1868. Szeged, M. h.

10. Fleischl Sándor, 1867. Neuern, Csehország, 
M. h.

11. Franki Zsigmond, 1865. Budapest, M. h.
12. Friedmann Ottó, 1866. Budapest, M. h.
13. Fiizesséry Árpád, 1868. Budapest, r. k.
14. Gara Géza. 1868 Nyíregyháza, M. h
15. Goldschmidt Ödön, 1866. Pápa, M. h., k. 1.

I 16. Groszmann Miksa, 1868. Győr, M. h.
17. Herzberg Jenő, 1867. Budapest, M. h.
18. Kohn Ignáez, 1868. Nagy-Bajom, M. h.
19. Kreutzer Mihály, 1868. Szolnok, r. k.
20. Lányi László, 1865. Esztergom, M. h.
21. Lázár Endre, 1867. Német-Palánka, M. h., 

megh.
22. Lövy Frigyes, 1868. Budapest, M. h.
23. Lustig László, 1865. Rákos-Csaba, M. h.
24. Macher Ernő, 1867. Budapest, ág. h.
25. Máder László, 1866. Budapest, r. k.
26. Mandl Sándor, 1868. Budapest, M. h.
27. Nagel József, 1867. Galgócz, M. h.
28. Politzer Sándor, 1867. Budapest, M. h.
29. Pollák Géza, 1866. Budapest, M. h., k. 1.
30. Reiner Ödön, 1865. Pásztó, M. h., m. t
31. Rosenthal Lajos, 1867. Zala-Egerszeg,M.h.
32. Roszner Aladár, 1867. Budapest, ág. h.
33. Schön Arthur, 1867. Budapest, M. h.
34. Soltész András, 1867. Székes-Fehérvár, r. k.
35. Stern József, 1866. Budapest, M. h.
36. Strasser Vilmos, 1866. Budapest, M. h.
37. Szalay Kálmán, 1862. Budapest, h.h., t. m.
38. Szemere Lajos, 1867. Szabolcs, h. h.
39. Szontagh Árpád. 1868. Budapest, ág. h.
40. Ungar József, 1867. Kassa, M h.
41. Vidor Emil. 1867. Budapest, M. h.
42. Weisz Hugó, 1867. Budapest, M. h.
43. Wolflnger Alajos, 1808. Budapest, M. h.
44. Dúshegyi Gyula, 1868. Budapest, ág. h.

V II, OSZTÁLY.
1. Agorasztó Miklós, 1866. Budapest, g. k.
2. Barla Sándor. 1865. Csurgó, h. h.
3. Blum Károly, 1866. Arad, M. h.
4. Brüll Ödön, 1867. Budapest, M. h.
5. Csorba Sándor, 1865. Debreczen, r. k., k. 1.
6. Deutsch Lajos, 1865. Budapest, M. h., k. 1.
7. Deutsch Miksa, 1866. Budapest, M. h.
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8. Deutsch Ödön, 1865. Budapest, M. h.
9. Erős Sándor, 1866. Bpest, ág. h., t. m.

10. Fáik Géza, 1865. Budapest, M. h.
11. Fischmann Adolf, 1867. Kecskemét, M. h. 
1'-'. Fidschi Károly, 1867. Budapest, M. h.
13. Geyer Viktor, 1865. Újfalu, ág. h.
14. Glasner Lajos, 1866. Budapest, M. h.
15. Gorove Árpád, 1865. Budapest, r. k.
16. Grauer Vilmos, 1866. Budapest, M. h.
17. Győry István, 1867. Budapest, ág. h.
18. Haas Ármin, 1866. Budapest, M. h.
19. Hirschler Leo, 1867. Budapest, M. h.
20. Holitseher Béla, 1866. Budapest, M. h.
21. Jendrassik Aladár, 1866. Budapest, r. k.
22. Karsai Zsigmond, 1866. Budapest, M. h.
23. Képessy Imre, 1864. Budapest, ág. h .,t. ra.
24. Kisfalvi Tivadar, 1865. Budapest, M. h.
25. Kiss Elek, 1866. Sár-Sz.-Lőrincz, ág. h.
26. Koller Tivadar, 1864. Besztercze, ág.h., m.t.
27. Laczkó Antal, 1867. Budapest, M. h.
28. Marschalko János, 1864. Budapest, ág. h., 

t. m., k. 1.
29. Marton Ödön, 1867. Virth, r. k., k. 1.
30. Pollak Jakab, 1866. Budapest, M. h.
31. Propper Ernő, 1867. Nagy-Kálló, M. h.
32. Rákossy Gyula, 1865. Budapest, ág. h.
33. Reiner Mór, 1865. Solt, M. h.
34. Rill Imre, 1865. Vinga, r. k.
35. Rosenbaum Károly, 1862. Puchow, M. h.
36. Rotter Lajos, 1864. Budapest, M. h.
37. Schmidt Samu, 1866. Budapest, ág. h.
38. Schneider Gyula, 1866. Brzova, ág. h.,t.m .
39. Schöffer József, 1866. Bács-Alraás, M. h.
40. Schoenberg Illés, 1866. Budapest, M. h.
41. Steiner Kálmán, 1866. Marczali, M. h.
42. Stern Samu, 1865. Kis-Hegyes, M. h.
43. Stern Zsigmond, 1867. Budapest, M. h.
44. Strasser Gusztáv, 1866. Budapest, M. h.
45. Tauszk Ferencz, 1865. Budapest, M. h.
46. Török Arthur, 1866. Apostag, M, h.
47. Trutzer Jakab, 1864. Kolta, M. h.
48. Vasskó Elemér, 1867. Budapest, ág. h.
49. Wahl Oszkár, 1866. Bécs, M. h.
50. Waltersdorfer Vilmos, 1866. Budapest, 

ág. h.
51. Weiler Jakab, 1864. Budapest, M. h.
52. Weisz Dávid, 1866. Szegszárd, M. h.

53. Weisz Emil, 1866. Fülek. M. h.
54. Weisz Géza, 1865. Budapest, M. h.
55. Weisz Manó, 1866. Budapest, M. h.
56. Weisz Sándor, 1865. Gyöngyös, M. h.

V III . OSZTÁLY.
1. Adler Gyula, 1866. Budapest, M. h.
2. Bartsch Gusztáv, 1866. Bécs, ág. h.
3. Dohmann Miklós, 1864. Érsek-Újvár, ág. h.
4. Dubez Károly, 1865. Budapest, ág. h.
5. Elias Fiilöp, 1865. Szeged, M. h.
6. Engel Imre, 1865. Máté-Szalka, M. h.
7. Fábry Frigyes, 1865. Velencze, ág. h.
8. Fleischl Róbert, 1864. Budapest, M. h.
9. Fuchs Armin, 1864. Rákos-I(eresztúr,M. h.

10. Goldberger Arnold, 1864. Budapest. M. h.
11. Haas Emil, 1865. Budapest, M. h.
12. Kelemen Lajos, 1865. Budapest, M. h.
13. Keményfi Béla, 1865. Budapest, M. h.
14. Keres/,tszeghy Gyula, 1866. Budapest, h .h .
15. Kesselbauer Ödön, 1861. Bécs, ág. h.
16. Lauífer Vilmos, 1864. Budapest, ág. h.
17. Mayer Ernő, 1862. Német-Újvár, M. h.
18. Michaelis Béla, 1865.Károly-Fehérv., ág.h.
19. Politzer Aladár, 1865. Budapest, M. h.
20. Polner Ödön, 1865. Budapest, ág. h.
21. Popper Hugo, 1866. Budapest, M. h.
22. Radicli Géza, 1864. Delnicze, r. k.
23. Rosenberg Gyula, 1866. Budapest, M. h.
24. Schmidt Márton, 1865. Temesvár, r. k.

' 25. Schlichter Frigyes, 1866. Budapest, M. h.
26. Stein Manó, 1865. Budapest, M. h.
27. Steiner Mór, 1864. Balassa-Gyarmat, M. h.
28. Szathmáry Gyula, 1865. Máté-Szalka, M.h. 

m. t.
29. Szelényi Jenő, 1865. Merény, ág. h., t. m. 

ö. d.
30. Schoenberg Pál, 1865. Budapest, M. h.
31. Thein Viktor, 1866. Budapest, M. h.
32. Thein Zsiga, 1866. Budapest, M. h. 

í 33. Vajda Antal, 1865. Szeged, M. h.
34. Vajkay Rezső, 1865. Budapest, r. k.
35. Vályi Sándor, 1865. Budapest, ág. h.
36. Weinberger Fülöp, 1862. Balassa-Gyarmat, 

M. h.
37. Keppich Béla, 1865. Budapest, M. h.
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