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Beszéd
melyet Luther születése négy százé vi fordulójának a főgymnasium tanulósága által tör
tént megünneplésekor az intézet nagytermében tartott az igazgató 1883 nov. 10-én.*

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Kedves tanuló ifjúság!

Milliók leikéinek hálás örömébe vegyül eme kis gyülekezetünknek 
áhitatos fohásza, melylyel hálákat adunk a gondviselésnek azért, hogy 
a legnagyobb keserűség idején egy férfiút támasztott, lőnek műve ne
gyedfél század óta alattomos fondorlatok, véres üldöztetések, belső vi
szályok daczára romolhatatlanúl fennáll s hangoztatni fogja a legkésőbbi
nemzedékek előtt is ama rettenthetetlen férfiú nevét, kinek nagy jelleme/ m
e nagy műnek alapkövét rakta le. Epen 400 év előtt pillantotta meg 
/protestáns egyházunk alapitója, Luther Márton, csekély viszonyok 
között, egy igénytelen német városkában a nap világát, hogy szelleme 
fényével századokon át megvilágítsa a fejlődő emberiség útjait. S a há
lás kegyelet, mely tudja, hogy legnagyobb részét azon szellemi kincsek
nek, melyeket sajátunknak mondunk, halottaink fennálló s bennünk élő 
alkotásainak köszönjük, — méltán ünnepli az egész föld kerekségén a 
nagy ember emlékét, s megköveteli tőlünk is, hogy, kis körben bár, de 
hálatelt szívvel tegyük le közös jótevőnk sírjára a megemlékezésnek 
örökké üde koszorúját.

Luther Mártonban egy nagy eszme nagy emberére talált. Azon 
forró óhajtás, mely az emberiségben a 12-dik század óta lappangott s 
kivált az egyház reformját czélzó, bár sikertelen törekvésekben nyilat
kozott, ■— a középkor végén összes erejével tömörült s életbe lépett

* Hogy ezen beszéd e helyen található, annak oka a budapesti ág. li. ev. 
magyar-német egyházközség nagytiszteletű presbyteriumának 1883. dec. 3-án 
hozott határozata, melynek értelmében e beszédnek az iskolai értesítőbe való 
felvétele kötelességemmé tétetett. Böhm Karoly.
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Luther alakjában. Az emberi szív ezen elolthatatlan vágya, az ideál, 
melynek oltárán az emberiség legjobbjai vérüket és életüket mindenkor 
szívesen hozták áldozatul: az egyéni szabadság örök eszméje. Ez esz
mének adott kifejezést Luther, nem leplezve és habozva, hanem nyíltan 
és határozottan; s hogy e magot, melyet az utódok gondozása széles 
gyökerű s magas lombozató fává fejlesztett, az emberiségbe elvetette, 
azon talajba, mely annak felnevelésére legalkalmasabb s oly bölcs óva
tossággal, mely fejlődését biztosította, — ez Luthernek örökké tartó 
dicsősége, mely azt nem csak hitfelekezete, hanem az összes világ előtt 
megilleti.

Rendkívüli eszköz kellett ez eszme megvalósítására; ember, kinek 
szelleme ily nagy gondolat megértésére, rajongó szeretetére és szívhez 
szóló .kifejezésére volt képes s ezen rendkívüli ember éjjen Luther Már
ton volt. Megáldva a szellemi erő bámulatos adományaival, sanyarú 
nélkülözések között hozzá szokott a kemény és nehéz munkához, mely 
önállóvá teszi s önerejével táplálja a férfiút. Kételyektől tépett fiatal 
szíve iszonyú belső küzdelmeken ment keresztül, melyek érzelmeit ne
mesítették s akaratát megedzették; s mikor az eszme a küzdőtérre 
hívta, ott állott készen az élethalál-harczra, hogy az eszme igazságát, 
ha kell, saját életének feláldozásával is megbizonyítsa. Veszély és fenye
getés meg nem ingatta őt soha perczig sem; támaszkodva a szent írás 
szellemére, melyben lelki üdvösségét megtalálta volt, bízva istenében, ki 
szemlátomást tartá védő kezét üldözött feje fölött, — úgy állott daczos 
elszántsággal az egyszerű szerzetes a bámuló birodalmi gyűlés előtt, 
hogy tanúságot tegyen lelke szabad meggyőződése mellett. S e meg
győződés terjesztése volt azon czél, melynek szolgálatába állította szel
lemét ; magával ragadó szónoki képessége; anyanyelvének utódai által 
soha felül nem múlt ismerete s művészi kezelése (melynek a német 
nemzet egyik legnagyobb kincsét, a bibliafordítást köszöni); előadásának 
egyszerűsége, szemléletisége, szívre ható hatalma, — a nép szívébe mé
lyen vésték azon tanokat, melyek által Luther maga is visszanyerte 
volt lelke nyugalmát, tí a hova a beszéd nem hathatott, oda hatott a mű
vészet Luthernek világhírű egyházi énekeivel, melyek férfias hangzatos- 
ságukkal a szívet megnyerve, a tan elfogadására is késztették a lelkeket.

Az egyéni szabadság eszméje, melynek megvalósítására Luther 
volt az alkalmas egyéniség, teljes gazdagságát nem fejtette ki egyszerre; 
lassan, mint a magas tölgy csekély magból, hajtotta az eszme azon három 
ágát, melyek a világ összes viszonyaiba éltetve terjedtek szét: a lelki- 
ismeret, a tudomány és a társadalom szabadságát.



A talaj, melybe Luther ez eszmét bölcsen elvetette, a vallásos 
kedély volt, minden lelkesedésnek s nagynak forrása. Előbb a szíveket 
kellett megnyerni s megismertetni velők azon boldogító érzetet, mely a 
félelemtől megszabadult lelkiismeretet átlengi, hogy az emberek e hit
ért életüket és vagyonukat feláldozzák. S Luther legnagyobb bölcsesége 
az volt, bog}’ az ő tanát a vallásos meggyőződés termékeny földjébe ve
tette el, s nem hagyta magát oly irányba sodorni, melyben a protestan- 
tismusnak ezen éltető gyökere elszáradt volna. Mikor Sickingen lovag 
fegyveres segédkezét visszautasította s a heves Hutten Ulrik nyugtalan
ságára azt válaszolta: «ha az evangyeliom olyan természetű volna, 
hogy azt a hatalmasak tarthatnák fen, isten nem bizta volna halá
szokra», — akkor a gyenge csirát megmentette a politikai viharok rom
boló hatalma elől, mely azt kezdetben is megfojtotta volna.

Ezen belső, ingatliatatlan meggyőződésből terjedt világszerte las
san, de biztosan a szabadság szelleme. A protestáns szellemben újra 
szervezett egyházközségek s a protestáns iskolák, melyekben protestáns 
hitben és szellemben nevelték az ifjakat (mihez Luther remek kátéjával 
megtette a kezdetet), hit- és életközösségben nagy államokká olvasztot
ták az egyes nemzeteket s megalakult a szabadság számára azon asy
lum, melybe vihar idején mindannyiszor visszahúzódhatott, hogy amiak 
nyugalmában szellemi remekeit megalkossa, mint a gyöngykagyló be
cses gyöngyeit a tenger nyugodt fenekén. E gyöngyök legragyogóbbja 
lsedig a lassan felébredt türelmesség szelleme volt. A protestáns ember 
meg van győződve, hogy az igazság egy ugyan, de alakjai számtalanok, 
mint a mező illatos virágai; s ő, a sokat üldözött, hogy akarhatta volna 
megvonni felebarátjától azt, a mit maga számára oly keserves harczok- 
ban biztosított, hite s lelkiismerete szabadságát! Nem azért szakadtunk 
el Eómától, hogy' egy új papság verjen régi bilincsekbe; de nem azért 
lettünk szabadokká sem, hogy másokon zsarnokoskodjunk. A mikor a 
Protestantismus maga hajtja magát a rabigába, vagy másokkal próbálja 
ugyan azt tenni, a mikor szabadságáról és a tolerantiáról lemond, akkor 
saját kezével tépi le azon zászlót, melynek csillaga alatt vívta ki leg
nagyobb győzelmeit.

Csakis a türelmesség ezen szellemétől átlengett társadalomban 
hajthatta a protestáns elv második ágát: a tudományos vizsgálódás 
szabadságát. Luther maga vallotta ez elvet, mikor a fényes wormsi bi
rodalmi gyűlés előtt egyenesen azt követelte, hogy’ tanát «nyúlván való, 
tiszta és világos énekkel» czáfolják, ne pedig a pápák rendeletéivel s a 
conciliumok határozataival. S ez elvtől Luther utódai soha sem tértek
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el. A protestáns türelemben megalakult államok nyújtották a szabad 
tudománynak az első menhelyet, a szorgalmas Hollandia, a higgadt 
Anglia, s Németország protestáns vidékei. De ha a lelkiismeret hitét 
senkiben nem bolygatjuk is, a tudománynál a kíméletlen kritikát írjuk 
zászlónkra s Lutherrel azt követeljük: «Lasset die Geisteraufeinander 
platzen». S a mit Luther idejében sejteni sem mertek, azon szabadsá- 
ságot, melyért Galilei börtönbe, Giordano Bruno a máglyára került, — 
e szabadságot mai nap tény gyanánt szemléljük magunk körül. A tudo
mány münden ága a szabad vizsgálódás gyümölcse; a szabad, elfogülat- 
lan vizsgálódás, mely nem tekint babonás előitéletekre, hanem csak az 
egyetemes ész örök törvényeire, mai nap többé nem engedmény s koldus 
alamizsna, melyet a hatalmas oda vethetne kegyelemből az elmélkedő 
tudósnak, hanem jog, többet mondok: erkölcsi kötelesség.

3 ha végig tekintünk a nagy gondolkodók, tudósok, művészek és 
állam férfiak hosszú során, lehetetlen, büszkeséggel magasra nem emelni 
fejünket, mikor a legnagyobbak közt mindenütt első sorban, csekély 
számunk dacára oly számosán, látjuk Luther felekezetének hiveit. Ott 
vannak a mathematikusok: Euler, Bernouilli, a nagy Gauss, az elegans 
Abel, az óriási munkaerejű Kepler; ott a történészek közt: Schlosser, 
Botteck, Banke, Curtius, Mommsen; ott vonul el előttünk a koszorús 
philosophusok hosszú sora: az egyetemes képzettségű Leibnitz, a rend
szeres Wolff, a bámulatos Kant, a hajthatatlan lelkű Eichte, a költői 
Schelling, a dialektikusok legnagyobbika: Hegel, a finom boncoló Her- 
bart, az elkeseredett Schopenhauer; ott ragyog a német irodalom egén 
a fényes kettős csillagzat: Schiller és Goethe, hazánk felett őrködik 
Arany János mellett halhatatlan emlékű Petőfi Sándorunk; a művé
szetben : Holbein, Cranach, Dürer a festők; a zenében az orgona- 
fugák megalapítója Bach Sebestyén s a Bachok családja; ott az ál
lamférfiak sorában, hogy idegeneket ne említsek, hazánk legnagyobb
jai között a szabad eszmék rettenthetetlen terjesztője: Kossuth Lajos. 
S hol keressük azon forrást, melyből a szellem eme kristályfolyói fa
kadtak ? Azon indításban, melyet Luther vallásos egyénisége adott a 
magára eszmélő emberi szellemnek!

Azon férfiak, kik kölcsönös tiirelmességgel egymást szeretni tanul
ták, kiknek cselekedeteit a szabad tudomány vezérelte, a szabadság esz
méjét végre a társas életbe is átvitték. Kötelességérzet és munkásság a 
protestáns elvnek egyenes folyományai s kötelesség és munka szabaddá 
teszi s függetlenné a férfiút. Luther korában a protestáns elv ezen ágá
nak sem helye, sem ideje nem volt s azért Luther helyesen tette, mikor
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a maga ügyét a lázadó parasztok ügyétől elvál aszta. De az eszmét el
nyomni ez irányban sem lehetett; a mikor a tudomány megszabadította 
az elméket s szokottá vált katkolikus államokban is az, a mit a Prote
stantismus mint új adományt nyújtott volt a világnak, — akkor meg
történt a hihetetlen, Luther korában nem sejtett dolog: a paraszt is 
felszabadult s a franczia nagy forradalom véres erőszakkal elszakította 
azon rögtől, melyhez évezredeken át a hatalmasok önkénye által kötve 
volt a szegény ember fia.

Mai naj} röghöz kötött rabság egészen érthetetlen gondolat s nincs 
európai állam, melyben a társadalom a régi szolgai alapokon nyugod
nék. Összes emberi viszonyaink az egyéniség megbecsülésére épültek; a 
kinek képessége van, annak szabad a legmagasabbra törekedni s mester
emberek fiait látjuk a leghatalmasabb népek élén intézni azoknak s 
szomszédjaiknak sorsát. S ha van még sok hiány, ha a roszakarat még 
sokszor el is nyomja a tehetséget, egyet megtanult az emberiség s azt 
nem fogja elfelejteni soha: előttünk lebeg mint ideál, melyre töreked
nünk kell egész erőnkkel, egy oly társadalom, melyben mindenki szel
lemi érdeke szerint fogja rangját megnyerni, S e társadalom eszméjét a 
Protestantismus alapelvének köszönjük.

Szabad egyéniség megvesztegethetlen kötelességérzettel; szabad 
lelkiismeret, mely hitéért csak Istennek felelős; szabad tudomány, 
melynek egyedüli tekintélye az ész; szabad társadalom, melyben csak 
az egyéniség szellemi értéke határoz : ideálok, melyeket részben meg
valósítottunk, részben utódainkra hagyunk, hogy kínos és bizonyára 
véres verejtékkel is életbe léptessék, — ezek a protestáns szabadságnak 
gyümölcsei. S mind ezeknek első megvalósítója Luther volt. Bölcsesége 
korlátolta az eszmét fejlődése elején a kellő határok között; hite s 
Istenben való bizalma hangoztatta azt rendületlenül a világ előtt akkor, 
mikor e szavak kimondásáért halállal lakoltak; tapintata alapította az 
új elv menhelyét egyházainkban s a szabad tudomány első bölcsőjét is
koláinkban, melyek az egyházzal, mint éltető gyökerükkel örökké fog
nak összefüggni. S azért áldva legyen előttünk mindenkor ama férfiú 
emlékezete, kinek mindezt köszönjük; lebegjen felettünk s éljen ben
nünk az ő halhatatlan szelleme, hogy tetteinkkel mutassuk iránta való 
hálánkat, hozzá való ragaszkodásunkat. S a hova ez idő szerint a pro
testáns elvnek minden nemzetre szóló világossága még nem hatott, a 
késő nemzedékek hadd találják majd ott is ama szellemet, mely Luther
től áradt szét a világon s mely boldogokká, mert szabadokká, tett ben
nünket.

1





A tornai plató és környéke.
Bänke, a hires német történész, egy történelmi előadása kezdetén 

azon óhajnak adott kifejezést, bár oly híven tudná visszaadni a törté
nelmi eseményeket, mint a tükör az előtte álló tárgyakat. «Sajnos» — 
monda továbbá — «a történelmi események ecsetelésében sok, igen sok 
az egyéni felfogástól függ s így minden az objektivitásra irányzott ügye- 
kezetem daczára, kénytelen vagyok bevallani, bogy a történelem sok te
kintetben subjektiv tudomány». így a történelem objektivitásáról az, ki 
csakugyan dicséretes buzgalommal igyekezett objektiv maradni.

A történelem az időben lezajlott események képét adja, azoknak 
okát kutatva, következményeiket kimutatva. Az idők múltával az ese
mények tiszta képe elhomályosodhatik, a viszonyok változtával az ese
ményeket előidéző okokról s az áltatok előidézett következményekről 
különféle, sőt ellentétes nézetek merülhetnek fel.

Máskép áll a dolog a földrajzban. Itt a leírandó tárgy maga a Föld 
s különösen annak felülete, tehát oly dolog, mely — bár egyes részletek 
év-év mellett változnak — évezredeken át lényegében alig változik, ha
nem ugyanaz marad. A Föld felületén észlelhető élet s annak külső ha
tásoktól függő évi és időszaki változásai is oly törvényszerűséggel követ
keznek egymásután, hogy felette eltérő feltevések itt sem érvényesülhet
nek. Ebből az látszik következni, hogy nincs tér, hol az objektivitásnak 
inkább hódolnánk, mint a földleírásban: leírni a Föld területeit úgy, a 
mint azokat látjuk, síkságot, hegységet, völgyet, sziklát, folyót, vízesést, 
viránvt, erdőt stb. szép egymásutániságban; leírni a mindezeken s ezek
ben észlelhető szerves életet, fejlődésében, pompájában, haldoklásában; 
leírni a légköri tüneményeknek hatását a Föld felületére úgy, mint a 
rajta észlelt szerves életre is, az eső, dér, harmat, jég, villám, meny
dörgés hatását leírni úgy, a mint azt láttuk, tapasztaltuk; lehet-e ennél 
objekvtivebb eljárás ? Objektív ám, ha nem kellene mindenütt hozzá 
tennünk azt «a mint látjuk». De hát hogy látjuk?
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Felesleges a költő — bár igen találó — költeményét idéznünk: 
Ketten a hegyek közt jártak, visszatérnek s elbeszélik, a mit láttak. Mily 
óriásilag különbözik az, a mit az egyik látott, attól, a mit a másik lá
tott ! felesleges mondom — a költők világából idéznünk, hisz a minden
napi tapasztalatból elég példát meríthetünk annak bebizonyítására, 
hogy a kép, melyet magunknak valamely vidékről alkottunk, mindig 
egyéni felfogásunk eredménye, befolyásolva a viszonyok- és körülmé
nyektől, módosítva a lelkiállapot szerint s az egyes embereknél felette 
eltérő a műveltségi fok és hely szerint, melyet azoknak a társadalomban 
elérni, elfoglalni sikerült.

Az ember szülőhelye iránti szeretete, a honvágy —• eredménye 
azon képnek, melyet magunknak a távolban, más körülmények és vi
szonyok között, azon területről alkotunk, melyhez összes gyermekkori 
emlékeink fűződnek. Tehát másnak kell lenni e képnek, mint a melyet 
magának az formál róla, ki gyermekéveit másutt élte, kit kedves emlé
kek nem csatolnak e területhez.

Válaszszunk szűkebb helyet: Ott mondták meg egymásnak azt, a 
mit régen éreztek egymás iránt, ott tettek szent fogadást az egész életre 
— a sírig. Bizony «snig képben él elő ttok» e helyecske s a róla alko
tott kép egészen más, mint azé, kit ott talán — mondj uk — mérges 
vipera ijesztett meg.

Említsem-e azt a szűk földterületet, hol annyian férnek meg bé
kén egymás mellett, kik az életben nem tudtak megférni ? Mondjam-e, 
mennyivel másnak látja a temetőt az, ki kedveseinek földi maradványait 
kisérte ki oda, mint az, ki saját tapasztalatból még nem tudja, hogy 
mit tesz az, forró könyet hullatni a hideg sírhantra ?

Meg vagyok győződve, hogy minden magyar más szemmel nézi s 
ennélfogva más képet alkot magának a tetétleni pusztáról, a Branyisz- 
kóról, Cserlialomról, a Világos körül elterülő térségről, mint az idegen. 
Másnak látom én a Magas-Tátrát, mint az alját lakó magurai goral; 
másnak látja a természetbúvár az ecsedi lápot, rejtekeivel, pezsgő életé
vel, csodáinak millióival, mint az, kinek összes emléke e vidékről a 
váltóláz — melytől alig tudott szabadulni. Másnak látta a pusztát az, ki 
tikkasztó hőségben, porfellegbe takarva vánszorgott rajta keresztül, 
mint az, ki üdítő eső után járta be. Más a mezőség tavaszszal, nyáron, 
őszszel, télen s így más a kép, melyet róla az idegen nyer, az évszak, az 
időjárás szerint, a melyben azt látta. Másnak láttam én a kis mező
várost, melyben sokadalom vagy ünnep alkalmával voltam, mint az, ki 
aratás idején járta végig kihalt utcáit.
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De elég a példákból, hiszen mindegyikünk tapasztalta, hogy Bae
deker lelkiismeretes részletességgel ír s mégis* mennyivel más a kép, 
melyet magunknak olvasása után valamely vidékről alkotunk, mint az, 
mely a vidék szemlélése után bennünk amannak helyét elfoglalta.

Bizony a földrajz s annak különösen azon része, melyet «leíró
nak» nevezhetünk, subjektiv felfogáson alapszik. Subjektiv az a kép is, 
melyet a következőkben feltárni óhajtok. Győződjenek meg minél töb
ben. mennyiben tér el az én subjektiv felfogásom az övéktől, mennyiben 
az én képem attól, melyét majd ők alkotnak.

I.

Sokan fáradoztak és fáradoznak még ma is idegen — kiváló szép
ségű, vagy feltűnő alkotási! földterületek ismertetésével, még többen 
távol fekvő földterületekről szóló leírások fordításával — s ez nem rossz, 
nem megvetendő dolog, mert hisz nagy mérvben hozzájárul a földrajzi 
ismeretek terjesztéséhez. Mindazonáltal azt hiszem, hogy talán az sem 
cselekszik felesleges munkát, ki édes hazánk egyes területeit teszi tanul
mány tárgyává, ki hazánk egyes vidékeit ismertetni s azok iránt az ér
deket szélesebb körökben felkölteni igyekszik. Ne csodálkozzunk rajta, 
ha a szomszéd németeknek gyakran oly nevetséges botor fogalmaik 
vannak hazánkról, hisz mi magunk is oly kevéssé ismerjük a z t! Én kész 
örömmel üdvözlök minden munkát, mely hazám földjével foglalkozik, 
kész örömmel mindenkit, ki hazánk egyes vidékeinek sajátságait ismer
teti. Mert meg vagyok győződve, hogy csak az egyes részek minél lelki-' 
ismeretesebb feldolgozása után lesz lehetséges idővel oly művet összeál
líthatni, mely a földrajz fokozott igényeinek megfelelőleg nekünk s mások
nak is hazánk hű képét fogja nyújthatni. S hiszem, hogy vannak mások is, 
lak hasonlóan gondolkoznak s kik munkámat talán nem vetik félre — mi
vel az nem foglalkozik a Himalaya vagy Cordilerák csodáival s azokat ké
rem, méltassák némi figyelmükre azt, a mit a földrajzi tudomány égjük 
igen szerény napszámosa e szűkre szabott helyen összehordani képes volt.

Ha egy a természet szépségei iránt fogékony ifjú — s melyik ne 
volna az ? ■— azon években kerül idegen vidékre, midőn már nem pusztán 
lát, hanem észlel is, midőn a benyomásokat nemcsak befogadja, hanem 
azokat önmagában már feldolgozni —  mint mondani szokás — fel
emészteni is tudja s ha még hozzá elég élénk phantasiával is bír a nép 
jelenlegi állapotát a természet csudáival s a régi idők történelmeivel 
összeforrasztani: úgy bizonyos vagyok benne, hogy e vidék — bár me-



Ívik legyen az — kiolthatatlan benyomást fog rá gyakorolni s gondolati 
— szabad órákban —-édes örömest vissza-vissza fognak térni a meg
kedvelt földterületre.

■ A jelzett időben — a gyermekség és itjuság bajosan meghatároz
ható határvonalán — kerültem én is legelőször idegen földterületre: 
Torna megyébe. S bár bölcsőm nem állt ott s bár később, hol az élet 
•viharai, hol a kutatási vágj7, mindenféle más jellegű vidékekre tereltek, 
nagyszerűbb, vadregényesebb, termékenyebb és jobban műveltekre, 
mégis különös előszeretettel fordultam ide vissza, majd gondolatban, 
majd tényleg, a megkedvelt területre, hol az élet gondjaitól menten, 
először tanultam a természetet szeretni, a teremtés csodáit bámulni, a 
természeti erők kölcsönös hatását megfigyelni, az élettelen anyag és 
szerves élet egymásra való hatását észlelni.

Azóta a kis Torna megj7e meg is halt. Kicsi volt, szegény volt, azt 
mondják, hogy7 beteg is volt. A mai realisztikus korban talán épen az 
volt legnagyobb betegsége, hogy7 szegény7 volt. Torna a megj7ék sorában 
megszűnt leírni. Testének nagyobb részét Abauj kapta, kisebb részét 
Gömör-Kisliont megye. Amaz a nagyobb darabot saját nevének feláldo
zásával vásárolta meg, azóta (nem első ízben) Abauj-Torna megyének 
nevezik. Az utóbbi, már úgy is dupla nevű lévén, ingyen kapta részét, 
igaz hogy kis részt s a mi ennél még igazahb : a volt Torna megyének 
legszegényebb részét.

Ott, hol most Abauj-Torna és Gömör-Kishont megj7ék ha
tárosak (s hol a kettőhöz éjszak felé Szepes megj7e csatlakozik) 
s ennek a határvonalnak is csak éjszaki kis részére kívánom az olvasó 
figyelmét irányítani s azt a földterületet ismertetni, mely a keleti hosszú
ság (Forrótól számítva) 38°18'—38°40' s az éjszaki szélesség 48°35'— 
48°42' között a tíodva és Tornavíz által határolva elterül. Ismertetni 
akarom kivált oly czélból hogy most, midőn a forgalmi eszközök ör
vendetes gyarapodásával az títazási kedv is oly7 óriási mértékben nö
vekszik, s midőn a leírandó terület szomszédságában fekvő Baradlát a 
magyarországi Kárpát-egylet közvetlen hatáskörébe vonta — a mi ok- 
vetetlenűl annak fokozott látogatását fogja eredményezni — ezen sze
gény ugyan, de a természet által annyi látnivalóval megáldott vidék felé 
tereljem a szabad természet barátainak figyelmét, hová eddigelé — 
nagyrészben félreeső fekvésénél fogva — csak ritkán vetődött idegen s ez is 
legtöbb esetben a szádellői völgy megszemlélésére szorítkozott. Pedig hát 
van ott a szádellői völgy mellett még elég más látni s tanulni való s a sza
bad természet barátja soha sem fogja megbánni, ha e vidéket útjába ejti.
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A Sajó és Gölnic felső (sztracenai) völgye közti hegygerinc — 
az újabb időben oly sűrűn látogatott dobsinai jégbarlanggal — nyugat 
felé a Királyhegyhez csatlakozik, kelet felé pedig a Gölnic folyó jobb 
partján — helyenkint tekintélyes magasságra emelkedve (Fekete-hegy, 
Hosszú-hegy, Szulova, Pozsáló 1285 m/, Madár-hegy, Fecske-hegy, Klop- 
tanna, Kojsova, Javomik stb.) szakadatlan egymásutánságban húzódik 
a folyó torkolatáig (Margitfalu), innen pedig a zúgó Hernád által szelt 
szoros jobb partján egészen Kassa vidékéig.

Ezen főgerincz — a gömör-szepesi érchegység egy része — bel
sejében nemes érceket rejt, lejtői és magaslatai rengeteg erdőkkel, 
éjszakfelé fenyvesekkel, a déli lejtőkön bükk és tölgyesekkel vannak bo
rítva. Vízben e hegység igen gazdag. Úgy a Sajó, mint a Gölnic is igen 
számos mellékpatakot vesz fel e hegygerincből. Legnagyobb a Göl- 
nicbe ömlő Szomolnok. A Szomolnoktól nem messze ered a Bodva is. 
A kettőnek legfelsőbb völgye között a hegygerinc annyira aláereszke
dik, hogy itt Szomolnok (592 ház; 2706 róni. kath. és evangélikus, né
met és tót lakossal) és Stoosz (196 ház; 1076 róm. kath. és evangéli
kus, német és tót lakossal) városok között egy — igaz, hogy merész 
emelkedésű, de mindazonáltal jó karban tartható műíit volt átvezethető, 
mely azután a Bodva völgyében Szcpsimezö városig van továbbvíve. Egy 
másik újabb időben mindinkább elhanyagolt út vezet a Szomolnok 
völgyből — a magaslatokat ügyesen kikerülve, Uhornán (81 ház; 484 
róm. kath. tót lakossal) át — délnyugati irányban a Sajó mellett fekvő 
Romijóba, azon patak völgyébe aláereszkedve, melynek déli nyílásánál 
Krasznahorka- Váralja (148 ház; 892 róm. kath. és evang. magyar 
lakossal) fekszik. A felette emelkedő hegykúpot a még részben ép 
Krasznahorka vára ékesíti.

Krasznahorkát (511 méter a tenger színe felett) azon tág völgy - 
katlan uralja, mely a Sajó völgyből a Lúcs patak mentében kelet felé 
húzódik. E termékeny katlan keleti végén van Hárskút (123 ház; 572 
róm. kath. magyar lakossal), hol a völgy magassága 333 méter a ten
ger színe felett.

Ha itt a kitűnő, jó karban tartott országútat, mely Hárskútból a 
Szoroskön át Torna-Szepsi, majd meg Kassa felé vezet, elhagyjuk s a 
völgybe felfelé vivő — nem országos ugyan, de szintén jó karban tar
tott — útra kanyarodunk, egy szűk idvllikus völgybe jutunk, mely ké
pes maradandó nyomokat hagyni emlékezetünkben.

Különösen ha valaki Budapestről — mint magam is az utolsó al
kalommal — Fülekig gyorsvonattal, innen Bosnyóig lassú menetű ve-
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gyesvonattal útazott s Kosnyón — hol a Sajó völgye vonzóbb képet kezd 
mutatni — ismét az országúton, porfellegbe burkolva, az égető nap
sugaraknak kitéve idáig hatolt: itt egyszerre szinte más övre, más kii
mába képzeli magát átiiltetettnek. Sűrű erdők alatt, a pompásabbnál 
pompásabb virágok ezreivel díszített eleven zöld rétségen át viszen 
ittunk; gyönyörködve szemléljük a virágokon himbáló pillangók meg- 
számlálhatlan mennyiségét s az útszéli nefelejcs-pázsit szinte elfelejteti 
velünk, hogy túl vagyunk azon a koron, midőn a nefelejcs-csokor sze
dése nem pusztán instinktiv, de gyakran édes érzelmekkel párosult 
cselekvés vala. De hagyjuk azt.

Sűrű ostorpattogtatás ami int, hogy ki kell térni. Jönnek-mennek 
a teherkocsik, hol szénnel, vaskővel megrakodva, hol üresen ugyan, de a 
rajta ülőkről következtethetjük, hogy azok is a vasgyárban jártak, mely
nek magas (29'8 mí) kürtője nem sokára szemünkbe ötlik. A dernöi 
vasgyár (gr. Andrássy birtok) kitűnő vasat és sok mindenféle öntvényt 
készít. Kitűnő barna vaskő s a fabőség — mindkettő közvetlen közelé
ben — a gyárat a konkurenciára képesíti. Vasbányái a Demő felett 
emelkedő s rengeteg erdőkkel borított Pipitka  (1226‘2 mf ) hegy lejtőm 
vannak s magoknak az erdőknek minőségéről könnyen szerezhetünk 
meggyőződést, midőn Dernö községen tói (109 ház; 767 róm. kath. 
magyar lakossal) a völgyön felfelé azon erdőn visz útunk keresztül, me
lyet most — mivel a gömöri iparvasútakhoz a alapperek nagy részét 
irnien vitték — némileg megritkítottak. A fel nem használt fát még 
csak múlt évben vették munkába a szénégetők s ott nem egy, de szám
talan — több mint egy méter átmérőjű fákat és tuskókat láttam he
verni a már sűrű, lielyenkint áthatolhatlan fiatalosban. Itt tehát erdő- 
ültetésre nincs szükség, itt a természet maga ülteti a fákat, az ember 
csak vágja, ritkítja. Pedig e talány kulcsa igen egyszerű. A kivágott, de 
le nem tarolt erdőterületeket nem használják legelőnek s így megint 
erdő lesz ott, a hol volt, nagyobb munka nélkül, legfölebb, hogy ke- 
vésbbé jó talajon a szemes birtokos a természet lassú munkáját után- 
ültetgetéssel elősegíti, sietteti.

Tovább haladunk a regényes völgyben. Figyelmünket leköti a 
szép formájú Somhegy (805‘3 mf)  s annak phantasztikus kinézésű, 
Kovácsvágás felett emelkedő sziklafala (648 mj) Kovácsvágás (56 ház; 
284 róm. kath. magyar lakossal) szegény kis helység, művelhető terü
lete alig van; maga a helység is oly szűkre van szorítva, hogy a benne 
átvivő útnak is alig marad hely. A nyitott kis udvarokon álló, hol meg
rakott, hol üres szekerek mutatják, hogy itt fuvaros nép lakik. Az asz-



szonyok a patakban mossák a fehérneműt, mely szennyes marad mosás 
irtán is, mert átjárta a szénpor s azt többé szép fehérre mosni nem lehet.

Kovácsvágás felett a völgy kissé tágul. Magunk előtt látjuk a 
Széphö (750 mf)  nevű csúcsot, mely nevét teljes mértékben meg
érdemli; alatta füstölög a lucskai vasgyár (tengerfeletti magassága 
(473*9 mf)  kürtője. A vasgyár körül élénk élet és mozgás van. Hozzák 
itt is a szenet, hozzák a vaskövet; folyik a munka serényen, különösen 
mióta a lucskai vasbányák termelvényeihez hozzá járul a bárkái ki- 
aknázhatlan bőségű vasrétegek anyaga. E vasgyár (gr. Zichy birtok) 
termelvényeit jó részben a budapesti Ganz-gyár dolgozza fel.

A gyáron túl Lucska helység (78 ház; 361 r. katli. ésref. magyar 
lakossal) felé vezet utunk, de magát a helységet nem érinti, azt nem is 
látjuk, ha ugyan külön megszemlélni nem akarnék. Oldalt fekszik az 
egy kopár mészfalak által képezett katlanban, melyet egy kristály tiszta 
vizű patakocska szel. A falu felett emelkedik a kopár Ergettő (890*8 m] ) 
csúcs, mely már Rosnyó felől jövet figyelmünket lekötötte volt. Kopár 
lejtőjének végső nyúlványa a völgyet ismét szűkre szorítja. A szűk 
völgy egyik kanyarulatában festői fekvésű malom van, mely — úgy 
mint a Demő mellettiek mindegyike is — megérdemelné, hogy tájfestőnek 
mintául szolgáljon. A malom uralta szorosból kijövet ismét tágúl a 
völgy; utunk rétek szélén s lejtős szántóföldek aljában egyenesen Barka 
felé vezet.

Barka  (71 ház; 411 r. kath. és ref. magyar lakossal), szegény 
hegyi község; tenger feletti magassága 564 méter. Innen a fővölgy felső 
része éjszak felé kanyarodik, mi azonban egyenesen kelet felé haladva, 
104 méter magas nyergen (a nem épen legmagasabb pontján épült ká
polna 665*6 méternyi magasságban van a tenger színe felett) a Vinkely 
nevű völgyecskébe ereszkedünk, melynek vize a Szárpatakkal egyesülve 
a Szádellöi völgy rejtekeibe tör magának utat.

A Vinkely és Szárpatak egyesülésénél 463*5 méternyire vagyunk 
a tenger színe felett, egy a maga nemében ritka szépségű ponton. 
A kissé tágult sík völgykatlan (táncterem) körül van véve meredek, de 
erdőborított lejtőktől, melyeken csak itt-ott — mintha művész által 
volna oda állítva —- kandikálnak ki a festői sziklacsoportok — a szá- 
dellői völgy előőrsei. A kristálytiszta patak csendes nyugalommal kí
gyózik át a virágos zöld pázsiton —  nem is sejtve, bog}* pár méterrel 
alább mily hányattatáson lesz kénytelen általmenni. Jobbra tőlünk van 
a szádellöi völgy sziklatorkolata, balra a festői szárpataki fűrész s in
nen felfelé erdőborított szűk völgy, mely a patak forrásáig vezet.
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A Szárpatak a Csiikerész nevű hegycsúcs (1186*6 mi) délkeleti 
lejtőin ered. Közelében ered a Feketc-Bodva is s ide jutnánk akkor is, 
ha a Barkáról éjszaki irányban nyíló völgyben felfelé a Lucspatak fő
forrásait felkeresni akamók. A Csükerész ily módon alaptörzse azon 
szélesen kiterjedő plató-alkotásnak, mely innen dél-délkeleti irányban a 
Bodva és Torna viz egyesülésénél elterülő széles völgykatlanig húzódik. 
E plató öt egymástól könnyen megkülönböztethető részre oszlik: 
A Bodva és Aji patak által határolt terület a miglinci völgyelés által 
két részre van osztva, harmadik rész az Aji patak és Szárpatak közti 
terület, negyedik a Szárpataktól nyugatra az ellentétes irányban folyó 
Torna víz és Lucs patak által határolt terület, melyhez ötödiknek a 
Mészvölgy és Szárpatak közti emelkedés csatlakozik, az utóbbival azon 
nyereg által összekötve, melyen Barkából kiindúlva, a Vinkely völ- 
gyecskébe ereszkedtünk.

A jelzett terület geológiai alkotásának a leírása nem tartozik ide, 
röviden mindazonáltal meg kell említeni, hogy a hegytörzsöt magát 
klasztikus szediment kőzetek képezik a legkülönfélébb alkatelemekkel, 
melyek között az agyagpala a domináló elem. Feltűnő az alapkőzetnek 
tekintélyes vastellérekben való gazdagsága. Vannak benne sajátságos 
conglomerát rétegek is, azután igen gyakran agyag és tályag telepek. 
Érdekes volna különösen a Barka felett emelkedő hanga  geológiai ta
nulmányozása, hol a nevezett sajátságokhoz még az is hozzá járul, 
hogy a tetőt borító mésztömegek alatt tekintélyes vastagságú (2—7 mj) 
vaskő réteg húzódik, melyről különben alább bővebben lesz szó; ugyan
itt van egy réz-pala réteg is (conglomerát rétegek által bezárolva), mely
nek állítólagos gazdag aranytartalma épen most beható vizsgálat tár
gyát képezi.

Az agyag-palás rétegeket a Bodva, Aji- és Szárpatak forrásvidéké
től délkeleti irányban folyton hatalmasodó mésztakaró kezdi borítani, 
mely azután a déli meredek lejtőkön mindenütt a völgyfenékig ér, tehát 
ott 300—400 méter vastag. A mésztakaró kezdetének vonalát majdnem 
mindenütt egy pár méternyi rögtöni emelkedés jelzi (a mészréteg ere
deti, kezdő vastagsága). Ezen vonalon túl a gerinc és csúcsképződés 
megszűnik, mert ott veszi kezdetét a tulajdonképeni plató-alkotás. 
A mészréteg elhatalmasodásának lejtője meglehetős meredek s több
nyire kutatás nélkül szabadon fekszik előttünk. így a Barka felett 
emelkedő Langán, hol a mész s közvetlenül alatta fekvő s legújabban 
köröskörül feltárt vasrétegek határvonala az egész hegyoldalon szaba
don látható. Hasonlóan látható a mész- és palaréteg közti határvonal a

)



Ev. főgymn. ért.

Szárpatak felső völgyében, mindkét lejtőn, úgy szinte A. Mecenzéf 
(481 ház; 3213 r. katli. német lakossal) és Jászó (230 ház; 1496 r. 
kath. magyar lakossal) között a Bódva jobb parti emelkedésein.

II.

A Bódva és Torna víz közti plató tehát tiszta mészalkotás s azért 
feltaláljuk itt mindazon jelenségeket, melyek a meszes területek kiváló 
tulajdonságai és főjellemvonásai.

A meszes területek egyik jellemző sajátsága a völgyből való rög
töni meredek emelkedés.

A rögtöni, meredek emelkedés megvan itt is, akár a Bódva, akár 
íi Torna patak völgyéből nézzük azt. A lejtő-szög átlagos nagysága min
denütt 2ö—35° lesz; vannak azonban helyenként egészen függőleges 
részletek is, sőt olyanok, hol a felső rész előbbre hajlott, az alatta emel
kedő függőleges sziklafalból (a mi csuszamlás eredménye lehet). S az 
egyenlően meredek emelkedés daczára még is, mily eltérő a kép, melyet 
az éjszaki lejtő nyújt, attól, mely a déli lejtőn élőnkbe tá ru l!

Az éjszaki lejtők, még ha oly meredeken is emelkednek, mind be 
vannak fásítva, szép» erdőkkel borítva, melyekből csak itt-ott emelked
nek messziről fehérlő függőleges sziklacsoportok, betakarva örökzöld 
kúszó növényekkel, ékítve a sziklarepedések humusában élődő bokro- 
zattal, koronázva a viharoktól megtépázott fényűkkel,

A déli lejtők az erdők esztelen letárolása s a letarolt területeken 
való folytonos legeltetés következtében, de különben is a napsugarak 
perzselő s akadálytalan hatásának kitéve lévén — kopárak. Vannak 
azonban még itt is egyes részek, hol az évről évre sűrűsödő bokrozat a 
liumust újból leköti s egy leendő erdőnek alapját újból előkészíti. A me
redek lejtők bokrozata : som, mogyoró, vadrózsa és törpe meggyből áll. 
E bokrokból már itt-ott cser s kivált sok diófa emelkedik, melyek az
után a sziklarésekbe hatoló gyökereikkel a magasról lemosott, korom
fekete humust még jobban felfogják, lekötik. Ily helyeken a bokrok és 
fák árnyékában aránylag gazdag flora keletkezik — éles ellentétben a 
bokrozattól megfosztott lejtők vakító fehérségével.

De ha a szemlélő az erdőknek még most — az eddigi tapasztala
tok dacára is ■— folyamatban levő letárolását eléggé sajnáhii nem 
tudja : lélekemelő más részről s bámulatra ragad bennünket annak lá
tása, mire nem képes az emberi kitartó szorgalom oly területeken is, 
melyek az emberiségre nézve már-már elveszetteknek látszottak. Szőllők



és gyümölcsösök borítják Almás (178 ház; 801 r. katli. és ref. magyar 
lakossal) község határában a meredek lejtőket, puttonyokkal viszik fel a 
földet a meredek sziklafalra s szikladarabokból rakott fallal kötik le azt 
— egészen odáig, hol a sziklafal emelkedése majdnem függélyessé válik. 
Bizony még sem olyan lusta és indolens ez a magyar faj, mint a mi
lyennek hiresztelni szeretik. A ki nem hiszi, menjen Almásra s nézze 
meg a szomszéd Körtvélyes (97 ház; 455 róm. kath. magyar lakossal) 
határát s tapasztalni fogja, hogy Württemberg hiresztelt szorgalmú vin- 
czellérjei sem végeznek különb munkát, mint az itteni derék magyar la
kosság. S mint Almás, úgy tovább kelet felé Szád ellő (48 ház; 279 ref. 
magyar lakossal) és Torna (207 ház; 1470 r. kath. és.ref. magyar la
kossal) is folytonos uralma alá hajtja a meredek lejtőket, csak a közbül 
eső Görgő (239 ház; 1063 r. kath. és ref. magyar lakossal) messziről 
fehérlő sziklaormai a lakosság hanyatlott szorgalmának és igyekezetének 
messziről látható hírnökei.

Hátra van, hogy a szádellői és aji völgyek sziklalejtőiről is szól
junk. Mielőtt azonban a természet ezen sajátságos alkotásaival bővebben 
foglalkozhatnánk, szükséges — még pedig valószínű keletkezésük köny- 
nyebb megértése céljából — a meszes területek egy másik sajátságáról 
előzetesen említést tennünk s ez: a földalatti üregekben való bőség.

Az adelsbergi cseppkőbarlangot az egész világ ismeri; a Baradlát 
s a volt erdélyi részek hírnevesebb üregeit hazánk művelt közönsége, ha 
csak névleg és hiréből — szinte ismeri; szűkebb körökben ismeretesek 
az untersbergi (Salzburg), a dobsinai és sziliczei jégbarlangok s a Skeri- 
sora jégbarlang Topánfalu szomszédságában. Mindezek meszes kőzetü 
hegységben vannak. A mi területünk sem nélkülözi a földalatti ürege
ket s lehet, hogy egy kis utánjárással és költséggel itt az említettek bár
melyikével vetekedő barlangot lehetne megnyitni. Ezen feltevésre jogosít 
a falucskai barlang azon kis részének szépsége, melyet a legújabb idő
ben újból magam is bejártam s átkutatni szándékoltam.

Az aji és Szárpatak közti platónak éjszaknyugati végéhez közel, 
hol a Grecsu Vrch (892 m.) emelkedik, a talaj feltűnően egyenlőtlen, a 
töbörök nagyszámúak s nem köralakúak, hanem’hosszúkásán elnyúlok; 
legmélyebb részükből többnyire meredek sziklafal emelkedik. A szikla
fal aljában itt-ott nyílásokat láttam, persze legnagyobb részök leszakadt 
sziklatöredékekkel befedve, sűrű bozóttal eltakarva.

1862-ben voltam itt először s már akkor is e terület megszemlé
lése azon feltevést keltette berniem, hogy itt földalatti üregek felett 
járok, melyeknek egy része beomlott. Kérdezösködésemre egy pásztoriul
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megemlítő, hogy közelben van egy földalatti lyuk, melyben patak is 
csörgedezik, honnan a platón dolgozó széna-gyűjtők vizet merítenek. 
Kíváncsiságtól gyötörve, oda vezettettem magamat a sűrű bozóttal be
nőtt nyíláshoz, melybe azonban — a legeslegszükségesebbekkel sem 
lévén ellátva — behatolni nem merhettem.

Másnap nagyobb társaság indult a barlang átkutatására. Felszere
lésünk állott egy pár faggyúgyertyából és egy köteg spárgából, melynek 
szükséges voltát Theseus mytliosából tanultam ismerni. A társaság na
gyobb része a nyílásnál állapodott meg; kis része kitartotta egy pár öl- 
nvire (akkor még ölekkel mérték a távolságokat) a hasonesűszást s 
négykézláb járást; majd meg azon a helyen, hol a kristály tiszta víz egy 
nyílásból kibukkant, hogy azonnal ismét egy másikban tova tűnjön — 
azon vettük magunkat észre, hogy ketten vagyunk: a mostani bárkái 
erdész s én. Bizony nehéz darab munkát végeztünk, mig odajutottunk, 
hogy egyenesen íelállhattuuk, de amint azután innen beljebb hatoltunk, 
gazdagon voltunk megjutalmazva azon nagyszerű látvány által, mely 
szemünk elé tárult. A csepegőkő alakzatok szűzies tisztasága, a karcsú 
oszlopok helyenként vakító fehérsége, a tág üregek és szűk nyílások 
váltakozása s a falazatnak a fáklyák füstjétől ment tisztasága annyira 
elragadott bennünket, hogy — midőn a magunkkal hozott két gyertya 
szembetűnően fogyni kezdett s berniünket a visszatérésre kényszerített 
— azt mind ketten azon erős elhatározással tettük, hogy ide még más 
alkalommal is visszatérünk s ha lehet, beljebb hatolunk vagy esetleg 
oldalágakon is beljebb memii igyekszünk, Ember tervez, Isten végez i 
Több mint iá évtized múlt el, mig ebbeli tervemet végrehajthattam.

1883 júl. 4-én ismét a nyílásnál voltam, hogy a barlangot most 
már kimerítőbben ismerni tanuljam. Persze 2 évtized alatt sok minden
féle történik. Időközben a pásztorfiúból, ki nekem 1862-ben a nyílást 
megmutatta •— pásztor ember lett. Megtörtént, hogy ő a juhoknak da
rabonkénti ellopásába beleunván, egyszerre egész nyájat lopott s azt a 
barlangba terelte. A barlang azután pár napig soha nem látott vigság- 
nak volt tanúja. Ott lakmározott az egész falucskai kupaktanács, ott 
sütötték s ették a birkákat s fogyasztották hozzá a megfelelő mennyi
ségű pálinkát, mit a zsidó a bőrökért szolgáltatott. Igaz, hogy mind- 
megannyian a barlangban töltött kellemes napokat a tornai vármegye
ház tömlöcében levezekelték, de a barlang előrésze tönkre volt téve 
örök időkre. Nagy baj továbbá, hogy a barlang az említett incidens 
alapján bizonyos hírhedtségre tett szert. A tornai urak közül sokan lá
togatták meg s hogy a fáradságot hiába ne tették legyen — megörökí-
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tették neveiket a szép cseppkőoszlopokon; mások meg ismét megiri
gyelvén amazoktól a kitüntetést, hogy nevök az utókor számára fen- 
tartassék, letörték az oszlopokat. Bizony szomorú példája a magát mű
veltnek nevező közönség vandalismusának a barlang előrésze s aimál 
szomorúbb, mivel a műveletlen tömeg a pusztítást utánozni nem késett.

A barlang előrésze tehát — melybe még most is csak négykézláb 
mászva lehet bejutni — be van kormosítva, eléktelenítve. A patakocska 
csörgedezését hallani ugyan még, de azóta mélyebbre vájta m edrét; le
het, hogy szégyenében fúrta magát beljebb a sziklába hogy az emberek 
barbárságának ne legyen szemtanúja. A stalaktitok és stalagmitok le 
vannak tördelve, megcsonkítva s így csak sejtetik a barlang ezen részé
nek előbbi kinézését. Szerencse, hogy a falucskai juh-liősök s a nevét 
olcsó módon megörökíteni vágyó tornai intelligentia nagyobb része nem 
tartotta érdemesnek egy oldalnyiláson hason becsúszni s így a barlangba 
beljebb hatolni. Ott azután a barlangot most is (eltekintve a helyenként 
itt is látható csonkításoktól) eredeti szépségében találtam. Láttam az 
adelsbergi barlangot, ismételve jártam be a Baradlát s mondhatom, 
hogy itt látható egyes cseppkőalakzatok, az amazokban megbámult 
részletek bármelyikével kiállja a versenyt. Leírni a barlang ezen részét 
nem vagyok képes, látni kell azt, hogy az ember elragadtatással cso
dálja a természet alkotásainak nagyszerűségét. Kár, hogy az alkotó 
munka még most is folyton tart s gyorsan halad. Két nyílás, melybe 
bevilágítva látjuk, hogy ezeken át megint még tágabb üregekbe lehetne 
jutni, a víz által feloldott mésznek folytonos lerakodása folytán annyira 
megszükiilt, hogy ezen már most — hacsak erőszakosan nem tágítanak 
rajta — beljebb hatolni nem lehet. Pedig kellene tágítani rajta, a be
járatot is ki kellene tisztítani s a behatolhatást könnyíteni, mert azon 
feltevésem, hogjr itt a földalatti üregeknek egész ágazata létezik, köny- 
nyen okadatolható s lehet, hogy ezen ágak mindegyike ismét összekötte
tésben áll számos egyéb nyílásokkal, melyek a platón, most görelylyel 
behintve, láthatók.

A barlangnak eddig általam bejárt része 78 méter hosszú. Elő
része alacsony s ott csepegőkö nem látható. Legszebb az utolsó, ünom 
szálú cseppkövekből alkotott függöny által ketté osztott terem, melynek 
nyugati és déli részén van az említett két, betekintést igen, de bejutást 
nem engedő nyílás. A barlang liátulsó részének egész falazata, teteje és 
alapja cseppkő, ott tehát egy eltűnt kornak maradványait hiába keres- 
nők, mert azok, ha voltak is, mészburkolattal vannak takarva. Elő 
lényt a barlangban nem találtam. Az előrészben talált csontok nem ha-
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sonlítanak a barlang-medve csontjaihoz, végeik nincsenek is feltördelve, 
a miből azt lehet következtetni, hogy a falucskai újabbkori barlanglakok 
jobban szerették a birkák húsát, mint azok csontjainak velőjét.

A falucskain kivid, bővelkedik a vidék számos kisebb üregekben. 
Ezek között a Kralom bánya 12 méternyi mélységig függőlegesen alá
ereszkedik, azután oldalt a völgy felé kitágul. Azután a Djira, melyben 
szinte a nyilastól mintegy 6—7 méternyire forrás csergedez. A Grecsu 
Vrchon is van egy kirakott kúthoz hasonló nyilas, mely állítólag szinte 
(még pedig a falucskai barlang felé) nyíló üregbe vezet. A Javorina 
erdőrészben is említenek egy barlangot. Egyes nyílások láthatók továbbá 
a szádellői és aji völgyek meredek sziklaoldalain is, melyekre különben 
később még visszatérünk.

Tanúbizonyságot tesznek továbbá nagyobb számban való létezé
sükről a plató minden részein található nagyszámú töbörök, valószínű
leg bedűlt földalatti üregek külső mutató jelei; bizonyságot továbbá az 
aji és görgői mész-tuff-bánya, hol a szebbnél szebb — gyakran selyem
fonálhoz hasonló szálakból alkotott — rétegek után tágabb s a cseppkő 
barlangokban található oszlopzathoz hasonló, támaszokon nyugvó üre
geket találunk. Nagyszerű különösen a görgői darázskőbánya; nagy 
várromhoz hasonlít az ; felette mohos darázskö között régi fazsilipeken 
szép vízvezeték, mely a hatalmas — itt kibukkanó forrásból vezetve — 
azonnal három malmot hajt. Ott volt állítólag IV. Béla vára s a hely 
máig is Palotá-nnk neveztetik. Felette van egy sziklaüreg, melyet a nép 
oltárlyuk-nak nevez. Azt regélik róla, hogy a vallásüldözés idején ott 
isteni tiszteletet tartottak. Egy másik versio szerint meg ismét IV. Béla 
király tartózkodott volna benne (a tatárjárás alatt) s itt adta volna ki a 
sok nemesi diplomát (Görgő lakossága csupa nemes emberekből áll) a 
görgőieknek, kik őt élelemmel ellátták.

A görgőihez hasonló, sőt annál még nagyobb forrás több is van e 
vidéken (alább részletesebben fogok rólok szólani) s mindezek ismét a 
meszes területek egy jellemző sajátságát képezik. A mészkő ugyanis a 
csapadékot természeténél fogva niohón felszíjja. A víz a sziklaréseken 
át lefelé halad. Útjában feloldja a vele érintkező meszel, mi által a ré
sek mind nagyobbak, a sziklák porózusabbak lesznek, inig — ha alat
tuk üreg képződött — összeomlanak, hol kisebb, hol nagyobb átmérőjű, 
többnyire köralakú töbört képezve. A cseppkőbarlangok csodás alakzatai 
s bámulatos oszlopzata is ezen, a felettök elterülő mészrótegeken át
hatolt vízcsöppeknek ezredéves munkája. A mélyebben fekvő sziklaréte
gek — kevésbé lévén kitéve a légkör vegyi hatásának — nem eresztik



át a vizet; ez tehát itt összegyülekezik, üregről üregre hatol, míg nyí
lást talál, hol mint forrás ismét napfényre kerül. E források gyakori 
nagysága tehát annak természetes következménye, hogy ezek többnyire 
széles területeken beszivárgott vizeknek összegét hozzák napfényre, azon 
sajátságuk pedig, hogy vizök néha meleg, azon erőműtani processus- 
nak tulajdonítható, melynek e víz részese, mig a felszínre bukkan.

Ezzel legszorosabb összeköttetésben áll továbbá a meszes földterü
leteket szelő folyóvizeknek azon sajátsága is, hogy ezek helyenként vi
zök nagy részét elvesztik, mely a görelyben vagy látható nyíláson el
tűnik s más helyen — gyakran új földalatti érrel szaporítva — ismét 
előkerül. így tűnik el az aji patak a görelyben s lejebb megújult erővel 
tör elő egy barlangszerü nyílásból — egy földalatti ér vizével erösbödve. 
Ezen jelenségből magyarázható a somodi nagyszerű forrás vízmennyi
sége,, mert valószínű, hogy itt a Jászó és Szepsi (310 ház; 1856 róm. 
katli. és ref. magyar lakossal) közt némileg megapadt Bodva vize is 
napfényre kerül. S innen magyarázható az is, hogy a Szárpatak vize a 
szádellői völgy felső részén több, mint ott, hol a szűk völgyet elhagyva, 
a völgykatlanba kerül. A Szárpatak megfogyott vizével legszorosabb 
összeköttetésben áll a plató túlsó déli lejtője egyes helyeinek feltűnő vi- 
zenyössége.

S még egyet. A Szárpatak felső völgye s a Mészvölgy közötti 
területen, közel a Hollókőhöz — melyről szinte mindjárt részletesebben 
lesz szó — van egy meglehetős kiterjedésű, meszes emelkedésektől kö
rülvett sík vétség. Ennek délkeleti végén van egy szétrepedezett össze
omlott sziklacsoport. Ebben volt még csak pár évvel ezelőtt egy (most 
már beomlott) üreg, melyet a nép Marci lyuknak nevezett volt. Ez 
üreg száraz volt s még is — mint szavahihető emberektől tudom — a 
víz csörgedezését lehetett benne hallani. Nem-e valószínű, hogy arra ve
zetett az az ér, mely még most is lejebb a Sejbkútban jön napvilágra s 
mely az erdei munkásoknak a nyár forró hevében is + 6— + 7 foknyi hi
deg vizet szolgáltat ? A nevezett rétség közepetáján van továbbá egy dél
keleti irányban haladó s mindmélyebbre ereszkedő természetes árok, 
mely egy mély tölcsérben végződik. Ez árok — a nép Selycdésnek ne
vezi — száraz ugyan, de esős időben víz folyik benne, mely a nevezett 
tölcsérben eltűnik. Nagy zápor, vagy pláne felhőszakadás után tömérdek 
víz íolyliatik e tölcsérbe s hallottam emberektől, kik a zápor elől a 
Marci lyukban kerestek menedéket, hogy az eső múltával kijövet, a 
tölcsér az összes benne összegyülekezett vizet már elnyelte s csak a be- 
iszapolt fű az oldalain mutatta, hogy színig telve volt. Hová lett a víz ?



Bizonyos, hogy földalatti, még pedig a befogadni képes vízmennyiség 
után Ítélve — tetemes nagyságú üregekbe hatolt s másutt ismét némileg 
filtrirozott állapotban felszínre került. Csak az 1878 aug. 9-ki nagy 
felhőszakadás után történt volna (különben ezen, a maga nemében rend
kívüli eseményhez sok mindenféle mende-monda fűződik), hogy az ösz- 
szegyült tömérdek víz 36 óráig marad a tölcsérben, azután pedig egy
szerre nagy robajjal a mélységbe ereszkedett. Ez — ha igaz — csak 
úgy magyarázható, hogy a behatoló rendkívüli vízmennyiség következ
tében omlás történt az üregben, mely a víznek útját rövid időre meg
akasztotta, mig ismét az omladékon át, vagy más irányban utat vájt 
magának.

Ezen Selyedéshez hasonlóknak képzelem én — természetesen 
millió évekkel azelőtt — az aji és Szárpatak felső völgyeit, csak hogy 
azokban folytonosan s a mostaninál tán nagyobb mennyiségű víz foly- 
dogált, mely ott, hol most a szádellői és aji tulajdonképeni sziklavöl
gyek kezdődnek, üregben elveszett s a plató délkeleti lejtői alatt, mint 
hatalmas forrás ismét előbukkant. Évezredeken át a víz oldó hatása az 
üreget folyton tágította, mélyítette; majd a mind több oldalról érvénye
sülő légköri hatás is a víz szövetségesének állt be, minek következmé
nyei nagyobb és mind nagyobb omlások lettek, a mi a víz és levegő 
egyesült munkáját ismét könnyítette. Ki bírná részletekben s mégis rö
viden leírni azt, a mihez miihó évek szükségeltettek ? Beomlott az üreg 
feletti terület s a plató ketté volt fűrészelve nem felülről lefelé, hanem 
alulról felfelé. Nem reped meg tehát a plató két helyen, a mit különben 
könnyebb elhinni és képzelni, mint bebizonyítani, hanem több részre 
osztotta a víz — évezredekre terjedő munkával. A tornai völgy katlan 
kavicsrétegei mind, még pedig lassacskán egymásra hordva és rakodva 
az aji és szádellői völgyből kerültek. Mi egy emberi élet hossza, mi egy 
év a természet alkotó munkájában? s mégis egy emberélet hossza alatt 
is, m ennyire  változik e völgyek alakja — az 1878-ki nagy felhőszaka
dás egymaga 2 méterrel mélyítette a szádellői völgyet s az egész vidéket 
lakó összes emberek évtizedekig tartó munkájára volna szükség annyi 
kavicsot összeaprítani és összehordani, mint az az egy felhőszakadás 
összeaprított s a Szádellő község feletti legelőtérségen lerakott.

A Szárpatak folyása a Csükerésztől a szárpataki fűrészig, a hon
nan (a Szárpatak és Yinkelyből jövő víz összefolyása után) a szádellői 
sziklavölgy kezdődik 6’7 7 ^  ; az oldallejtők itt is meredekek, de erdők
kel vannak borítva s járható, újabb időben különösen jó karba helye
zett s újakkal szaporított erdei útakkal ellátva. Maga a szádellői völgy



tényleges hossza 3‘4 "/%, légvonalban 2‘9 K(m. A völgy e részének me
redek, többnyire függélyes oldalfalai átlagosan 300 m] magasak, de lie- 
lyenkint a magasság még tetemesebb s a szádellői romba dőlt malom 
felett a 400 métert megközelíti. Éles kiálló sziklaélek váltakoznak gö- 
relylyel behintett vízmosásos helyekkel (leendő oldalvölgyekkel) s maga 
a völgyfenék is he van hintve — gyakran óriási nagyságú szikladara
bokkal, melyeken át a víz zúgva s tajtékozva keres utat. Vízesés víz
esésre következik) mindegyik más s mindegyik szép, nagyszerű a maga 
nemében, hol meztelen pompájában szemünk előtt, hol sűrű bokrozat- 
tal, a sziklarepedésekben gyökeret vert mohos fák lombjával, majd meg 
a sziklafalakról leszakadt s a vízben himbálózó folyondár ágaival be- 
takaródzva. Félhomály dereng a párákkal telt mélységben, melyből fel
tekintve,- helyenkint csak kis darabkáját látjuk az égboltozatnak s jaj 
nekünk, ha e helyen zivatar talál utolérni. Idején gondoskodjék a ván
dor élete biztosításáról, mihelyt a magasból az első mennydörgés hangja 
a mélységbe j ut.

Kétszer voltam a természet romboló s egyszersmind alkotó mun
kájának szemtanúja e völgyben. Biztos menhelyről s még is szepegve 
hallgattam a mennydörgés százszoros viszhangját s láttam a repedezett 
sziklák levált töredékeinek ördögi ugrásait a mélységbe. A leszakadt 
sziklák lármája, az általok mozgásba hozott görely döreje, a megdagadt 
patait zúgása s e chaotikus hangzavarban — csak a cikázó villámok 
által megvilágított félsötétségben — az ily erőkkel szemben emberi te
hetetlenségemnek érzete — az olyasmi, a mihez liozzáfoghatót egy rö
vid óra alatt még máskor és más helyen nem éltem át.

Kiderült újból az égboltozat; nézzük meg az aji völgyet is.
Az aji völgy hossza a Szarvascsúcs (948'4 mf)  alatti forrástól az 

(Jrdöghidig i ' i  Itt a völgy összeszorúl. Keskeny ösvény vezet a 
sziklafalon s legnagyobb vigyázattal kell az oda fektetett vékony fákon 
oly helyeken áthatolnunk, hol valami oldalvízmosás az ösvény folyto
nosságát megszakította — s íme, egyszerre tág katlan nyílik előttünk, 
melybe a v íz — jókora magas vízesést képezve — tajtékozva aláhull.

Itt kezdődött — ki tudja mikor? — a földalatti üreg s itt a szá
dellői völgyképződéshez hasonló munkája a víznek, mig a mostani 
3'3 X/„, hosszú sziklavölgyet kivájta, alulról fölfelé ható munkával a 
platót átfürészelte. A patak a völgy e részén most is helyenkint föld
alatti folytatja útját. Itt vannak az oly szép példányokban gazdag 
darázskő-bányák; itt emelkedik a platóra vivő várát mellett egy 
sziklaél, melyen még most is egy régi zárdának csekély romjai látsza-
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nak ; számos vízesés ékíti a völgyet, mely helyenkint 50 méter széles 
katlanokat képez is, de helyenkint meg oly szűk, hogy a patak melletti 
útnak is alig maradt elegendő helye.

Hogy a fentnevezett nagy vízesést, hol a tulaj donképeni szikla
völgy kezdetét veszi, mért nevezik Ordöghídnak — nem tudom. Bizo
nyos azonban, hogy valami nem tiszta dologgal lehet összeköttetésben. 
Itt a völgyfenékből a sziklába vésett lépcső vezet fel s ez a tornai vásárról 
visszatérő s ritkán józan falucskaiaknak közlekedési fővonala hazafelé; 
s ez az, a mi alig érthető s aligha nem az ördöggel való cimborálás kö
vetkezménye, hogy itt még soha egyetlen egy sem törte ki a nyakát.

Az aji és szádellői völgyek a természetnek nagyszerű csodái s 
még is mily kevés embernek van nálunk még csak létezésükről is tudo
mása. Sajnos, hogy e völgyek egyes kiváló szép részleteiről itt nem szól
hatok, úgy szinte túl terjed azon a határon, mely nekem ez úttal szabva 
van, az is, hogy a nép embereitől hallott, gyakran igen szép mondákról 
szóljak, melyek e völgyek egyes részeivel kapcsolatban állanak. Ezekről 
talán egy más alkalommal. Addig is kedves hazámfiai! ha utatok e vi
dék közelébe vezet, el ne mulaszszátok e völgyeket felkeresni, hogy 
azután a természet e nagyszerű csodáiról másoknak is beszélve, azok
nak ismerete mind szélesebb körökben elterjedhessen. S most áttérhet
nénk a terület hydrograpkiájálioz s szólhatnánk kivált a mészalkotás és 
üreggazdagság szülte nagy forrásokról, mert hisz ezek legszorosabb ösz- 
szeköttetésben állanak mindazzal, a mit eddig tárgyaltunk. Mielőtt 
azonban ezt tehetnők, szükséges még két oly dologról említést tennünk, 
melyek e vidéknek szinte unikumait képezik.

III.

Ha a Barka feletti, fent említett nyeregről a most újból járhatóvá 
tett Máluion a Miklóskö (778*4 mj)  nevű sziklacsoport alatt felfelé ha
ladunk, a Barka és Görgő közti platóra jutunk, melynek a Görgő felé 
néző élén (Görgői él: 830-9 m!) van az úgynevezett Ordöglyuk. Kelet
nyugati irányban haladó s még eddig meg nem mért mélységű szikla
repedés az — úgy látszik az egész, Görgőre néző lejtő egykori csuszam- 
lásának eredménye. Jellemző, hogy egész környékén — pedig sziklákon 
s sziklák között járunk — nem találunk követ, vagy letört szikladara
bot ; elnyelte azokat az Ordöglyuk, oda vitték a platón dolgozó munká
sok és pásztorok a mélység kipuhatolására s most is messziről hoznak 
követ, leeresztik s figyelemmel hallgatják, mint ütődik sziklaélről



sziklaélre, míg az általa okozott dübörgés a feneketlennek látszó mély
ségben lassan elhal. Milyen e hasadék belseje (a nép a legphantasztiku- 
sabb dolgokat tud róla regéim) arról senkinek sincs tudomása, de követ
keztetni lehet belsejére, ha egy másik — részben járható — ily szikla- 
repedést megtekintettünk, mely a szárpataki fűrész felett emelkedő Nagy- 
Hollókő' (8807 mf) közelében szinte kelet-nyugati irányban húzódik.

Ezt a repedést a nép Holtjuknak nevezte el, valószínűleg azért* 
mivel itt a belesepert téli hó igen sokáig eltart, sőt lehullott lombbal 
takart egyes helyeken egész nyáron át is megmaradt. Hogy is ne ma
radna, hisz +  17° volt a külső temperatura, mikor a hólyukba eresz
kedtem s lenn a mélységben + 7°-ra szállt alá a hőmérő higany oszlopa. 
A Hólyuk azon része, melyet bejártam, 225 méter hosszú, legnagyobb 
mélysége 28'6 méter. Az egy—egy és fél méter széles repedés sziklafalai 
mindenütt párhuzamosak, de nem épen függélyesek, úgy azonban, hogy 
az egyik fal esetleg kiálló részének, megfelel a másiknak bemélyítése s 
megfordítva. Innen van, hogy alig van a mélységben pont, honnan az 
égboltozat látható volna. Félhomály dereng a mélységben, melynek hi
deg, nedves, dohos s az itt rodthadó lombtól büzhödt levegője nyomasz
tólag hat a látogatóra — alig várja, hogy innen kijutva, ismét Isten 
szabad ege alatt szívhassa a friss erdei levegőt. E repedés mostani hosz- 
sza — mint mondtam — 225 méter, de régente hosszabb volt, a Holló
kőnek egész déli környékén látszanak nyomai egy kilométernyi hosszú
ságban. Úgy látszik, hogy egy része összeomlott, másutt meg ismét a 
lomb és galy befedte, betakarta s lehet, sőt igen valószínű, hogy ezen — 
végeiken minden irányban szétágazó repedések legszorosabb összekötte
tésben vannak a vidék általam jelzett unikumával: a jégbarlanggal, 
melynek nyílása a Nagy-Hollókő alatt ez évben kitágíttatott.

A Hollókő aljához most kényelmes út vezet, akár hintón is lehet 
oda jutni. A múlt nyáron ott még út nem volt s akkor ezen 77'9 méter
nyire függélyesen emelkedő sziklafal alá egy 45°-nyi görelyes vízmosá
son kelle aláereszkedni. E sziklafal alatt van egy repedés, melyet 1883 
jun. 30-kán tekintettem meg először. Tikkasztó hőség volt; kiizzadva s 
elfáradva érkeztem a bárkái erdész szives és bámulatos ügybuzgó veze
tése alatt a nyíláshoz, melynek hideg lehelete már öt lépésre feltűnően 
érezhető volt. Izzadt állapotban, mint voltunk, gondolni sem lehetett 
arra, hogy a nyíláshoz közeledjünk, mely azonfelül még oly szűk is 
volt, hogy azon — bár a nevezett erdésznek fia az előző hetekben benn 
volt s jeget is hozott ki mutatóul — testesebb embernek bejutni leg
alább is nagy fáradsággal járt volna.



Jul. 3-kán történt a második expeditio, két bányász kíséretében, 
kiknek feladata volt a nyílást a szükséghez képest kitágítani. Délelőtti 
I I óra volt, mikor a nyíláshoz érkeztünk. A szép reggel után beborult 
az ég, hatalmas .zivatar közeledett, mely a meleget némileg csökken
tette. A hőmérő +  14° R.-t mutatott. Legelső dolgunk volt, a még ki 
nem tágított nyílás hőmérsékletét megmérni. A nyílásba helyezett hő
mérő higanya gyorsan alászállt, egy percznyi időtartam alatt +  2 fokot 
mutatott s a közellevő 10 perez alatt azután még alig 2 tized fokkal 
szállott alá.

Hogy benn a hasadékban jég van, azt tudtuk, de a két foknyi 
temperatura a nyílásnál azt a meggyőződést gyökeresítette meg ben
nünk, hogy itt hatalmas jégtömeg előtt állunk s alig tudtuk bevárni, 
inig a nyílás a bányászok hatalmas ütései és sikerült repesztései folytán 
annyira tágult, hogy abba, legalább túl-nagy erőlködés nélkül bejutni 
lehessen.

Közel másfél órai munka után a nyílás annyira ki volt tágítva, 
hogy már most — különben is teljesen lehűtve — a behatolást meg
kezdhettük. Csodálatos valami! Időközijén kint a hőmérő +  17 fokra 
emelkedett s a lerepesztett szikladarabokon felénk csillogott a kristály- 
tiszta jég. Jégréteg borította az oldalfalakat, jégen jártunk, mely befelé 
folyton vastagodott. Óvatosan kelle előre hatolnunk, nehogy a sima 
jégen kicsúszva, túlgyorsan s önkéntelenül az ismeretlen mélységbe 
jussunk.

Tudva levő dolog, hogy nyirkos barlangokban, repedezett sziklák
ban, sőt laza görelyben is a légvonat által előidézett fokozatos elpárol
gás és esetleg még más kedvező okok hozzájárulása következtében oly 
alacsony hőmérsék áll be, hogy jég képződik és pedig oly kemény jég, 
mely még a nyár melegében sem olvad el egykönnyen. Hajlandó vol
tam itt is a jégképződést azon erős légáramnak tulajdonítani, mely a 
nyílásnál tapasztalható volt. De csalódtam. A nyílásnál észlelt légáram 
csak a hideg és meleg levegő érintkezésének volt következménye. Befele 
hatolva, a gyertya lángja úgy a nyílás alján, mint szinte ■— az ott még 
kézzel elérhető — tetején csendesen lobogott, lángja sem ki, sem befelé 
nem hajolt. Itt tehát légvonat — legalább ily gyarló eszközzel észlelhető 
légvonat nem volt. A jégképződés és itt is állandóan + 1*8 foknyi hőmér- 
séknek, okai tehát beljebb rejlenek. Menjünk beljebb! Mennénk bizony, 
ha lehetne, szívesen mennénk, hisz összesen 17 méternyi utat tettünk 
még csak befelé — de hát nem lehet. Ketté oszlik az út. Az égjük me
redek lejtősen ereszkedik alá, a másik hasonló szög alatt felfelé emelke-
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(lik. Alig tudjuk bányászunkat (az egyik már akkor künn sütkérezett a 
tűznél) tartani, hogy le ne ereszkedjék. Hisz barlang az, igaz hogy bar
lang, a milyet ő még nem látott, kristályjéggel bevont barlang, de még 
is barlang s ö minden barlangról csak azt tudja, hogy ott zsiványok ta 
nyáztak; a falak kristálycsillogása csak fokozza képzeletét az ott lent 
felhalmozott kincsekről. Nem gondolja meg, hogy a zsivány urak nem 
választottak volna magoknak oly hideg helyet, hisz neki magának is, ki 
vékony vászonnadrágban előttünk jár, csak úgy vacognak a fogai a szo
katlan hidegben. Végre sikerült őt kapacitálni. Letört jég-, majd meg 
a nyílásból hozott kődarabot eresztettünk le a csuszamlós lejtőn. Nem 
messze gurul. Lámpát kötünk spárgára s azt eresztjük le. Jó darabon 
csúszik az is, de 10 méternyi út után megállapodik, egy déli irányban 
táguló üreget bevilágítva. Mi van ott lent ? Meglehetne nézni, ha valaki 
kötélen leereszkednék. Igen, ha volna kötél. Béggel is gondoltunk volt 
arra, de egész Barkán nem volt más kellő erősségű kötél feltalálható 
négy urasági istrángnál, ez pedig nem elegendő, a láncz pedig, a melyet 
kötél hijjában magunkkal hoztunk, itt sokkal nehezebben kezelhető, 
sem hogy boldogulhatnánk vele. Eljövünk tehát ide még máskor is. El
jöhetünk könnyen, hisz az út most már a Hollókő aljáig, a jégüreg 
szájáig vezet; majd lehet talán más 'alkalommal kötelet is keríteni, 
esetleg a jégbe lépcsőket vágni — akkor majd megtudjuk biztosan azt, 
a mi még most vita tárgyát képezheti. Az egyik azt mondhatja, hogy e 
nyílás csak egy része azon repedéseknek, melyeknek nyomát a Hollókő 
külsőleg is mutatja s melyeknek egyikéhez magam is felmásztam. A te
tején kút alakú mély nyílást találtam. A leeresztett lámpa több oldal- 
üreget világított meg. A mélységbe eresztett kő 8 másodpercig esett s 
akkor fába ütődött. Hol venné magát fa e mélységben? Próbáljuk még 
egyszer. Fához ütődött biz az ismételve is — talán a  vihar által oda 
sodort és lecsapott fához. De nem csak a Hollókő repedéseivel, de a 
íenntnevezett Hólyukkal s annak más beomlott és betemetett részeivel 
is összeköttetésben lehet s ebben van nagy valószínűség. De ha a másik 
meg azt mondja: kutassuk mind e repedéseknek okait s folytatólag azt 
állítja, hogy ezen eddig ismert hasadók csak nyílás és bejárat egy tág 
üreghez, melyben óriási — a nagy hideget okozó — jégtömegeknek kell 
feküdni, melyek az egész felettük fekvő sziklaüregeket oly irtózatosan 
széjjel repesztették — akkor ebben is van valószínűség. Hisz a dobsiuai 
jégbarlangba is eredetileg szűk sziklahasadáson jutottak be. Nem-e a 
dobsinaihoz hasonló, nem-e azt nagyszerűségben felülmúló jégbarlang 
ajtaja előtt állunk itt ? Majd megmutatja a közel jövő. Annyi bizonyos,



hogy egy kirándulást a Nagy-Hollókőre senki sem fog megbánni, de 
még az esetben sem, ha az alatta levő jégüregek őt nem érdekelnék, a 
szép kilátás miatt, mely innen a szemlélő elé tárul. De még szebb s 
a maga nemében párat1 an a kilátás az innen alig egy puskalövésnyire 
fekvő Kis-Hollókőről. Egyenesen alattunk a Szárpatak felső völgye a 
festői szárpataki fűrészszel, kissé tovább a szádellői völgy felső nyílása, 
hol a patak a sziklavölgy sötétlő hátterében elvész. Északkeletre emel
kedik a Szarvas, Zakutni Vreh és Fertes s aBodva völgyén; túl, egyene
sen keletnek az aranyitkai hegyláncolat. Délnek, a Torna vizein túl s 
a Bodva jobb partján húzódik egy más plató Szin-Petri s Aggtelekig, 
melyből Szádvár és Szögliget kiemelkednek. Egyenesen előttünk — a 
tornai váromladékon túl — a Kanyapta széles, mocsaras völgye s 
jobbra tőle a Cserhát. A háttérben látszik a Simonka hegylánca a Dargó, 
Aranyos, Sátor-hegygyel s a regéci váromladékkal; a messze távolban 
pedig a tokaji hegy s a miskolci Avas képezik a páratlan képnek 
keretét.

IV.

De térjünk immár át a terület vizeinek ismertetéséhez. Feljebb 
kelle elmondanom a meszes területek azon sajátságát, hogy vízben 
többnyire szegények, mivel a mész a csapadékot mohón felissza, s 
ugyanott említettem azt is, hogy messze terjedő mészplatók alján 
azután mért találunk oly gyakran vízbő, nagy forrásokat.

A meszes területek ezen sajátságait itt is feltaláljuk. A. platót 
környező patakok vízmennyisége a száraz és nedves évszakok váltako
zásai szerint alig változik, a mi onnan magyarázható, hogy forrásaik s 
mellékvizeiknek legnagyobbrésze a meszes terület határain túl kere
sendő. A platót szelő két nagyobb patak vízmennyisége is télen-nyáron 
egyforma. Csak túlszáraz években történt, hogy az aji patak vize egé
szen eltűnt s akkor Aj község csak egy — még eddig soha ki nem 
apadt — forrás vizére volt utalva. A platók alatti nagy források azon
ban nagy szárazságban is bőven adnak vizet, a miből ismét azt lehet 
következtetni, hogy a platókon felszítt csapadéknak gyakran óriási utat 
kell tenni, míg ezen nyílásokon ismét napfényre kerül s hogy másrész
ről e nyílások a mésztakaró alatti alapkőzet, főleg az agyagpala vize
nyős rétegeivel is összeköttetésben állanak. De nézzük őket egyenkint.

A Bodva jobb partján — tehát a mi területünkről -— közvetlenül 
csak ott kap kisebb mellékpatakokat, hol még a mész nem dominál. 
A falucskai ( Falucskán van 98 ház ; lakosai magy. és ruthéu ajkú gö-
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rög-katholikusok; számszerűit 553 lak.) határból beléje folyik a Hosz- 
toka és Zsolobka; a mecenzéfi határon a Gr und ;  a Súgó pusztából 
szinte a mecenzéfi határon át a Dombach, melynek völgyében szép 
mesterséges tó van készítve pisztrángtenyésztésre. Ezentúl még csak egy 
kis patakocska csörgedez a Bodva felé, a Kaczvinszky prépost által 
magyarosított Jászó- Váralja (azelőtt Pisendorfnak lá tták ; különben 
Jászó kiegészítő része s hozzá tartozik) mellett. Feltűnő nagy források itt 
nem találhatók; a mészréteg itt ugyanis nem hat még a völgyfenékig 
s máskülönben is lejtője nem éjszakfelé, hanem éjszakról délfelé irányult. 
Kisebb forrás több van, különösen Debröd-Játszó (95 ház; 659 r. kath. 
magyar lakossal) határában.

Annál több nagy forrást találunk a plató déli lejtői alatt. Itt van 
először a somodi (Somodi község 180 házzal s 1265 r. kath. magyar 
lakossal) nagy forrás, mely a rozsnyói püspök somodi parkjában nagy 
mész-szikla alól kijön. Vize mindig egyforma bő s langyos meleg s már 
60 méternyi távolságban 3 kőre járó malmot hajt. A belőle kijövő pa
tak télen sem fagy be. Az aji völgyben levő négy nagy forrás is a plató 
déli sziklafala alatt — tehát a patak balpartján van.

Az aji patak maga a szűk sziklavölgyből kijőve A j (85 ház; 543 
r. kath. és ref. magyar lakossal) községet szeli. Az aji róm. kath. tem
plomtól kezdve a völgy egyenletesen tágul. A patak eleinte a táguló 
völgy közepén, azután pedig a déli oldal alatt folytatja útját (2‘5 714,) a 
tornai váromladék aljáig, hol délnek kanyarodva s Torna alatt az Ud- 
r a r no le (85 ház; 513 r. kath. és ref. magyar lakossal) felől jövő Szár
patakkal egyesülve, egyenesen déli irányban folyik a Bodva felé.

Az itteni források között legnagyobb a tornai nagy forrás a tornai 
várkastély parkjában. Az itt több — de egymáshoz közel — felszínre 
kerülő víz egy négy kataszt. hold nagyságú s szív alakú tóvá van ala
kítva, melynek vízmennyisége mindig egyenlő. Télen át a tó be nem 
fagy s hidegben folytonosan gőzpárával van borítva. A tó — mint em
lítőm — nem egy, hanem több forrás vizének összege; ezek között leg
gazdagabb az Erzsébet-forrás, a hol a tó legmélyebb, egy gyönyörű 
díszbokrokkal beültetett szikla alatt. A tóból kifolyó víz azonnal 3 
íranczia kőre készült műmalmot hajt s bár közvetlenül a malom alatt a 
Szárpatak hideg vizével egyesül, még mindig oly meleg, hogy télen át a 
Békás-tokaji utca, melyen végig folyik — a tornaiak kifejezése szerint — 
mindig füstöl. A víz azután az aji patakkal egyesül s azután a csatorná
zott urasági réteken át a Bodva felé folyik, melybe T.-Ujfalu mellett ömlik.

Torna és Szádellő között — tehát szinte a plató déli lejtője alatt —



van a szinte bő vizet adó Zsigárt s közelében a tornai Nagy-tó nevű 
rét, mely 1845-ig mocsár volt s most is — lecsapolása után — helyen
ként még mindig vizenyős terület.

A szádellői völgyben, még pedig szinte a baloldali sziklafal aljá
ban van a Királykát, mindig egyforma, jéghideg vízzel. Maga az agjuig- 
palás területről jövő Szárpatak is a szádellői völgy kezdetéig mindig 
egyforma vízmennyiségű, de a szádellői völgyben vize tetemesen fogy s 
volt idő —  emberemlékezet óta kétszer: 1858 és 1863-ban — hogy 
Szádellőnek egyáltalában nem volt vize. így száraz években. De hogy 
rendes években is kisebb a vízmennyiség Szádellőben, mint a szárpataki 
fűrésznél, annak oka csak az lehet, hogy a víz a laza mészköves rétege
ken áthatol a platónak sokkal mélyebben fekvő túlsó oldalára s lehet, 
hogy e víz más földalatti erekkel szaporodva, a Szádellőtől nyugatra, az 
országút mellett, egy mészköves domb aljában kibukkanó Melegvíz 
nevű forrásban újból napfényre kerül. E forrást a mellette épült csárda 
után közönségesen Szalajkónak nevezik. Ez szinte kis tavat képez; vize 
Méhészke (23 ház ; 146 r. katli. és ref. magyar lakossal) közelében egye
sül a Torna vízzel. Kár, hogy e szép forrást kenderáztatással bepiszkol- 
tatják. Görgő felé menet azután még két kisebb forrást találunk, maga 
a görgői forrás pedig vízmennyiségre a tornai és somodi forrásokkal ve
tekedik. Ennek vize a görgői lápba folyt. E láp most le van csapolva; 
hol még csak pár évvel az előtt csukát, czigányhalat és csíkot fogtak, 
hol vadkácsa és szárcsára vadásztak, hol a bölömbika, bíbic s különö
sen a békák millióinak kedvenc tartózkodási helye volt — ott most kö
zel 800 holdnyi területen marhagulyák legelésznek. A lecsapolás össze
sen 6500 írtba került s lehet, hogy a görgőiek ezen (tőzeg nélküli) terü
letet, fokozott munkával és szorgalommal a Torna völgy egyik legter
mékenyebb területévé fogják átalakítani. Megemlítem még itt, hogy a 
Szoroskő alsó sziklatorkából kijövő Ecetes nevű forrás az előtt szinte 3 
halastavat látott el vízzel. E három halastó, mely az Eszterházyak asz
talára annyi bojtos eledelt szolgáltatott, most szinte rétség lett.

Maga a Torna víz, mely annyi állandó forrás által vízzel ellátva 
soha nem szárad ki teljesen — Yendégi mellett ömlik a Bodvába.

A mi végre a nyugati irányban folyó Lucs patakot illeti, ember- 
emlékezet óta nem volt eset rá, hogy a völgyben levő malmok- és vas
gyáraknak vízszűke miatt a munkával szünetelni kellett volna. Ez is vi
zének túl-nagy részét jobb partján, tehát az éjszaki oldalról kapja; bal
partján — tehát a meredeken emelkedő déli oldalról — alig egypár 
forrás vizét veszi fel.
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A plató maga vízben általában szűkölködik.
A Bodva és aji patak közötti egész területen csak a miglinci 

völgyelésben van víz. E völgy déli nyílásához közel van az elhanyagolt 
somodi fürdő, azután meg a Pitykó-f orrás. Azelőtt ez igen regényes 
hely volt, most a püspöki uradalom juliúsztatót csináltatott mellette. 
Feljebb van még a tornai marhaitató a Cicás s végre maga a miglinci 
forrás, hatalmas, étvágygerjesztő, bő vizével. Közelében újabb időben 
csinos vadászkastélyt és erdőőri lakot emeltek.

Az aji völgy és Szárpatak közötti plató legszélesebb része 2*8 fKjm. 
Délkelet felé fokozatosan keskenyedik és alacsonyodik mély nyereggé, 
melyen túl azon kúpalakú hegy emelkedik, hol a tornai vár diiledező 
omladéka a tág völgykatlanba tekint. E plató közepe táján van egy 
sziklasánccal körülvett hely, melynek közepén mély, ásott kút létezett. 
Ez most már nagy részt be van hányva. A tornai váromladékban még 
eddig a régi kútnak helyét sem sikerült kideríteni. Az egész platón te
hát ez idő szerint nincs víz, mivel a falucskai barlangban volt ér is — 
mint már feljebb említém — most már mélyebbre fúródott. Egy kis 
forrás van e területen, de az sem magán a platón, hanem a szádellő i 
völgybe ereszkedő meredek lejtőn, mintegy 100 méternyi magasságban 
a Királykát, illetőleg völgyfenék felett. Mellette visz el a meredek 
meszes út a szádellői völgyből az aji platóra.

A platónak a szádellői völgytől a Szoroskőig terjedő részén van a 
Málút mellett egy töbör alakú területen egy 6 méter mély ásott kút. 
E hely neve Tanya s nem régen még korcsma állott itt, az állás falai 
még most is látszanak. E kútban — bár a szádellői völgy felett emel
kedő él közelében van — mindig van víz s a kit nagy szomjúság gyö
tör, ihatik belőle. De a platón dolgozó munkások őrizkednek tőle s in
kább a Málút alatti Bükkös forrásból visznek vizet csobolyóval vagy 
más edénynyel. Még egy nevezetes forrás van itt tovább kelet felé s az 
az Alomkút, melynek soha ki nem fogyó vize 10 méternyire folyik s 
azután egy töbörben eltűnik. A plató ezen részének legnagyobb széles
sége D2 Pjm, legkisebb szélessége 0'5 Pjm.

A Szárpatak és Mészvölgy közötti jdató terjedelmére a legkisebb. 
Legnagyobb szélessége körülbelől I '/%,, legkeskenyebb részén O'ő X/m. 
Itt van a Hollókő közelében a bővizű Sejbkút, a Barka felé néző lejtőn 
a Vereskút.

A meszestalajú platók vízszegénységével feltűnő ellentétben áll az 
itteni erdők szép fejlődése, a szélesen kiterjedő rétségek aránylag ele
gendő, sőt a töbörökben — mondhatni bő szénatermése, egyszóval az
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itt honos növények szép díszlése. Eltekintve attól, hogy a jdatón az eső
zés gyakoribb, mint a tornai völgykatlanban, magyarázatát e dolognak 
csak a bő harmatban kereshetjük, mely e vidéknek valóságos áldása. 
Annyira bő a harmat, hogy nyári meleg napon még dél felé is, árnyékos 
helyen, nedves a fű, mint akár csak eső u tán ; sűrű bokrozatban pedig 
egyáltalában nem lehet a hívogató gyejn-e heveredni, hacsak ruhát nem 
terítünk rá, mert itt a földréteg -— pedig vastagsága helyenként csak 
pár ujnyi — mindig nyirkos. De máskép áll ott, hol a területet legelő
nek használják. Ismerek egyes részeket, hol még két évtizeddel az előtt 
rengeteg tölgyerdők díszlettek. A tagosítás alkalmával azután e terület 
a községnek legelőül adatott. Az erdőt akkor szerződés szerint vagy a 
földesúr borotváltatta le. vagy később a község pusztította s elfecsérelte. 
Akkor kövér, vastag humus borította a sziklaalapot s most — két év
tized után — kárszt lett e területekből, a szó teljes értelmében. Legelő
nek nevezik még most is e területeket, pedig gyakran csudáivá néztem, 
hogy tud a jószág itt végig menni a nélkül, hogy lábát megsértse, mi
kor az utánok ballagó pásztor is alig tud haj nélkül e sziklasivatagon 
áthatolni.

A mi a terület klimatikus viszonyait illeti: lényeges különbség ta
pasztalható a déli lejtők s az alattok elterülő völgyek, azután a plató s 
az ahhoz csatlakozó hegyvidék s végre az éjszaki lejtők s az alattok el
húzódó völgyek között. A telek a hegyvidéken s a platón többnyire ki
tartó hidegek. A nyár Torna vidékén s az arra néző lejtőkön forró, 
ellenben a Bodva völgyében Mecenzéftől felfelé s a Lucs patak völgyé
ben inkább hűvösnek mondható; mindazonáltal a deres őszi napok 
előbb jelentkeznek Torna, mint Barka vidékén; a tavaszi késői fagyok 
ismét gyakoriabbak a platón, mint az azt környező völgyekben.

A csapadék a platókon aránylagosan fel van osztva az év minden 
hónapjára, leggyérebb azonban a téli hónapok alatt, úgy, hogy a ma
gas, tartós hó itt a ritkaságok közé tartozik. A tornai völgykatlan nem 
dicsekedhetik hasonló előnyökkel, ezt az eső kerüli s a harmat is gyé
rebb a völgyben, mint a milyennek azt a platón találtuk.

Szelek, hogy úgy mondjuk, háztetőt bontó viharok a Torna víz 
mentén gyakoriak. Hisz a görgői szél a volt Torna megye három neve
zetességeihez tartozott. Volt pedig e három nevezetesség: egy torony
óra Borzován (ez most Gömörmegyéhez tartozik), egy emeletes ház 
(a volt megyeház) s a görgői szél. Ez réme volt a Kosnyó-Kassa között 
sűrűn közlekedő fuvarosoknak s szövetséges társa a volt görgői láp men
tén épült korcsmák bérlőinek, mert nem volt eset rá, hogy vihar alkal-

Ev. fögymn. é rt.



inával a fuvaros innen mozdúlhatott volna. A platón is dühöng néha a 
szél, de nem oly nagy mértékben. Megemlítendő, hogy úgy a szelek, 
mint a többnyire hamar áthúzódó égi háborúk is az egész területen ke
vés kivétellel éjszaknyugatról jönnek. A mint ezekből látszik, az égalji 
viszonyok úgy a platókon mint az azokat környező és szelő völgyekben 
kedvezők. A levegő egészséges; járványos betegségek úgy állatok, mint 
emberekben igen ritkák.

V.

A plató felerészben Gömör-Kishont, felerészben Abauj-Torna me
gyékhez tartozik; részesek pedig benne következő községek:

Abauj-Toma megye. Csereháti járás. Járásbíróság Szepsi. Adó
hivatal Kassa.

Alsó-Mecenzéf, egész határa 5540 kát. hold.
Jászó, Jászó-Váraljával s a Hetény pusztával, 4387 k. hold.
Debrőd-Jászó 4134 kát. hold.
Szepsi 2087 kát. hold.
Somodi 4878 kát. hold.

Abauj-Torna megye. Tornai járás. Járásbíróság Torna. Adó
hivatal Torna.

Falucska, a Bodóka pusztával, 6018 kát. hold.
Aj a Súgó pusztával 3969 kát. hold.
Torna, a Gyűr, Béres és Miglmc pusztákkal, 4034 kát. hold.
Szádellő 61 1 kát. hold.
Görgő, Paklan és Péterháza pusztákkal, 6244 kát. hold.
Almás 4254 kát. hold.

Gömör-Kishont megye. Bosnyói járás. Járásbíróság Bosnyó. Adó
hivatal Bosnyó.

Hárskút 2225 kát. hold.
Demő 4847 kát. hold.
Kovácsvágás 2356 kát. hold.
Lucska 2595 kát. höld.

Gömör-Kishont megyéhez, de a tornai járásbíróság és adóhi
vatal alá tartozik:

Barka 4125 kát. hold.
Azon hegység, melyre a plató támaszkodik s melyet az előbbiek

ben sem hagyhattunk figyelmen kívül, részint Demő, Kovácsvágás, 
Lucska és Barka, azután pedig legnagyobb részt Krasznahorka-Váralja,



riiom a, Szomolnok és Stoosz határaihoz tartozik. Az első kettő Gömör- 
Kishont megye területén a ror.nyóijárásbíróság és adóhivatal alatt: 

Krasznahorka-Váralja 4026 kát. hold.
Uhorna 1534 kát. hold.

Szepesmegye területén, a gölnicbányai járásbíróság és adóhiva
tal alatt: Szomolnok 12,528 kát. hold. (Ezt itt csak mellesleg említjük, 
mivel túl esik azon a határon, melyet magunknak mindjárt kezdetben 
húztunk volt.)

Abauj-Toma megyében, de a gölnicbányai járásbíróság és adó
hivatal területén:

Stoosz 5449 kát. hold.
Végre nem ugyan a plató sem az annak törzsét képező hegyvidé

ken részesek, de a Bodva és Torna víz közti területen, még pedig a 
plató alatt elterülő tág völgykatlanban feküsznek:

Abauj-Toma megye. Tornai járás és adóhivatal:
Udvarnok 1666 kát. hold.
Méhészke 685 kát. hold.

Abauj-Toma megye. Csereháti járás területén:
Péder (78 ház; 429 róm. kath. magyar ajkú lakossal) 1958 

katasztert hold.
Kis-Bodolló (Nagy-Bodollóval s a Pokol nevű pusztával 

együtt; 75 ház; 502 magyar ajkú róm. kát. lakossal) 1348 kát. hold.
Ha már most ezek után a vidék lakosait nyelvükre nézve tekint

jük, úgy szinte felette érdekes, hogy a Sajó völgye mellett a mi vidé
künk az, hol a magyar ajkú lakosság legtovább éjszak felé hatolt, vagy 
talán jobb, ha azt mondjuk, hol a magyar ajkú lakosság a szomszéd 
idegen elemekkel való sűrű érintkezés dacára, nemzetiségét szívós ra
gaszkodással megtartotta. A Lúcs és Torna völgy lakosai kizárólagosan 
magyarok. A Bodva völgyében Jászó felett húzódik a nyelvhatár. Jászó
ban már tót elemeket is lehet találni. Mecenzéf és Stoosz (Szomolnok) 
lakosai németajkuak, Falucskát pedig — a plató és hegyvidék közti 
határon (úgy szinte Uhornát is) — ruthenek és tótok lakják.

Hogy a magyarok bejövetele és letelepedése előtt mily nép lakta 
e vidéket, erre még csak megközelítő adataüik sincsenek, de hogy nem 
volt lakatlan, sőt hogy már az ős-korban is állandóan letelepedett em
bereknek, még pedig már a műveltség bizonyos magaslatára emelke
dett, tehát nem teljes vad állapotban levő embereknek működési terét 
képezte, erre igen sok bizonyíték kínálkozik. Még csak a m últ nyáron 
•— velem majdnem egyidejűleg — járta be az aji és szádellői völgyeket
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a felvidéki régiségeknek egy szerényen visszavonuló ugyan, de fáradhat- 
lan szolgalmi! kutatója Münich Sándor. Kiváló szívességének köszönhe
tem, hogy az aji és szádellői völgyekből hozott leleteibe betekmtést 
szerezhettem s még inkább köszönhetem neki azt, hogy épen e leletek
hez fűzött s gazdag tapasztalatain alapuló, sok, igen érdekes hypotli e- 
sisek felállítása által, figyelmemet e térre is terelte s a nevezett völ
gyeknek mintegy praehistorikus képét előttem feltárta. Mindez részletei
ben nem tartozik ide. Itt röviden csak azt említem, hogy úgy az aji, mint 
a szádellői völgyekben lépten-nyomon s különösen az e völgyekbe néző 
kisebb barlangok nyílása előtt, ráakadunk edény cserepekre, melyek sok 
tekintetben elütnek más vidéken talált cserepektől — úgy formájuk, 
mint az anyagra nézve, melyből készítve vannak. Kő- és csonteszközök 
csak az aji völgyben s ott is ritkán találhatók, a mi arra enged követ
keztetni, hogy az ősidőben leginkább a völgybe múló — akkor talán 
még több —- barlangban itt lakott troglodyta faj egy magasabb mű
veltségi fokon álló nép által kiöletett, elnyomatott vágj’ kifizetett. E nép 
már érc, nevezetesen réz és bronzból készült eszközök felett rendelke
zett. Az itt talált bronz-sarló, bronz-gyűrű és bronz-sodrony igen finom 
és szép alkotású. Számos dologból arra lehet következtetni, hogy e nép 
már gabonát is termesztett s némi házi állatokkal is bírt. E nép állító
lag ágakból font s agyaggal bekent kunyhókban lakott (a mi mellett 
ismét számos lelet bizonyítani látszik), még pedig a szűk völgyekben; 
veszély idején a platóra menekült, hol összehordott sziklákból alkotott 
gyűrűkben tartózkodott, melyek a védelmet könnyítették.

Münich Sándor barátomnak ez utolsó állítása a milyen üj, olyan 
érdekes is, de mindenesetre még bizonyítékokra szorúl. Tény az, hogy 
e gyűrűk a platón léteznek. Lehet, hogy több is van; én magam kettőt 
ismerek. Egyet a szádellői és aji völgyek közti platón, melynek közepén, 
egy most már kövekkel behányt kút is volt, a másikat a Kis-Hollókő 
mellett, mely nehezen hozzáférhető fekvésénél fogva még most is bámu
latunkat felébreszti. A nép ez erődítéseket török sáncoknak nevezi, de 
a néven kívül mit sem tud róluk; minden beható és sokfelé intézett 
kérdezősködésem dacára egyetlen egy, a nép traditióját képező dolgot 
sem tudtam meg, mely e sáncokkal némi összeköttetésben állana. S ez 
mindenesetre feltűnő. Tudjuk ugyanis, hogy ily feltűnő helyekhez majd
nem min leuiitt mondák — regék csatolvák, miket a nép traditió alap
ján átörökít. Itt semmi traditio! Ebből én azt következtetem, hogy e 
helyek oly régi időben szerepeltek, hogy a hozzájok fűződött történetek
nek még csak mesés öltözetbe bujtatott emléke sem maradt fen. De hát



ez is csali feltevés; bizonyságot a dologról csak akkor nyerünk majd, 
ha a nevezett gyűrűkben ásatások fognak eszközöltetni. Az itt netalán 
napfényre kerülő tárgyak— s kell, hogy napfényre kerüljenek — fogják 
a bizonyítékokat szolgáltatni.

Ennyi a prsehistorikus korból.
De a történelmi időben is nagy változáson mehetett át e vidék 

néprajzi képe. Ugyanis feltűnő, hogy — különösen a Szárpatak és 
Mészvölgy között, azután meg az egész Lőcs völgy hosszában — már 
régi időben a bányaipar virágzott. Bizonyságot tesznek árról a szádellői 
völgyben s a Mészvölgyben látható nyomai egy kezdetleges olvasztónak 
(a nép között még él a traditió keletkezéséről), de még jobban egy pár 
elhagyott régi rézbánya közvetlenül Barka felett s a Lucska vidéki régi 
vasbányák. Azon helyeknek, hol régi bányák léteznek, még most is — 
elferdített ugyan — de azért még felismerhető német elnevezései, m in t: 
Yinkely, Thégart, Gehgrot, Langa stb. a mellett látszanak bizonyítani, 
hogy az itt munkálkodott bányásznép német volt.

Hogy váljon nem-e csak a szomszéd bányavárosokból indul ki az 
itteni bányászat, még pedig onnan kiküldött bányászok által ? Mikor vi
rágzott az ? Mikor szűnt meg végleg, mert hosszú időn át teljesen szü
netelt ? Vagy ha —■ különösen Barkán, hol a németségnek legtöbb nyo
mára akadunk — német bányászok is laktak, mikor s mi okból vándorol
tak ki, mikor lett a Lucspatak völgye kizárólagosan magyar? erre vo
natkozólag sem a néptől, sem a most működő bánya- és kohótisztektől 
nem tudtam biztos adatok nyomába akadni.

Hátra van, hogy e vidéket lakó nép jelenlegi állapotával meg
ismerkedjünk; tekintsük pedig először foglalkozását az anyagi téren 
mindannak legalább futólagos ismertetésével, a mire a nép munkálko
dása irányul — azután pedig szólunk a nép szellemi fejlődéséről és ál
lásáról, melyet a társadalomban s az államban elfoglal.

Vidékünk népének legnagyobb része őstermelő. Ha az őstermelés 
egyes ágait s így először is a mezei ipart — még pedig a szó tágasabb 
értelmében — tekintjük, akkor úgy találjuk, hogy annak itt elegendő 
kedvező tere van, a mennyiben eltekintve nehány függőlegesen emel
kedő sziklafalaktól s egyes meredeken emelkedő sziklacsoportoktól, az 
egész terület termőföldnek nevezhető. Ide nem számítva a terméketle
nekké vált, de még mindig legelőknek csúfolt területeket — alig ha 
több mmt két százalék lesz az, a mi vidékünkön tényleg terméketlennek 
neveztetik. A földterület legnagyobb része nehány nagybirtokos kezé
ben van. A nagybirtokosok i t t : a jászói prépostság, a rosnyói püspök-
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ség, gi-. Zichy-Ferraris Bódog, gr. Andrássy Manó és Dénes és Drélier 
Antal, ki újabb időben a szép tornai uradalmat megszerezte; kisebb, de 
szép birtokkal bir még nehány composessor — a többi pedig a községek 
lakói közt van feldarabolva. (Nem tekintve Szomolnokot, a mely korona
birtok.)

Az egyes művelési ágak szerint a termőföld:
Gyümölcs- és zöldséges kertek csak a falvak belső telkein találha

tók. Kellő gondozás és ápolásban ezek sem részesülnek. Dicséretes ki
vételt csak Almás, Torna, Körtvélyes s részben Szádellö gyümölcsösei 
képeznek, hol a fajnemesítésre is gondot fordítanak. A gyümölcsből ke
vés értékesíttetik, legnagyobb részét a birtokos családja használja fel. 
A zöldséges kertek terményei még a házi szükségletnek sem felelnek meg,

A szöllökertck Almás, Körtvélyes, Torna és Szádellő határain ki
tűnő gondozásban részesülnek. Görgő és Aj szőllőkertjeit teljesen el
hanyagolta. A szőllőkertekben és kertek között szinte sok a gyümölcsfa 
és gyümölcsös. Különösen sok a cseresznye, barack és kivált a diófa, 
mely itt a déli lejtőkön kitünően tenyészik. A dió kiviteli cikket képez.

Szántóföldet csak a tornai síkságon s a völgyek tágabb katlanjai
ban találunk. Kivételt csak Falucska (részben a lucsvölgyi községek is) 
képez, melynek szántóföldjei mind a platót éjszaknyugatról határoló 
hegyeken, az erdőkben szétszórva feküsznek. A szántóföldek általában 
kavicsosak, de, kivált nedves években, jó termők. Legszegényebb a fa
lucskai és bárkái határ, hol leginkább csak tavaszi rozs, zab és burgo
nya termesztetik. A tornai völgy terményei: búza, rozs, zab, árpa, ku
korica és repce. A Bodva völgyében Jászóig a termények ugyanazok; 
Jászón felül a szántóföld mellékessé válik, ott a rétmivelés lép előtérbe. 
Mindenütt termesztetik kis káposzta, kender és mák — leginkább a 
házi szükséglet fedezésére. A szántóföldek terményei —- eltekmtve a na
gyobb birtokosoktól — nem felelnek meg a szükségletnek, a vidék be
hozatalra szorul, a mely kivált Kassa és Bosnyó felől eszközöltetik.

A rétmüvelésre az egész vidéken nagy gondot fordítanak. A tornai 
völgykatlan rétjei többnyire csatornázottak s bő takarmányt nyújtanak, 
a mecenzéfiek rétjei kitűnőek, a lucsvölgyiek is bő és jó szénát szolgál
tatnak. De legfontosabbak s legjellemzőbbek e vidékre a plató-rétek. 
Ezeken, ha kevés is, de kitűnő széna terem —- valóságos théa. A platók 
felületének közel egy harmada vétségből áll. E réteket csak egyszer ka
szálják, a szénát boglyába rakják s azután — különösen az ajiak és 
falucskaiak — csak télen szállítják le. Ezen téli szállítás a gyarló uta
kon (kivált az aji angyaluton) valóságos nyaktörő munka emberre és



állatra egyiránt. A vidék szénatermése a belszükségletnek teljesen 
megfelelő.

A legelő terek egyáltalában gyarlók és ki nem elégítek. Legelőnek 
csak azt használják, a mi már semmi egyébre •— de sajnos még legelőre 
sem — használható. A hol azelőtt jobb legelő volt, azt, mint pl. Somo- 
diban, szántófölddé átalakították. Dicséretes kivételt képez a tornai Csí
kos nevű legelő terület.

Az erdők dolgában sem áll úgy a terület, mint a hogy alkotásánál 
fogva állhatna. A községi erdőket még az erdőtörvény meghozatala előtt 
tönkre tették. A nagybirtokosok erdei — kivált a jászói prépostság, a 
Zichy- és Andrássy-féle erdők — még szépen állanak ugyan, de újabban 
ezeket is túl nagy mértékben kezdik igénybe venni. Legroszabbak a 
rosnyói püspökség és Dréher Antal erdei; ezek — különben talajuk is 
a legrosszabb ■— szomorú képet mutatnak s még szomorúbbat egy pár 
év múlva, ha a jelenlegi letarolási munka teljesen be lesz fejezve. Azon 
nagybirtokosok, kiknek erdei még szépen állanak, ha azokat nagy mér
tékben is igénybe veszik, de másrészről mivelésökre s nevelésökre is ki
tűnő gondot fordítanak. A déli lejtők fája a kocsántalan tölgy (quercus 
robur), kivételesen találni kocsányos tölgyet (qu. pedunculata) is és cser
fát (qu. cenis), kivált a platók déli élein. A íensíkok s a lucsvölgyi lej
tők bükkös erdővel borítvák; a bükkösben elegyedve van : kőris-, jávor-, 
juhar-, szil-, gyertyán-, nyir- és nyárfa. Az éjszaki oldalokon a fenyves 
erdők lepnek előtérbe; ezekben az uralkodó fanem a jegenyefenyű; de 
előíordúl a lúc-, erdei és veresfenyű is. Általában úgy látszik, hogy a 
fényű itt is hatalmasan hódít. Területek, melyeken még húsz évvel az 
előtt a bükkfák óriási növését bámultam, most fenyvesekkel vannak bo
rítva s már a platók bükk- sőt tölgy-vágásaiban is áthatlan sűrűségben 
veri fel magát a fényű. A sok száz holdra menő tíj ültetések is mind 
erdei fényűből állanak. Egyes helyeken (Barkán a pozsonyi láz nevű 
erdőrészben 931 mf  magasságban) cirbolya-fenyüvel is tettek sikeres kí
sérletet s végre itt-ott akadni sima-fényű (p. strobus) példányokra. Nem 
hagyhatom itt említés nélkül a vidéknek egy — sajnos, hogy nem kel
lőleg kiméit — unikumát, t. i. a Tiszafát (taxus baccata), mely a szá- 
dellői völgyben, a Hollókő alatt s különösen könnyen hozzáférhető 
széles területen, a Miklóskő környékén nagy számban található. Már 
csak az iránti tekintetből, hogy e fanem a ritkábbak közé tartozik, kel
lene azt a nevezett helyeken szigorúbb ellenőrzés és felügyelet alatt 
tartani.

A másod- és harmadrendű fák és bokrok közül tömérdek létezik e
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vidéken, mindezeknek — ka csak névleges felsorolása is — túl menne 
azon szűk határon, mely nekem ezúttal szabva van. Csak a mogyorót 
nevezem meg, mint a melynek gyümölcse e vidéknek nagyobb kereske
delmi cikkét képezi. Az erdei gyümölcsök között említhető a kitűnő za
matéi szamóca, a fekete és veres áfonya. Számos gombafaj között külö
nösen a veres fenyügomba az, mely újabb időben mind nagyobb mér
tékben értékesíttetik. Általában leginkább az erdő az, mely e területen 
a lakosság nagy részének megélhetését biztosítja. Az erdei m unkák: 
mint faültetés, ritkítás, favágás, fuvarozás, szénégetés, fafeldolgozás stb. 
elegendő keresetet nyújtanak a lakosságnak s csak e keresetnek tulaj
donítható, hogy különösen a Lucs völgyében csak annyi ember is tudjon 
megélni, mint a mennyi ez idő szerint ott tartózkodik.

Az állattenyésztést illetőleg röviden csak annyit kell kiemelnem, 
hogy a köznép kevés számú házi állatját jól gondozza. Legsilányabbak 
a lovak, mint a melyek a fuvar által túl nagy mértékben igénybe van
nak véve, azután meg faj dolgában is rosszak. Kitűnő minőségű a me- 
cenzéfiek szarvasmarhája; az uradalmak között meg a jászói prépost- 
ságé, melynek birkaállományát is dicsérettel kell kiemelnem. De mind
ezek felett áll s dicsérettel kiemelendő a tornai uradalom feltűnő szép 
állatállománya. Görgőn és Almáson kecskéket is tartanak. Ki kell még 
emelni a baromfitenyésztést e vidéken; nem mehetünk el akár magá
nyosan álló, akár a községben egymás mellé sorakozó ház előtt, hogy 
udvarát telve ne látnok a legkülönfélébb házi szárnyasokkal, melyek 
közvetlenül s közvetve (tojás, toll) a nép bő mellékjövedelmi forrását 
képezik.

A méhészet csak Mecenzéfen s a Lucs völgyében virágzik, nagy- 
részben már fiókos újabb kaptárokban. Torna vidékén a nagy szelek 
miatt a méhészet nem tud gyökeret verni.

Vad általában véve nincs sok. A hegyes vidéken, hol összefüggő 
nagyobb erdőségek vannak, nevezetesen a falucskai határon, találkozik 
medve. A falucskai, az erdőben szétszórt zabföldek gyakorolnak rá 
vonzó hatást. Magam voltam egyszer szemtanúja, a mint egy jól kinőtt 
s jó húsban levő darab egy lejtős szántóföldön hátsó lábain ülve lefelé 
szánkázott, előlábaival jobbról-balról a zabot szájához vive. A mint a 
közelgő munkások lármáját hallotta, nagy kelletlenül s morogva távo
zott a sűrű erdőbe. A vaddisznó szinte igen gyakori, akad továbbá róka 
is, ritkábban farkas, vadmacska és hiuz. Őz is van, azután meg nyúl, 
úgy az erdőben, mint a szántóföldek és rétekeu is. A vad szárnyasok 
között megemlíthető a Bodva forrásvidékén előforduló süketfajd; a
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lombos erdőkben gyakori a nyírfajd és császármadár; a lejtők bokroza- 
tában s a völgyekben sok a fogoly. A Bodra mellett gyakori a vadkacsa, 
mocsári szalonka, bölömbika és bíbic. A székács és vadgalamb szinte a 
hegyek között költ, úgyszinte a szalonka is a Csükeresz, Gerus és Pipitka 
lejtőin. Az orvmadarak közül akad sas, ölyv, vércse. Az előtt füles ba
goly is volt a szádellői völgyben, de most már eltűnt. Annál több most 
ott a csóka, mely a völgyre nyíló üregekben kitűnő fészkelő helyet bir. 
Legkedveltebb helyük a szádellői völgyfenékből függőlegesen emelkedő 
turókő, egy óriási cukorsüveghez hasonló kőkolossus, melynek hozzá
férhetetlen, átlyukasztott teteje mindig rikácsoló csókaseregtől van 
körülröpdösve. Gyakori továbbá a varjú, szarka s a Bodra völgyében a 
zöld csóka. Az éneklő madarak bőségben vannak, a fülemile azonban 
csak a déli lejtőkön fészkel; Barka felé már nem található. Sajátságos 
s szinte megmagyarázliatlan, hogy Barkán, hol tömérdek fecske fészkel, 
veréb nem látható.

Bovarok, feltűnő sok és nagy bögölyök, szép cincin- és szarvas
bogarak csak úgy fordúlnak itt elő, mint akár mely más, hasonló ég
hajlatú vidéken. Feltűnő s jellemző csak a legkülönfélébb pillangók, ki
vált az Aglája és Latonia csiliér nagy száma s feltűnő jámborsága még 
azoknak is. melyek más vidéken alig megközelíthetők. Nem hagyhatom 
továbbá említés nélkül, kivált a déli lejtőkön, a hangyák nagy számát, 
melyek itt leginkább sziklák alatt s sziklarésekben laknak s lakhelyűket 
igen gyakran változtatják. Vándorlásukat a nép az időjárással hozza 
összeköttetésbe. S végre legyen megemlítve az is, hogy soha és sehol 
nem láttam annyi kígyót aránylag kis helyen, mint a Szarvas és Javo- 
rina hegycsúcsokon s az alattok elterülő rétségen. Voltak ott napos, 
száraz helyek, hol a szó szoros értelmében nem lehetett lépjést tenni, 
hogy az ember egyre rá ne lépjen, vagy hogy tekerődző menekülését 
látva önkénytelenül is vissza ne hökkenjen.

A bányászat főtárgya e vidéken a vaskő, mely a dernői, lucskai, 
de különösen a bárkái határokon óriási mennyiségben előfordul. Elő
fordul pedig leginkább mint barna és veres vaskő, ritkábban mint vas- 
pát. A mecenzéfi és jászói határokban is van vaskő, de már rézzel 
keverve, a mi jóságát rontja. Termeltetik pedig e vidéken évenként kö
rülbelül 150— 180 ezer mmázsa vas, mely 4 kohóban olvasztatik: a 
már kezdetben említett dernői és lucskaiban, azután a mecenzéfi és já 
széiban. Mecenzéf határán azonkívül a Bodva mentében számtalan kis 
hámor áll, hol különféle vaseszközöket nagy mennyiségben állítanak elő. 
Ezeknek főpiaca a Nagy-Magyar-Alföld és Bumánia. A vasbányászaton



kívül nem lehet említés nélkül hagyni a somodi kőszénbányát sem. Van 
pedig e bánya (barna szén) a fenntemlített somodi fürdő felett mintegy 
4—500 méter távolságban a Miklár nevű tető alatti nyergen. Művelése 
azonban eddig kellő és kivánt sikerre nem vezetett; úgy a részvényesek, 
mint a kezelés folytonosan változik, csak a siker marad állandó, azaz 
csekély! A bányászat fontos tárgya továbbá e területen a nyers mészkő 
és mésztuffa, mindkettő nélkülözhetetlen az építésnél. Meszet eladásra is 
Lucskán és Debrődön égetnek, a becses építő anyagot szolgáltató mész
tuffa legnagyobb része Görgő és Ajból kerül. Építési anyagul használ 
továbbá Mecenzéf vidékén a homokkő és pala is, továbbá az égetett 
tégla, melyre Szepsi és Jászó határa kitűnő anyagot szolgáltat; az 
utóbbi helyen kitűnő kályhákat is készítenek. A nagyobb uradalmak 
maguk égetnek saját szükségletökre téglát és meszet. A helységekben 
kisebb házakat vályogból is raknak. Faépület többé sehol sem állíttatik. 
A házak fedésére többnyü’e szalma, azután fazsindely (Mecenzéf, Barka) • 
ritkán cserép is használtatik.

Ha az előbbi pontban említettek mellett még említést teszünk a 
malmokról, továbbá egy pár fűrészmalomról s végre arról, hogy a ház
hoz szükséges vászonnemű az itt termesztett kenderből házilag állítta
tik elő, hogy Somodi község kitűnő perecet készít, melyek kivált az or
szágos vásárokon nagy kelendőségnek örvendenek s hogy kivált ruha- 
nemiiek előállítására itt kivételesen letelepedett, úgynevezett mester
emberekre is bukkanunk — úgy elmondtuk mindazt, a mi a műiparra 
vonatkozólag e vidéken felhozható.

A mtiipar csekély fejlettségének, jó mesteremberek feltűnő hiányá
nak, továbbá azon körülménynek, hogy a kisebb községekben a kis 
kereskedés legprimitívebb kezdeteire (eltekintve a szeszes italoknak a 
korcsmákban való elárusításától) is alig találhatunk, nem különben an
nak is, hogy vidékünk különféle népelemek találkozási pontja : tulajdo
nítható az, hogy az itt tartatni szokott országos vásárok feltűnő látoga
tottságnak örvendenek s hogy a szomszédos területek nagyobb községei
ben is heti vásár alkalmával oly élénk forgalom nyilvánul, mely ön
kénytelenül is az okok kutatására késztet.

Hogy Kassa két heti vására — szombaton és szerdán — nagyon 
látogatott, ez nem pusztán vidékünknek ebben való részvételétől szár
mazik, bár kis mértékben ez is hozzá járul, de a mecenzéfi (pénteken) s 
a rosnyói (szombaton) hetivásárok élénk forgalma nagyrészt vidékünk
nek ebben való élénk részvételéből magyarázható. S ha látjuk, hogy 
Felső-Mecenzéfen 3, Alsó-Mecenzéfen 4, Jászón 5, Szepsiben 6, Tornán
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6 országos vásár tartatik s ha alkalmunk volt tapasztalni, hogy e vásá
rok mindegyike mily tekintélyes áruforgalmat idéz elő, azt csak úgy 
magyarázhatjuk meg, hogy e vásárok mindegyike az itt érintkező kü
lönféle vidékek legkülönfélébb szükségleteinek kiegyenlítésére s kielégí
tésére van hivatva. Előmozdítják e vásárok látogatottságát a jó kőutak, 
melyek a nevezett községek mindegyikébe vezetnek. Ezen vidékünket 
körülövező kitűnő kőutakkal éles ellentétben áll a platókra s az azt 
szelő völgyekbe vezető utak nagy részének gyarlósága.

Egy vidékünk közepén átvezetett s jó karban tartott út csodákat 
volna képes művelni s nem telnék be egy évtized, hogy itt a legkülön
félébb iparágak felvirágoznának s a legkülönfélébb iparvállalatok gomba 
módra életbe léptetnének. S pedig a természet maga jelölte ki ez út 
irányát. Ez irány a szádellői s az attól csak alacsony nyereg által el
választott Lucs patak völgye. Yolt idő, midőn az ez irányban vezetendő 
útnak a terve közel állt a megvalósításhoz. A különben nem épen díszes 
erényekben tündöklő gr. Keglevich Zsigmoncl volt az, ki, mint a tornai 
uradalom akkori birtokosa, az itt kiépítését a szádellői völgyön át tény
leg foganatba vette.

Az út egy része, az óriási akadályok dacára, el is készült, de ter
vezőjének halálával folytatását abba hagyták. Azóta alulról elmosta a 
víz, felülről betemeti a görely. Itt-ott látszik még darabka belőle, tanú
bizonyságául annak, hogy kellő eszközökkel a mű keresztülvihető lett 
volna még is, hol jelenleg gyarló gyalogösvény vezet a sziklafalak 
alatt, majd a patak jobb, majd balpartján, a szerint, a mint helye akad. 
16-szor kell a patakon átmennünk, mig a völgyön áthaladunk — még 
pedig gyarló pallókon, oda vetett szálfákon, melyeket a legközelebbi 
nagy víz ismét elsodor, mig (még pedig a tilosból) újakkal pótolják.

Pedig hát nem lehetetlen, hogy itt — az óriási munka dacára, 
melylyel az utat, illetőleg az úton való közlekedés folytonosságát fe
lülről úgy mint alulról biztosítani kellene — rövid időn még út lesz át
vezetve. Mai időben az útépítési technika nem ismer akadályt, nem 
ismer lehetetlenséget. Már is élénk megbeszélés tárgyát képezi az And- 
rássy és Zichy grófi, családok között egy a gömöri iparvasút berzétei 
állomásából kiinduló szűkvágányú vasút építése Demő-Lucska felé s 
innen a Langa kimeríthetlen vasrétegeihez s aljában épen most újból 
művelés alá fogni szándékolt réz- és aranybányákhoz. Ott áll a szár
pataki fűrész, mely hivatva van — idővel többed magával — a völgy 
óriási fakincsét, a soha ki nem apadó hajtó erő alapján, melyet a Szár
patak nyújt ■— feldolgozni, hogy a fa feldolgozott állapotban értékesít-



lietö legyen, még pedig nem a Lúcs völgy felé, mely fában nem szen
ved szükséget, hanem Szádellő, Torna, Szepsi felé, hol — különösen 
a csereháti erdők teljes kiirtása óta — fában és faeszközökben napról 
napra érezhetőbb szükség mutatkozik.

E cél elérésére okvetlenül út kell a tornai völgykatlan felé s ez itt 
nem lehet a Mál-út, bár hányszor is javítsák azt a plató iránti tekintet
ből, sem a gyarló állapotban levő Mész tít az aji platón át, ez út csak a 
szádellői völgyön vezethet át, s ez út úgy a platók vidékének — az it
teni fabőség értékesítése által — mint a torna völgy lakóinak valóságos 
áldásává nőhetné ki magát.

S ki tudja egy pár évtized múlva, nem-e erre fog végig robogni a 
gőzparipa a Rosnyót Kassával összekötő vasúton ? Pium desiderium ez~ 
ma, de hozzá lettünk szoktatva, oly dolgokat keletkezni látni, melyek
nek még csak lehetőségéről pár évtizeddel az előtt még csak álmodni 
sem mertek. Most a legközelebbi vasúti állomások Rosnyó és Kassa. 
Távirdai állomások vannak: Rosnyón, Tornán, Szepsiben, Jászón és 
Mecenzéfen; postahivatalok: Dernő-, Almás-, Torna-, Szepsi-, Jászó és 
Alsó-Mecenzéfen.

A mi a nép szellemi fejlettségét illeti, erről bajos egységes s az
egész vidékre egyiránt érvényes ítéletet mondanunk. Különbözik az, az
itt érintkező nemzetiségek, a foglalkozás, nem különben vagyoni állapot

• • /szerint, melynek köznépnél a fekvő földbirtok a legbiztosabb alap. Álta
lában értelmesebb a magyar faj a rutliénnál, képzettebb a német a tót
nál. Iskola minden helységben van s az irás-olvasás, meg a négy szám
művelet ismerete a népnél általános. Csak Falucska képez kivételt, itt 
az iskoláztatás nem rendes, a tanítói állomás sokszor s pedig hosszú 
időn át betöltetlen.

Az iskoláztatás másutt sem mondható teljesnek, mert legtöbb 
gyereknél az esztendőnek csak téli felére terjed. A nép anyagi szegény
ségének kifolyása, hogy a gyermekeket, a mikor már arra valók — ott
hon, vagy a fuvarozásnál, vagy a külső munkáknál felhasználják. 
A nyári hat hónap alatt rendes iskoláztatásról tehát szó sincs s a téli 
hat hónap alatt azután bajos még a legjobb tanítónak is kiirtani, vágj' 
csak ellensúlyozni is azt, a miben a gyermek vallásos erkölcsi alapja — 
a nyári hat hónap alatt — kárt szenvedett.

Az iskola ily módon csak a legszükségesebb tudnivalók begyakor
lására lévén kényszerítve, nem adhatja a gyermeknek azt a vallásos 
erkölcsi alaj)ot, mehT őt azután ifjú és férfi korában, ha nem is minden 
alkalommal, de legalább gyakran ballépésektől megóvhatná. S innen



45

magyarázható, hogy a nép minden külsőleg nyilatkozó vallásossága 
mellett babonás és erkölcstelen.

Babonás különösen a német bányász nép, a mecenzéfi kovácsok s 
a falucskaiak mind; de nem hiányzanak a legsötétebb s legképtelenebb 
babonák a Lucs és Torna-Bodva völgyi magyarok között sem. S az er
kölcstelenség is hihetetlen mértékben Mecenzéfen s Falucskán fészkelte 
be magát, azután meg Dernő és Kovácsvágás fuvaros népe között.

Kizárólag területünkre vonatkozó s több évre — illetőleg hosszabb 
időre terjedő ■— statisztikai adatok nem állanak rendelkezésemre, de 
megvagyok győződve, hogy azoknak több évtizedre terjedő összehason
lítása is csak azt a tudatot erősítené meg bennem, a mit a tapasztalat 
keltett, hogy a lakosság átlaga fogy — feltűnő módon különösen Dernő 
és Kovácsvágás fuvaros népe. S én azt hiszem, hogy e jelenségnek egyik 
alapoka épen az elharapódzott erkölcstelenség, -mely szinte megszokott 
s így többé fel sem tűnő állapottá nőtte ki magát. így teszem fel, senki 
sem botránkozik meg itt azon, ha a lány vagy önként, vagy szülei által 
mintegy kényszerítve már akkor lesz férfiúnak lakótársa, mikor még 
testileg ki sem fejlett. Hogy lehessen azután az ily némber — ha ké
sőbb hites társsá is lesz — egészséges, erős gyermekek szülője? Házas
ságtörés, elválvaélés mindennapi dolog; a nőcserélés szinte nem ritkaság.

A szaporaság csökkenésének egy másik okát látom továbbá a 
népben — még pedig férfi és nőnemnél egyiránt — elharapódzott mér- 
tékletlenségben; a szeszes italok s különösen pálinka túlságos élvezésé
ben. Akár milyen földhöz ragadt szegény legyen valaki, a vasárnapi s 
ünnepi korcsmái mulatságban részt kell vennie, erre megy fel legtöbb 
esetben heti keresete. Nincs hol fejét lehajtsa, de azért hetedhét or
szágra szóló lakodalmat csap; keresztelés, temetés, ünnep, bucsujárás 
— csupa dinom-dánom, mert hisz ád a zsidó hitelbe is. Mintha szánt- 
szándékkal akarná elroncsolni lelkét a nép, hogy talán kevésbé érezze a 
szégyent, ha hitelezőjének egészen halála órájáig terjedő rabszolgájává 
leszen.

Az asszonyi nemnél meg — eltekintve a korosabbaknál szerfelett 
elterjedt iszákosságtól — feltűnő a szegénységükhöz egyáltalában nem 
illő cicomázás, hogy úgy mondjam a'fényűzés, mely mindenféle cifra 
ringy-rongy és haszontalan, keveset érő, de drága pénzen szerzett sallang 
felaggatásában nyilatkozik.

Sötét e kép, de való; tisztelet a — sajnos — ritka kivételeknek. 
De hát pap, tanító nem dolgozik e bajok; megszüntetésén ? Hogy ne dol
goznék, hisz az kötelességük s teszik is, még pedig — mint magam is
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tapasztaltam, dicséretes buzgalommal s teszik minden felekezetbeliek, 
de kevés eredménynyel. De hát hol rejlik e jelenségek alapoka? Mert 
hisz e nép alapjában nem rósz. Közönséges tolvajlás (eltekintve az erdei 
vétségtől a tilosban legeltetéstől), útonállás, rablás, gyilkosság — el
tekintve Falucskától, mely egymaga külön kategóriát képez — a ritka
ságok közé tartozik. A nép az idegen iránt előzékeny, sőt alázatos; 
bátran bizhatom magamat bárkinek vezetésére rengeteg erdőn át, bát
ran állhatok szóba a platón dolgozó munkásokkal, alig tudok hálájuk
tól szabadulni, ha egy-egy pipa dohánynyal vagy egy kúria szivarral 
megkínálom őket. Ildomosán köszönt, ha szóba állok vele, kérdezőskö
dik a világ folyásáról; panaszkodik ugyan szegénysége s a terhek nagy
sága felett, de nem vádol senkit, felebbvalóit nem szidja, földesurának 
egyszer-másszor tapasztalt jótékonyságát s jószívűségét fennen s dicse
kedve hirdeti. Az erkölcsi alap tehát nem rósz.

De ha egész héten át a'rca verejtékében dolgozik, pedig csakugyan 
dolgozik, ha éjjel-nappal fárad s töri magát s még is azt tapasztalja, 
hogy nem tud boldogulni, hogy keresete alig elegendő az állam, megye, 
község, egyház stb. iránti kötelezettségeinek lerovására -— bizony nem 
csuda, ha a kisértésnek enged s felkeresi azt a helyet, hol a búfelejtő 
osztogatásában nem fukarkodnak. Meri áldott jó ember a korcsmáros, 
nem is kér pénzt az italért, csak a krétája dolgozik. S ha azután akkor 
a szegény ember csak egyszer is rászorult kölcsönre — pedig melyik ne 
szorulna rá, különösen ha nagy nehézség nélkül megkaphatja — akkor 
azután nem szabadul ki többé azoknak körmeiből, kik szívtelenségök 
folytán képesek mások nyomorából meggazdagodni s a pálinkás üvegek 
között lesik a préda közeledését.

Az itt szemlátomást végbemenő vagyoni romlás előidézi az er
kölcsi romlást — elő a népnek végleges vesztét. S itt hiába való a pap
nak és kántornak működése, esetleg kisebbíthetik a bajt, megszüntetni 
azt az alapokok megszüntetése nélkül nem lehet.

S choltz Albert .



JELENTÉS.

A főgymnasium igazgatójává az 1883— 1886-ig tartó három évi 
cyclusra a nt. presbyterium Böhm Károly tanárt választotta. E személy- 
változáson kívül azonban az 1883/4-iki tanévben több olyan esemény 
állott be, melyek az intézet életére már ez évben is hatottak s a későbbi 
években is befolyást fognak gyakorolni. Első sorban említendő dr. 
Scholtz Ágoston úrnak elválása intézetünktől. A nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr már a múlt iskolai évben szólította volt fel 
az akkor mint magántanár a budapesti egyetemen működő férfiút, 
hogy dr. Peczval Ottó egyetemi rendes tanárnak helyettesítését vállalja 
magára. Ezen iskolai év folyamán pedig ő Felsége a király véglegesen 
nevezte ki a felsőbb mennyiségtan rendes tanárává a budapesti tudo
mányos egyetemhez. Intézetünk ez által egy kitűnő tanárt vesztett, ki 
12 évig díszét képezte a tanári testületnek s ha e veszteség feletti 
bánatunkat valami enyhítheti, akkor ez azon öröm, hogy szeretve tisz
telt ezen tagtársunk elérte azon állást, melyre jelleme s tudományos 
képzettsége annyira érdemessé teszik. Az üresedésbe ment helyet ez 
évben ideiglenesen dr. Lakits Ferencz úr, műegyetemi tanársegéd töl
tötte be.

A tanári testület egy másik változáson is ment keresztül. Elischer 
József urat, ki intézetünknél 12 év óta oly szép sikerrel működött, ő 
Felsége nagyszebeni főigazgatóvá kinevezni kegyeskedett. Ezen kineve
zés folytán Elischer úr augustus utolsó napjaiban beadta nálunk lemon
dását s az igazgatóság, tek. Yasskó Endre, iskolai felügyelő úrral egye
temben, nem bírván a rövid néhány nap alatt Elischer úr számára méltó 
helyettest találni, úgy intézkedett, hogy az Elischer úr tárgyait ez évben 
annak collegái vették át, nevezetesen a latint a VÜI-ban dr. Fröhlich 
Bobért, a latint az V-ben dr. Pecz Vilmos, a görögöt a YIII-ban Böhm 
Károly, a vallást a Yü-beii Batizfalvy István. A nt. egyházi választmány 
ezen intézkedést jóvá hagyta ugyan, de az év folyamán azon nézetre



jutott, hogy a megüresedett tanszéket nem classikai philologussal tölti 
be, minthogy e szakra elegendő tanereje van, hanem egy oly férfiúval, 
ki a történelem és magyar nyelv és irodalom tanítására van képesítve. 
Ennek alapján az 1884. ápril 0-án tartott közgyűlésnek Góbi Imre urat, 
jelenleg a soproni evang. lyceum rendes tanárát, ajánlotta megválasz
tásra, minek folytán a közgyűlés, örvendve, hogy ily kipróbált tanerőt 
sikerült intézetünk számára megnyernie, eltérve a rendes hármas candi- 
datiótól, Góbi Imre urat választotta meg Elischer úr utódjává. Góbi úr 
a meghívást elfogadta s így az 1884/5-iki tanévben a mi intézetünknél 
fogja megkezdeni működését.

A tanítás az egyes osztályokban ilyen berendezéssel az iskolai év 
végéig megszakítás nélkül folyt. 1883. nov. 10-én a főgymnasium 
tanuló ifjúsága az intézet nagytermében megünnepelte Luther Márton 
születésének 400 évi fordulóját, mely alkalommal a főgymnasiumnak 
(Schmid Tódor karmester úr vezetése alatt álló) dalegylete elénekelte a 
Protestantismus nagy dalát: «Erős várunk nekünk az Isten», Vasskó 
Elemér VIII. oszt. tanuló elszavalta Sántha Károlynak egy alkalmi 
ódáját Lutherre, — a főgymn. igazgatója Böhm Károly pedig egy beszé
det tartott Luther világtörténelmi állásáról, mely beszédet az egyházi 
választmány decz. 3-án tartott gyűlésén az 1883/4. évi iskolai értesí
tőbe kinyomatni határozta.

tanári testület november havában több értekezletet tartott, 
melyeken ő méltósága báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő urunk 
felszólítása alapján az érettségi vizsgálatnak üj szervezése iránti véle
ményét összeállította. Ezen véleménynek sarkalatos pontja az volt, hogy 
az érettségi vizsga jellemét nem a felkarolt anyag mennyisége, hanem 
az ennek körén belül állítandó kérdések természete képezi s a tanári tes
tület minden tantárgyból számos ilyen kérdést fogalmazott is. A véle
mény kitérjeszkedett azon felül az érettségi vizsgálat megejtésének 
gyakorlati módozataira is s kőlenyomatban átküldetett az összes pro
testáns főgymnasiumokhoz. Az 1884. január 14. s következő napjain 
Budapesten összegyűlt ág. liitv. ev. nagy bizottság, melyen az intézet 
képviselője eh'. Fröhlich Bobért volt, tárgyalásai alapjául a budapesti 
ág. h. ev. főgymnasium ezen véleményét fogadta el, de igen nagy módo
sításokat tett rajta, elejtvén nevezetesen a kérdés-állítás igen kényes 
problémáját. A nagy bizottság végleges véleményének, melyet a nagyin, 
vallás- és közoktatási miniszter űrhoz felterjesztett, sorsa ismeretes. 
Megjelent április 23-án a miniszteri utasítás, melyet az 1883. XXX. tcz. 
törvény erejével látott el, s a melyet annálíogva a mi főgymnasiumunk«
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nál már ez évben is szabályozóid fogadtunk el. Ennek alajrján a VIII-ik 
oszt. évi szigorlatait május 12-én kezdtük, az Írásbeli érettségi vizsgá
latokat május 26— 30-ig s a szóbeli érettségi vizsgálatot nagytiszteletű 
Bacliat Dániel főesperes és tek. Vasskó Endre, iskolai felügyelő urak
nak, mint a főtiszt. Superintendens ur helyetteseinek jelenlétében ju 
nius 9., 10., 11. és 12. napján tartottuk. A vizsgák eredményét az 
Értesítő végén levő táblázat tünteti fel.

Ugyanezen nagy bizottság, alapul elfogadván a budapesti ág. hitv. 
ev. főgymnasium tanári testületé által 1882-ben kidolgozott tantervi 
javaslatot, az összes magyarhoni ágostai hitv. gymnasiumokban beho
zandó új tantervet készített, mely a kerületek meghallgatása után 
1885-ben volna életbe léptetendő. Nehogy azonban az új tanterv rögtöni 
behozása az intézetek beléletére káros hatással legyen, a nagy bizottság 
megengedte, hogy az összes ág. ev. gymnasiumokban már az 1884-ik 
évre átmeneti intézkedések történjenek, melyek lehetővé teszik az új 
tantervnek 1885-ben való teljes életije léptetését. Ennek alapján a tanári 
testület szintén hozzálátott az átmeneti intézkedések előkészítéséhez, 
s azokhoz a nagyt. egyházi választmány beleegyezését megnyerte az 
1884/5-iki tanévre.

Az intézet beléletét illetőleg említhetjük, hogy az intézetnél fenáll 
egy «Arany János-kör», egy dalegylet, egy segélyző egyesület, a melyek
nek működéséről alább részletesebb értesítést adunk. Az önként jelent
kező tanulókat a gyorsírásban Kardos Albert tanárjelölt úr tanította. 
A fegyelem a lefolyt iskolai évben kielégítő volt.

Intézetünk jobb törekvésű szegény tanítványai ez évben is része
sültek anyagi támogatásban, a mennyiben arra anyagi helyzetünk képe
sekké tett. A Both-Teleky-féle ösztöndíjat ez évben Clement Pál VII. 
oszt.-beli tanuló kapta meg. A Német tábornok-féle 25 frtos ösztöndíjat 
Kuthy Dezső V. oszt.-beli tanulónak, a Glósius-féle 21—21 frtos ösz
töndíjat Kleinrath III. és Bernáth Gusztáv VII. oszt. tanulóknak, a dr. 
Székács Jozseí-féle 2 aranyat Mittacsek Pál V. oszt., a dr. Ivari János- 
féle 1 aranyat Ivépessy Imre VIII. oszt. tanulóknak s végre az ezen 
évben először élvezetre bocsátott Bulyovszky-íéle 5 ösztöndíjat (10— 10 
frt), melyet Bulyovszky Gyula úr végrendeletileg alapított, mint a ma
gyar nyelvben legtöbb buzgóságot kifejtőknek, a következő tanulóknak, 
a tanári testület ajánlatára, ítélte oda a nt. presbyterium: Dér István II., 
Schranz Andor III., Győry Tibor V., Macher Ernő VII. és Vasskó Ele
mér 4rIII. oszt. tanulóknak.

Ezenkívül a gymnasium tanulói közül Balassa István III. oszt.
4Ev. fögymn. ért.
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tanulót hagyta meg a ma. vallás- és közoktatásügyi minister úr a Bésán- 
féle 100 frtos ösztöndíj élvezetében.

Végre megemlítjük, hogy a l'őgymnasiumi segély-egylet a követ
kező tanulókat részesítette anyagi segélyezésben: Weisz Dávid, Weisz 
Sándor, Stem Samu VIII. oszt.-beli tanulókat 50 írt tandíjban; Soltész 
András, Kohn Ignácz, Grossmann Miksa VII. oszt.-beli tanulókat 50 írt 
tandíjban; Kottenstein Jakab VIII. oszt.-beli tanulót 25 frt tandíjban.

Beiratási dijat 5 fr t  kaptak : Erős J. VIII., Szalay Kálmán VII., 
Clement Pál VII., Masztics Vladimir VI., Kozdon Arthur I., Kozdon 
Aladár II., Szelényi Árpád I., Kaduch Antal I,, Kontor Pál II., Klein- 
rath Gy. III., Pleva János II. osztálybeli tanulók.

Vizsgadíjat Soltész András 30 frt.
Érettségi vizsgadíjat fejenként 10 frt. Rottenstein Jakab, Erős S., 

Képessy Imre, Stern Samu, Weisz Dávid, Weisz Sándor.



TANSZEREK

I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár az 1883/84-iki iskolai évben részint vétel, részint aján
dékok útján szaporodott.

AJ  Vétel útján
megszereztettek.

1. F o lyó iratok :
aj Budapesti Szemle, szerk. G y u l a i  Pál .  
bj Budapesti Közlöny, szerk. S a l a m o n  F e r e n c z .
c) Századok, szerk. S z i l á g y i  S á n d o r .
d) Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  G á b o r .
e) Protest, egyházi és iskolai Lap, szerk. di\ B a 11 a gi M ó r.
f )  Evang. Egyház és Iskola, szerk. T r s z t y é n s z k y  F r i g y e s .
g) Hazánk, szerk. A b a f i L a j o s  és S z o k o l y V i k t o r .
h) Figye'ő, szerk. A b a f i  La j os .
i) Egyet, philologiai Közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  G u s z t á v  és 

dr. T h e w r e w k E m i l .
k) 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.
l)  Neue Jahrbücher f. Philologie u. Psedagogik, szerk. dr . Fl eck-  

eiB’en A. és M a s i u s H. Lipcse, Teubner.
m) Zeitschrift für die oesterr. Gymnasien, szerk. H a r t e l W .  és 

S c h e n k 1 R. Bécs, Gerold.
n) Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. K e r n  H. és M ü l l e r  

H. I. Berlin, "Weidmann.
o) Zeitschrift für den mathem. und naturwiss. Unterricht, szerk. 

H o f f m a n n  J. C. V., Lipcse, Teubner.
p) Liter. Centralblatt, szerk. dr. Z a r n c k e Fr. Lipcse, Avenarius.

4*



q) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r s c h m i d t  R. 
Lipcse, Koschny.

r) Repertorium für Experimental-Phvsik, szerk. Ca r l  Ph. München, 
Oldenburg.

s) Revue des deux Mondes. Paris.
t) Berliner philologische Wochenschrift, szerk. B e i g e r  Chr .  

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

2. Tudom ányos m ü vek :

1. B a l f o u r  S t e w a r t ,  Die Erhaltung der Energie. Leipzig, 
Brockhaus, 1883.

2. M a c h ,  E r n s t ,  Die Mechanik in ihrer Entwickelung. Leipzig, 
Brockhaus, 1883.

3. S t r e i n t z ,  Dr. He i n r . ,  Die physikalischen Grundlagen der 
Mechanik. Leipzig, Teubner, 1883.

4. S i t t l ,  Dr. K a r l ,  Geschichte der griech. Literatur. Erster 
Theil. München, Ackermann, 1884.

5. C h r o n o l o g i e .  Untersuchungen über das Kalenderwesen der 
Griechen, von Aug.  M o m m s e n. Leipzig, Teubner, 1883.

6. M a n n ,  O t t o ,  Anthologie aus römischen Dichtern. Leipzig, 
Teubner, 1883.

7. J a n s s e n ,  J  o h., Geschichte des deutschen Volkes. I—III. Th. 
Freiburg i/Br. Herder, 1883. Neunte Aufl.

8. J a n s s e n ,  J oli., An meine Kritiker. Freiburg i/Br. Herder, 1883.
9. J a n s s e n ,  Job. ,  Ein zweites Wort an meine Kritiker. Frei

burg i/Br. Herder, 1883.
10. W u n d t , W., Philos. Studien, II. Bd. l.Heft. Leipzig, Engel

mann, 1883.
11. W u n d t ,  W., Logik, II. Bd. Stuttgart, Encke, 1883.
12. U h l a n d ,  W. H., Das electrische Licht. I. Hälfte. Leipzig, 

V e i t  u. Cie., 1883.
13. C a r r i é r e ,  M., Die Poesie, ihr Wesen und ihre Formen. Zweite 

umgearb. Aufl. Leipzig, Brockhaus, 1884.
14. B u c h h o 1 z, Dr. E., Homerische Realien. II. Bd. 2. Abth. Leip

zig, Engelmann, 1883.
15. L á s s o n ,  Ad o l f ,  System der Rechtsphilosophie. Berlin und 

Leipzig, Guttentag, 1882.
16. S c h u p p e r ,  Dr. Wi l h. ,  Erkenntnisstheor. Logik. Bonn, 

Weber, 1878.
17. H u n f a l v y  J á n o s ,  dr., Egyetemes földrajz. I. kötet. Dél- 

Europa. Budapest, Athenaeum, 1884.
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18. H e r z o g ,  Dr. E r n s t ,  Geschichte und System der römischen 
Staatsverfassung. I. Bd. Leipzig, Teubner, 1884.

19. S c o t t ,  H. R o b e r t ,  Elementare Meteorologie. Uebersetzt von 
W. von Freeden. Leipzig, Brockhaus, 1884.

20. Magyar könyves szemle; közrebocsátja a m. nemzeti Muzeum 
könyvtára. 8 évf. I—IV. f. Budapest, Akadémia, 1884.

21. H e l m ,  Dr. G e o r g ,  Die Elemente der Mechanik und math. 
Physik. Leipzig, Teubner, 1884.

22. M e y e r ,  L e o ,  Vergleichende Grammatik der griech. u. latéin. 
Sprache. I. Bd. 1. 2. Hälfte. Berlin, Weidmann, 1882/84.

23. Die Völker Oesterreich-Ungarns, zweiter Bd., Die Deutschen in 
Böhmen, Mähren und Schlesien von J o s e f  B e n d e l .  Erste Hälfte. — 
11-ter Bd., Die Serben, von Th. R i t t e r  S t e f a n o v i c-V i 1 o v s k y. 
Mit einem Anhänge : Die siidungarisclien Bulgaren von Gé z a  Cz i r b u s z .  
Wien u. Teschen, Prohaszka, 1884.

24. G e 1 i c h R i k h á r d , Magyarország függetlenségi harcza 1848— 
1849-ben. I. k. Budapest, Aigner, 1884.

25. I h e r i n g , R u d. v., Der Zweck im Recht. II. Band. Leipzig, 
Breitkopf und Härtel, 1883.

26. B o r b i s J . ,  Die evang.-luther. Kirche Ungarns, mit einer Vor
rede von Dr. theol. Chr. E. Luthardt. Nördlingen, Beck, 1861.

27. Handwörterbuch der griechischen Sprache, begründet von F r a n z  
P a s s o w. Neu bearbeitet von Dr. V. Chr. Fr. R o s t ,  Dr. Fr. P a l m,  etc. 
Fünfte Auflage. Leipzig, Vogel, 1841/57. Két kötet, négy részben.

28. V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  összes munkái. Teljes kiadás. Ren
dezte és jegyzetekkel kísérte G y u l a i  Pál .  1 — 6. f. Budapest, Mehner, 1884.

29. A r a n y  J á n o s  összes munkái. 5—20. f. Budapest, Ráth, 1884.
30. F i n a l y  H e n r i k ,  A latin nyelv szótára, 5—12 füzet. Buda

pest, Franklin, 1884.
31. B ö h m  K á r o l y ,  Az ember és világa. Philosopliiai kutatások.

I. rész: Dialektika vagy alapphilosophia. Budapest, Weiszmann testv. 
nyomdája, 1883.

32. R a n k e ,  Le op .  v., Weltgeschichte. IV. Tlieil, 1. 2. Abth. 
Leipzig, Duncker u. Humblot, 1883.

33. K o h l  r a u s c h ,  Dr. F. Leitfaden der praktischen Physik. 
Fünfte verm. Aufl. Leipzig, Teubner, 1884.

34. Q. H o r a t i u s  F l a c c u s ,  recensuit et interpretatus est 
Jo. Gáspár Orellius. Editionem minorem sextam post Jo. G. Baiterum

. curavit Guil. Hirschfelder. Vol. I. II. Berolini, Calvary, 1882.
35. S u l l y , . J a m e s ,  Die Illusionen. Eine psychologische Unter

suchung. Leipzig, Brockhaus, 1884.
36. Ausführliches Lexicon der griech. und röm. Mythologie — unter
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Mitredaction von Tli. S c h e i b e r  herausgegeben von W. H. Koscher. 1—3- 
Lief. Leipzig, Teubner, 1884.

37. Unser Wissen von der Erde. Allgem. und epecielle Erdkunde. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrten von A1- 
f r e d  K i r c h h o f .  I. Band: Allgemeine Erdkunde von Dr. J. H a n n ,  
Dr. Fr. v. H o e h s t e t t e r  und Dr. A. P o k o r n y .  1—17. Lief. Prag, 
Tempsky, 1884.

38. S c h e r e r ,  Dr. Wi l h. ,  Geschichte der deutschen Literatur.
8. 9. Heft. Berlin, Weidmann, 1883.

39. B o g U s l a v s k i ,  Prof. Dr. Georg von, Handbuch der Oceano- 
graphie. Bd. I. Stuttgart, Engelhorn, 1884.

40. B r e z n y i k  J á n o s ,  A selmeczbányai ág. hitv. ev. Egyház és 
Lyceum története. Első füzet. Selmeczbánya, Joerges Ág. özv. 1883.

41. G i l b e r t ,  Dr. O t t o ,  Geschichte und Topographie der Stadt 
Kom im Alterthum. Erste Abth. Leipzig, Teubner, 1883.

42. K l u g e ,  F r i e d r i c h ,  Etymologisches Wörterbuch der deut
schen Sprache. Zweiter unveränderter Abdruck. Strassburg, Trübner, 1883.

43. U e b e r w e g ,  Fr., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 
1—3. Theil. Sechste Aufl. bearb. und herausgeg. von Dr. Max Heinze. Berlin, 
Mittler und Sohn, 1880.

44. T h u c y d i d i s  de bello Peloponnesiaco libri octo. Explan. 
E. Fr. P o p p o. Editio altera et emendata edid. J. M. Stahl. Lipsiae, Teub
ner, 1866—1884. Yol. I—IY.

45. L a n g l ,  J., Bilder zur Geschichte: Blatt 15: Der Atliene- 
tempel auf Aegina; Bl. 18: Das Monument des Lysikrates in Athen; 
Bl. 19: Das Erechtlieion ; Bl. 22 : Das Forum Romanum; Bl. 24 : Die Yia 
Appia bei Rom ; Bl. 26 : Das Pantheon in Rom ; Bl. 28 : Pompeii. Wien, 
Holzel, 1883.

46. V. d e i L a u n i t z ,  Wandtafeln zur Veranschaulichung anti
ken Lebens und aDtiker Kunst. Tafel I : Grundriss des griecli. Theaters ; 
T. H : Ansicht des Innern eines griech. Theaters ; T. V : Allmähliche Aus
bildung des Grundrisses der griechischen Tempel (10 lap); T. XV : Palaestra 
und Thermen; T. X V II: Akropolis von Athen, Westseite; T. XVIII: 
Akropolis von Athen, Südseite; T. XIX: Plan der Akropolis. Cassel, 
Fischer, 1883.

47. K i e p e r t ,  H e i n r i c h ,  Physikalische Karte von Africa. 
Zweite Aufl. Berlin, Reimer, 1881.

48. K i e p e r t ,  H e i n r i c h ,  Wandkarte von Altgriechenland 
Vierte Aufl. Berlin, Reimer, 1883.
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B )  Ajándékok.

1. Böhm Károly ig a z g a tó -ta n á r tó l:
B ö h m  K á r o l y ,  Az ember és világa. Philosophiai kutatások.

I. rész. Dialektika vagy alappliilosophia. Budapest, Weiszmann testv. 
nyomdája, 1883.

2. Tek. Liedemann-Zsigmondy Vilma ú r liö lg y tö l:
Miinzjournal des neunzehnten Jahrhunderts. Erster Jahrg. 1—4. H. 

Zweiter Jahrg. 1. H. Pesth, 1832/33.

3. F őtiszt. Czékus István  super, ú r t ó l :
L i n b e r g e r ,  S t e p h a n ,  Geschichte des Evangeliums in Ungarn 

sammt Siebenbürgen. Budapest, Hornyánszky, 1880.

4. Tek. Fuchs Gusztáv úrtól :
a) Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 

Szerkeszti Körösi József. VIII. évfolyam 80., 82., 85., 87., 88. sz. IX. évf. 
98—102. sz. X. évf. 104—115. sz. XI. évf. 116—122. Bpest, 1880—1883.

b) Budapest (Sz. k. Pestvárosa) statisztikai hivatalának közlemé
nyei. III—XV. Budapest, Ráth, 1871—83.

c) K ö r ö s i  J o s e f ,  Bulletin annuel des finances des grandes 
villes. Seconde année 1878. Quatriéme année 1880. Budapest, Ráth, 
1880/82.

d) K ö r ö s i  J ó z s e f ,  Az 1881-ik évi fővárosi népszámlálás elő
készítése, keresztülvitele és feldolgozása. Budapest, Ráth, 1883.

ej A fővárosi kereskedelem emelésére kiküldött bizottság tárgyalásai.
I. rész. Szerkeszti a fővárosi statisztikai hivatal. Budapest, Ráth, 1874.

f )  Budapest fővárosa közoktatásának vázlatos története az 1868. 
évtől az 1881. év végéig. írta B é k e y  I mr e .  Budapest, 1882.

5. A nm. va llás- és közo.kt. in. k. m in isztérium tó l:
N é p t a n í t ó k  L a p j a ,  szerk. Gyertyánffy István. 1884-iki évf.

6. Tek. Aigner Lajos könyvkereskedő ú r tó l:
Nem z é t i  K ö n y v t á r , szerk. Abafi Lajos. I—X. k. Budapest, 

Aigner Lajos.
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II. TERMÉSZETTANI SZEKTÁK.

Beszereztetett :

Borchardt hannoverai mechanikustól egy Antolik-féle szárítólámpa 
(21 márka). Koenig Rudolftól Párisban: 4 darab hangvilla (c-dur akkord); 
kis készülék érzékeny lángok előállítására; készülék a magánhangzók 
lángképeinek előállítására; hangszínezet analysator. (Összesen 519 fcs.)

Duboscq-nál Párisban munkában van a «Support universelle», a 
rezgő mozgás tüneményeinek vetítésére szolgáló készülék (c. 780 fcs).

A chemiai szertár számára különféle anyagok vétettek.

III. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

Z o o 1 o g i a. Hazay Gyula úrtól: összesen 55 különféle fajtájú 
kagyló és csigaházat.

Hazay Gyula VI. oszt. tanulótól: Dendrophyllia ramea telepet, 
Echinus esculentust és Hemicidaris crenularist egy-egy példányban.

Böhm Imre Vl-ik és Böhm Felix I. oszt. tanulótól: egy-egy Madre- 
pora proliiéra telepet.

Gründorf János I. oszt. tanulótól: Nycticorax griseust húsban.
M i n e r  a l o g i  a. Hazay Gyula úrtól: 18 darab ásványt, Markbreit 

Imre VI. oszt. tanulótól 12 darab ásványt.

Aj áll (léli.

Tek. Macher Ernő úrtól 2 láda kréta.

EGYLETEK.
I. Az Aranykor. A főgymnasium magyar önképzó' köre, az «Arany 

János-kör» ez idén is szorgalmasan folytatta munkálkodását. — Szeptem
ber 30-án, az alakuló gyűlésen megválasztott hivatalnokainak névsora a 
következő : első titkár Propper Ernő, VIII. oszt. tanuló ; másodtitkár Rill 
Imre, VIII. oszt. tanuló (j- 1884, május 19-én); főkönyvtárnok Kiss Elek, 
VIII. oszt. t . ; alkönyvtárnokok Roszner Lajos VII. és Fischer Mór VI. oszt. 
tanulók ; pénztárnok Agorasztó Miklós V III.; ellenőr Grossmann Miksa 
VII. oszt. tanulók. — A kör mindössze 18 ülést tartott. — Év közben ré
szint egyesek, részint maga a kör többször tűztek ki pályadíjakat. — Az 
évi rendes pályafeladatok márczius 23-án tűzettek ki, jelesül: 1. Egy nép
mese verses feldolgozása a forrás megjelölésével (Jutalma 1 arany). 2. Ér
tekezés Petőfi leíró költeményeinek alanyiságáról (Jutalma 1 arany).



3. Hermann und Dorothea VIII. éneke utolsó 50 sorának hexameterekben 
való fordítása (Jutalma 1 arany). A jutalmak a zárünnepélyen fogunk 
kiosztani.

A kör alaptőkéje befizetések és gyűjtés által 300 írtra szaporodott, 
melynek kamatai az ezután évenként magtartandó Aranyünnepélyen a 
pályanyertesek jutalmazására fognak foriíttatni. Ezen kívül a tavalyi és 
idei tagdíjak maradéka 45 frt 85 kr, mely összegből az idei pályadíjak még 
levonatnak.

II. A főyymnasium segélyzö egyesülete. Az egyesület vagyona a múlt 
iskolai év végén volt 2866 frt 56 kr. A lefolyt iskolai évben jövedelme: 
a) tagsági díjak 229 tag után 248 frt 7672 kr. ; b) eouponok és kamat 126 frt 
72 k r.; c) a gyűjtő íveken befolyt 157 frt 4 k r .; cl) utólagos bevétel 12 frt 
80 k r.; e) a «Fonciére» pesti biztosító társaságtól 60 frt ; f )  az országos 
közp. takarékpénztár-egyesülettől 25 frt ; yj az első hazai takarékpénztár
tól 100 frt. Összes jövedelem 730 frt 3272 kr.

Kiadásra) felvételi vizsgákért 28 frt; b) beiratási díjak 55 frt; 
c) tandíjak 325 fr t ; d) bizonyítványokért 4 frt; e) Erős S. VIII. oszt. 
tanuló segélyezésére 20 f r t ; f )  vizsgadíj fejében 90 fr t ; g) könyvkereskedői 
számla 84 frt 35 k r .; h) füzetekért, rajzfüzetekért stb. 44 frt 36 kr. Össze
sen : 650 frt 71 kr.

Az egyesület vagyona tehát jelenleg: 2946 frt 1772 kr. Ebből az ösz- 
szegből 2400 frt magyar papirjáradékban van elhelyezve és 546 frt 1772 kr. 
takarékpénztárban.

III. (tymnasiumi dal- és zeneegyesület. Mint az előbbi úgy a lefolyt 
iskolai évben is megalakult a gymnasiumi tanulók között a dal- és zene
egyesület. Tagjainak száma 72 volt. Az egyesület kétszer lépett fel nyilvá
nosan, először a Luther-ünnepélynél, másodszor pedig jótékonyczéhí hang
versenyt rendezett. Az egyesület bevételei a lefolyt évben 764 frt 62 krt 
tettek, kiadásai 619 frt 10 kr t ; pénztári maradvány tehát 145 frt 52 kr. — 
Alaptőkéje 356 frt 60 kr.



A TANANYAG ÉS A KÉZIKÖNYVEK KIMUTATÁSA AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.
Vallás, hetenként 2 óra. Az Ó-testamentom. K.k. Varga.
Latin nyelv, h. 6 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, k. 3 óra. Az alaktan főbb részei az egyszerű bővített 
mondaton begyakorolva. Költemények és prózai olvasmányok elemzése és 
emlékelése. Házi dolgozatok. K. k. Torkos. Olvasókönyv: Lehr-Kiedl.

Német nyelv, h. 3 óra. Név- és igeragozás. Az egyszerű mondat. Költe
mények emlékelése és prózai olvasmányok elemzése. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Weber, Deutsche Dichtungen. Harracb József, Német olvasókönyv I.

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

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

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 szögek keletkezése és mérése, az alapmíveletek egyenesekkel és szögekkel, 
a háromszög különféleségei oldalai és szögei szerint. K. k. Krisz. I.

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

Ének,
Testgyakorlat, h. 2 óra.

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

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

Magyar nyelv. Alaktanból főkép az igeragozás. Olvasók. : Lehr-Riedl.
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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. Ó-kori történelem K. k. Batizfalvi.
Földrajz, h. 2 óra. Európa és Ázsia — az első osztályban átvett részek 

kivételével. K. k. Scholtz A. Földrajz II.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : Számolási előnyök ; a rövidített 

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

b) Mértan : 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. I.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemeinek szabadkézíí rajzolása; az 
ékítési rajzolás elemei. 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.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

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

kisebb kézikönyve alapján.
Latin nyelv, h. 6 óra. Kóma története Tarquinius Priscusig. Phaedrus- 

tól tizenkét mese. Kézikönyv : Elischer olvasókönyve. Az olvasottak emlé
kelése. A mondattanból a mondatrészek tana elemzés alapján. Iskolai gya
korlatok.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondattan. Toldi. (Lehr-féle commentar.)
Német nyelv, h. 3 óra. A következő költemények fordítása, magyará

zata és emlékelése : Das Heidenröslein. Die wandelnde Glocke. Der Schütz. 
Die Kraniche des Ibykns. Des Sängers Fluch. Der Graf von Habsburg. 
Der Kampf mit dem Drachen. Kézikönyv : Weber olvasókönyve. A mon
dattan vázlata elemzés alapján. Házi gyakorlatok.

Történelem, h. 3 óra. A középkor története; az újkor történetéből a 
franczia forradalomig. K. k. Batizfalvi Világtörténete.

Földrajz, h. 2 óra. Afrika, Amerika, Ausztrália földrajza. Physikai 
és mathematikai földrajz. K. k. Scholtz Alb. III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Arány, aránylat, az arányiatok 
alkalmazása. K. k. Mauritz K.

b) Mértan: A körről.
Mértani, rajz, h. 2 óra. A másodfokú görbék, azokra vonatkozó érin-
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tési feladatok, a Cycloidák, a csigavonalok és evoluták legegyszerűbb nemei. 
K. k. Krisz szerkesztő síkmértan. II. rész.

Természettudományok, h. 2 óra. I. félév : A legközönségesebb és általá
nosabban ismert ásványok leírása. K. k. Pokorny.

II. félév: Physika: A testek általános tulajdonságai. Cbemiai elő- 
smeretek. A melegről. K. k. Greguss Gy.

Ének, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

IV. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Kézikönyv: Székács 

keresztyén vallástana.
Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan főbb pontjainak ismétlése. A mondat

tanból a mondatrészek tanának folytatása. Latin verstan és prosodia vázla
tosan. írásbeli gyakorlatok. Prózai és költői olvasmányok elemzése s emlé
kelése. K. k. Szénássy «Mondattan», s Elischer latin olvasókönyve.

Magyar nyelv. Verstan. (Torkos könyve nyomán.)
Fémet nyelv, h. 3 óra. Német verstan. Költemények elemzése és emlé

kelése. írásbeli házi gyakorlatok. Kézikönyvek : Heinrich német verstana és 
Weber Deutsche Dichtungen,

Történelem, h. 2 óra. A magyarok története. K. k. Horváth M.
Földrajz, h. 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. k. 

Scholtz A. Földrajz IV.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: 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 felülete és térfogata,
Mértani rajz, h. 2 óra. Nézlet szerinti távlattan alapelvei. Ennek 

alkalmazása a sugárfelületek távlati képének meghatározására, K. könyv 
Krisz. I. r.

Természettan, h. 3 óra. A kísérleti physika elemei. (Mechanika. Elek
tromosságtan. Hangtan. Fénytan.) K. k. Greguss Gy.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az Ó-szövetség könyvei. K. k. Zsarnay.
Latin nyelv, h. 5 óra. Liviusból: XXI. 1—24. Ovidiusból: Metamor

phoses : I, 1—451, 748—779. Az olvasottak egy részének emlékelése. 
A mondattanból a mondattani ismeretek kiegészítése és a mondattani szabá-
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lyok rendszeres összeállítása. Kolmár-Sváby első kötetéből tizennégy fejezet 
fordítása.

Görög nyelv, h. 4 óra. A görög alaktan a ui végű igékig a megfelelő 
fordítási gyakorlatokkal. K. k. Kock görög nyelvtan és Scbenkl-Kiss Görög 
gyakorlókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Általános stilistika.
Német nyelv, li. 2 óra. Goethe, Schiller, Uhland, Klopstock, Hölty 

s Lénán nehány kisebb költeményei emlékeltettek s aesthetikailag magyaráz
tattak. írásbeli dolgozatok.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Az ó-kor története az első trium
virátusig, különös tekintettel a művelődésre. K. k. Batizfalvi I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A négy alapművelet törtekkel. 
Arány, aránylat. Hatvány. K. k. Mauritz.

b) Mértan: Az egyenes vonalú sík idomok egybe vágása, egyenlősége 
és hasonlósága. K. k. Ábel.

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

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. Dr. Róth Samu.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VI, osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az új-szövetségi könyvek ismertetése, válogatott új- 

testamenti részek, részben eredeti görög nyelven való olvastatása. K. k. 
Zsarnay Bibliai ismertetés.

Latin nyelv, h. 5 óra. C. Sallusti Crispi De bello Jugurthino c. 5—66. 
P. Vergili Maronis Aeneis I. 1—558. vers. — Magyarból latinra fordítta- 
tott 15 gyakorlat az infinitivus használatára vonatkozólag. — K. k. C. Sal
lustius Crispus ed. Bartal és Malmosi. — P. Vergili Maronis Aeneis ed. 
Pirchalla. — Fordítási gyakorlatok Kolmár-Sváby-tól I. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktanból az w végű igékből a második 
aoristus és a folyékony igék, a u.t végű igék, az w végűek rendhagyó osz
tályai, megfelelő gyakorlatokkal. Kézikönyvek : Koch görög nyelvtana és 
Schenkl görög gyakorlókönyve. A mondattanból: az eseteknek a mondat
ban való szerepe, az ige (genus, modus [optativus obliquus], tempus, ige
nevek), a prsepositiók. Kézikönyv: Pecz görög mondattana. Xenophon 
Memorabiliáiból egy pár fejezet olvasása alkalom adtán való mondattani 
fejtegetésekkel, s az olvasottak egy részének emlékelése. Kézikönyv: 
Kassai jegyzetes kiadása.

/
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Magyar nyelv, h. 3 óra. Leíró és elbeszélő próza. Epikai költészet 
(epopaea, népmese, monda, legenda, költői elbeszélés, költői beszély, regény, 
novella, ballada, románcz).

Német nyelv, h. 2 óra. Gcetbe «Herman und Dorothea», Lessing 
«Minna von Barnbelm», Sophokles «Antigone» német fordításban és több 
kisebb költészeti mű olvasása és magyarázása. írásbeli dolgozatok. K. k. 
Heinrich I. r. és Weber : Goethe, Herman und Dorothea.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. A római császárság története. A kö
zépkor politikai és művelődési története. K. k. Batizfalvi I. II.

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

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

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

II. félév : Botanika: A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. 
A növénykörök és osztályok nemkülömben a virágos növények rendjei és 
főbb családjainak részletes tárgyalása a természetes rendszer szerint. K. k. 
Bóth Samu.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.
Vallás, h. 2 óra. A kér. egyház története. — A magyarhoni protestáns 

egyház története. K. k. Pálffy József.
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Ciceróból: In Catilinam első és 

második beszéd; Livius lib. II. 1—5. lib. Y. 32—55-ig. — Horatius Ódái
ból 14 óda és epod. 2. Ezekből emlékeltetett 12 óda; Ciceróból az első 
Catilinai beszéd 9 fejezete. — K. k. Cicero ed. Klotz ; Livius ed. Weissen
born ; Horatius ed. Mueller. — Magyarból latinra fordíttatott Kolmár-Sváby 
Fordítási Gyakori. II. könyvéből 26 gyakorlat; önálló gyakorlatokkal kísér
let tétetett.

Görög nyele, h. 4 óra. Olvastatott: Homeros Odysseájából a IX. ének 
egészen ; a Xl-ből 440 vers ; a VlII-ból 265 vers. Emlékéivé : 349 vers. — 
Herodotos Histor. lib. IV. válogatva 41 fejezet (Dareios és a skythák). — 
K. k. Herodotos ed. Búd. Dietsch ; Homeros ed. Dindorf. — A mondattan
ból : az igeidők, igemódok és igenemek.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Lyrai, didaktikai, drámai költészet (Bánkbán 
olv.).—Elmélkedő írásművek (értekezés, chria, birálat,dialogus,commentár). *

*



Német nyelv, h. 2 óra. A középkor irodalomtörténete. Luther, Hans 
Stichs, Gellert s Lessing részben. Olvastatott a Waltharilied és Wallen
steins Lager Schillertől. K. k. Kluge: «Nationalliteratur der Deutschen» 
és jegyzetek. írásbeli dolgozatok.

Történelem és Földrajz, 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) Algebra : Első és másodfokú egyenletek 
egy, két és három ismeretlennel. K. k. Mauritz.

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

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

VIII. osztály.

Vallás, h. 2' óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi.
Latin nyelv, h. 6 óra. Corn. Taciti Ab excessu divi Augusti lib. I. 

cap. 1—67. Q. Horatius Flaccus satiráiból I. k. 1. 6. 9. H. k. 1. 6. — A ró
mai irodalom története a legrégibb időktől az aranykorig. — Fordítási 
gyakorlatok és iskolai dolgozatok. K. k. Corn. Tacitus ed. Petrovich. Hora
tius FI. satirái Elischertől. — Kolmár-Sváby Fordítási gyakorlatok II. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Homeros Iliásából a XII-dik ének egészen; 
Il-dik énekből 1—493 vers. — Futólag olvastatott V-ik énekből 1—360 
sor. — Thukydides de b. pelop. II. könyvéből válogatva 39 fejezet (1—8 ; 
10—18; 23—25; 31. 34. 47—55; 70—78). K. k. Homeros ed. Dindorf; 
Thukydides ed. Böhme. — A mondattanból az összetett mondatszerkezet.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Irodalom története. K. k. Beöthy Zs.
Német nyelv, h. 2 óra. Lessing, Goethe, Schiller. K. k. Kluge: Natio

nalliteratur der Deutschen és jegyzetek. írásbeli gyakorlatok. Goethétől 
olvastatott Iphigenie auf Tauris.

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

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra : A számtani és mértani haladvá- 
nyok és alkalmazásuk. Kapcsolástan. Binomi tétel. K. k. Mauritz.

b) Mértan: Gömbi háromszög és alkalmazása. K. k. Ábel.
Természettan, h. 3 óra. Rezgéstan. Molekuláris physika.
Bölcsészet, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan. ■
Testgyakorlat, h. 2 óra.



A tanárok irodalmi működése az 1883 84-iki tan
évben.

Böhm Károlytöl megjelentek «Az ember és viláya» czímű philosopbiai 
kutatások. Első része : Dialektika vagy Alap-philosophia. — Azonkívül szer
kesztette a «Magyar Pbilosopbiai Szemle» 3-ik évfolyamát, melybe több 
czikket írt.

Scholtz Albertiül megjelent a Franklin-társulat kiadásában földrajzi 
tankönyve harmadik részé?iek második kiadása.

Pecz Vilmostól több könyvismertetés jelent meg az Egyetemes Pbilo- 
logiai Közlönyben.

Ráth Arnoldtól több közlemény jelent meg a Természettudományi 
Közlönyben.

Lakits Ferencztól a Természettudományi Közlönyben több kisebb 
czikk jelenj; meg.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.

A  t a n á r  n e v e 1 T a n t á r g y  é s  o s z t á ly  1 1
i a>
w *°

J e g y z e t e k

B atizfa ly i István
r. tanár

Vallás: V. VIII. 
j Történelem : V. VII. VIII. 16

Az ág. hitv. ev. egyetemes 
tanügyi bizottság jegyzője.

líiilim Károly
r. tanár

Latin: VII.
' Görög: VII. VIII. 

Bölcsészet: VII. VIII. 17 Ez idő szerint igazgató. 
A VIII. osztály főnöke.

Dr. Fröhlich Róbert
j r. tanár

Vallás: VI.
Latin : VI. VIII. 
Történelem : VI. 
Görög: V.
Német: VI.

23
A VI. osztály főnöke.

A gymnasium könyvtárnoka.

Dr. L ak ils Ferencz
p. tanár

Mathesis: III. IV. VI. VII 
VHI.

Történelem : IV. 17 Kir. József műegyetemi 
assistens.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar: II. HL IV. V. VI. 
VII. VIII. 20 A VII. osztály főnöke. 

Az «Arany-kör» elnöke.

Dr. Pecz Vilmos
r. tanár

Latin : III. V. 
Görög: VI. 
Német : III. 
Vallás: IV.

20 A III. osztály főnöke.

R áth Arnold
r. tanár

Physika: III. IV. VII. VIII.
Chemia: V.
Mathesis : V.

16
Az V. osztály főnöke.

A pbysikai s ckemiai szertár 
őre. A gymn. ifi. segélyző- 

egyesület felügyelője.

Seholtz Albert
r. tanár

Földrajz : I. II. III. IV. 
Latin: I.
Magyar : I. 18

Az I. osztály főnöke. 
A tanári kar jegyzője.

Svohoda István
r. tanár

Vallás : II. III. 
Latin : II. 
Német: I. II. 
Történelem : II.

18 A II. osztály főnöke.

Schmid Tódor
\ énektanár

Ének: I. II. HL
3

A község orgonistája.

Szoltsányi Ferencz
p. tanár Mértani rajz : I. II. III. IV. 8 A IX. kér. polgári iskola 

rendes tanára.

Ulbrich Sándor
k. tanár

Vallás: I.
Számtan, mértan : I. II. 
Term, rajz: I. II. V. VI.

19 A természetrajzi szertár őre.

Weber R udolf
r. tanár

Latin: IY.
Német: IV. V. VII. VIII.
Töri énelem : ín . 18

A IV. osztály főnöke.
A földabrosz-gyüjtemény 

őre, a dal- és zeneegyesület 
felügyelője.

Ev. fögymn. ért. 5



66

A főgymnasiumi tanulók száma.
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I. OSZTÁLY.

1. Adler Arthur, 1873. Budapest, M. h.
2. Balassa Béla, 1874. Budapest, ág.h. t. m.
3. Baltigh Zsiga, 1870. Monor, ág. li. ism.
4. Basch Árpád, 1873. Budapest, M. h.
5. Baumgarten Nándor, 1873 Budapest, M.h. 
fi. Behr Alfred, 1873. Budapest, ág. h.
7. Böhm Bódog, 1874. Budapest, M. h.
8. Büchler Henrik, 1873. Budapest, M. h.
9. Császár Elemér, 1874. Budapest, h. h.

10. Dániel Elemér, 1874. Szt -Lörincz r. k.
11. Dernheimer Géza, 1873. Budapest, ág. h.
12. Deutsch Kornél, 1873. Budapest, M. h.
13. Döbrentei Sándor. 1873. Galgóc, ág. h.
14. Dück József, 1872 Budapest, ág. h. 

t. m. k. 1.
15. Eckstein Otto, 1871. Budapest, ág. h.
16. Erlich Béla, 1873. Budapest, M. h.
17. Erlich Jenő, 1873 Budapest, M h. k. 1.
18. Faludj Géza, 1873. Budapest, r. k.
19. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág.h.t.m.
20. Flesch Albert, 1873. Kalafot, r. k.
21. Forrai Ernő, 1874. Budapest, M. h.
22 Francisci Gyula, 1871. Budapest, ág. h. 

ism. m t.
23. Frank Otto, 1873. Rosnyó, ág. h.
24. Galle Géza, 1872. Kalocsa, ág. h. ism. 
25 Galló Samu, 1873. Budapest, ág. h.

* R ö v id íté sek : ág. h. = ágostai 
római katholikus ; g. k. =  görög keleti; M. li 
t. m. =  tandíjmentes; ö. d. ösztöndíjas ; k. 1.

26. Goldberger Sándor, 1873. Budapest, ág. h.
27. Graf Ede, 1873, Budapes*, ág h
28. Grausz Aladár, 1873. Budapest, M. h.
29. Grundman Frigyes, 1874. Eszék, ág h.
30. Grundmann Rikárd, 1873. Eszék, ág. h.
31. Griindorf János, 1872. Becs, ág. h
32. Grundt József, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
33. Győry Elemér, 1873. Orosháza, ág h. t. m.
34. Heidelberg Alfréd, 1873, Budapest, M. h.
35. Hercka Oszkár, 1873. Budapest, M. h
36. Hrabovszky Kázmér, 1S72. Mohács, ág h.
37. Jaszniger Alfréd, 1873. Szedlicsko (Szi

lézia), M. h.
38. Kenedi Sándor, 1873. Felsö-Visó, M. h:
39. Kohner Alfréd, 1873. Budapest, M. h.
10. Kozdon Arthur, 1873. Budapest, ág. h.

t. m. k 1.
41. Krausz Oszkár, 1873. Budapest, M. h.
42. Kunwald Pál, 1873. Budapest, M. h. k. 1.
43. Latzkó Manó, 1873. Budapest, M. h.
44. Lelohay Gyula, 1872. Budapest, ág. h.
45. Lövik Károly, 1873. Budapest, ág. h.
46. Löwy Pál, 1874. Budapest, M. h m. t.
47. Makláry Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
48. Mandl Rezső, 1873. Budapest, M. h.
49. Marhenke Vilmos, 1873. Budapest, ág. h. 
50 Mauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
51. Mekler Bódog, 1873, Budapest, M h.
52. Mellinger Oszkár, 1872. Budapest, M. h. k. 1.

titvallásu ; h. b. =  helvét hitvallású ; r. k. =  
. =  Mózes hitvallású ; m. t. =  magántanuló ; 
= kilépett; ism. =  ismétlő; megh. =  meghalt.

A főgymnasiumi tanulók névsora."



53. Mokry Imre, 1873. Temesvár, ág. li.
54. Nádossy Gergely, 1873. Budapest, ág. 1).
55. Nemessányi Sándor, 1873. Budapest, ág. 

h. t. m. k. 1
56. Ney Izidor, 1873. Budapest, M h.
57. Neumann Zsigmond, 1872.1’e'cs, ág. h. ism.
58. Österreicher Rezső, 1873. Budapest, M h.
59. Piványi .lenő, 1873. Budapest, ág. li.
60. Raduch Antal, 1871. Budapest, ág. h. 

t. m. k. 1.
61. Rajnai Béla, 1873. Budapest, ág. h.
62. Rau Ernő, 1873. Budapest, h. h. t. m.
63. Rosenberg Aurél, 1874. Budapest, M. h 

k. 1.
64. Rotli Ernő, 1873. N.-Kőrös, M. h. m. t.
65. Ruhof Ármin, 1872. Zürich, ág. h. k 1.
66. Schlesinger Lajos, 1872, Budapest. M. h.
67. Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
68. SeligmannArthur, 1872.Budapest,M.h.ism.
69. Seszler Lajos, 1873. Budapest, M. h. m. t.
70. Szandtner Béla, 1872. Budapest, ág. h. 
71 Szedenics Ödön, 1872. Budapest, ág. h.
72. Szelényi Árpád, 1S72. Szepes-Béla, ág. h. 

t. in.
73. Szelényi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
74. Szontagh Jenő, 1873. Budapest, ág. h. t.ra.
75. Szontagh Sándor, 1873. Budapest, ág. h.
76. Taub Ernő, 1873. Budapest, M. h.
77. Thein Miksa, 1873. Budapest, m. h.
78. Thein Zsiga, 1873. Bécs, M. h.
79. Thury János, 1873. Budapest, ág. h.
80. Tröszter Sándor, 1872. Budapest, ág. h.
81. Újhelyi Nándor, 1871. Budapest, ág h. 

ism.
82. Válil Frigyes, 1871. Budapest, ág. h. k. 1.
83. Vigyázó Elemér, 1873. Paks, r k.
84. Vargha Gyula, 1873. Budapest, h. h.
85. Zeuner János, 1873. Budapest, ág. h.
86. Zimányi Miklós, 1872. Budapest, ág. h. 

k. 1.
87. Hoffmann liikárd, 1872. Temesvár, M. h. 

ism. k. 1.

II, OSZTÁLY.
1. Abeles Béla, 1872. Budapest, M. h.
2. Balogh Elemér, 1872. Budapest, h. h.
3. Bartsch Arnold, 1869. Felka, ág. h.

4. IJexheft Ármin, 187:-!. Budapest, ág. h.
5. Biichler Ernő, 1S72. Budapest, M. li.
6. Burchard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
7. Dallgó Vilmos, 1872. Budapest, ág. h.
8. Dér István, 1868. Apostag, ág. h.
9. Deutsch Ernő, 1872. Budapest, M. h.

10. Dietrich Emil, 1871. Budapest, r. k.
11. Egger Géza, 1872. Budapest, M. h.
12. Engel Ernő, 1872. Dormánd, M. h.
13. Epperlein Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
14. Fekete Pál, 1872. Budapest, ág. h.
15. Fröhlich Robert, 1872. Alsók, h. h. t. m.
16. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
17. Goldmann Emil, 1872. Budapest, M. h.
18. Groszmann Ernő, 1872. Budapest, ág. h.
19. Haas József, 1872. Budapest, M. h.
20. Hanzély János, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
21. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
22. Hazay Ödön, 1871. Budapest, ág. h.
23. Heidlberg Vilmos, 1872, Budapest, M. h.
24. Herzfelder Ödön, 1873. Budapest, M. h.
2o. Hirsch Ödön, 1872. Budapest, M. h.
26. Hoitsy Fridolin, 1871 Rózsahegy, ág. h.
27. Hoitsy Gusztáv, 1873. Rózsahegy, ág. h.
28. Jelenik Béla, 1872. Budapest, ág. h.
29. Illés István, 1872. Tolmács, ág. h. m t.
30. Jodb Károly, 1871. Budapest, ág. h.
31. Juhos Gyula, 1872. Bécs, ág. h
32. Kohn Henrik, 1872. Kosecz, M. h.
33. Konn Bertalan, 1872. Budapest, M. h.
34. Kontor Pál, 1870. Győr, ág. h. t. m.
35. Koós Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
36. Kozdon Aladár, 1872. Budapest, ág. h. 

t. m.
37. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h t .  m
38. Latzko Károly, 1872. Budapest, M. h.
39. Lövik Béla, 1872. Budapest, ág. h.
4 9 .  Monde Richard, 1871. Berlin, ág. h.
41. Mezey Árpád, 1871. Budapest, ág. h. ism.
42. Molnár Károly, 1873. Budapest, M. h.
43. Németh Ödön, 1-872. Nagy-Kanizsa, ág. h.
44. Németh Zoltán, 1871. Nagy-Kanizsa, ág. h.
45. Oravecz Pál, 1870. Budapest, ág. h. t. m.
46. Palotai Andor, 1872. Budapest, M. h.
47. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
48. Pleva János, 1871. Andrásfalva, ág. h. t. m.
49. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, M. h.



68

50. Reich Ödön, 1871. Budapest, M li.
51. Reinitz Hugo, 1872. Budapest, M. h.
52. Révai Bódog, 1872. Budapest, M. h.
53. Rexa Dezső, 1872. Budapest, ág. h.
51. Rie Emil, 1872. Budapest, M. h. k. 1.
55. Roszner István, 1872. Budapest, ág. h.
56. Rőthy Károly, 1869. Budapest, ág. h. t. in.
57. Rózsaffy Antal, 1870. Budapest, r. k. 

ism k. 1.
58. Schlecht Gusztáv, 1871. Budapest, h. h.
59. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. h.
60. Spitzer Miksa, 1872. Gyöngyös, M. h.
61. Steiner József, 1872. Budapest, M h.
62. Stephani Erwin, 1872 Budapest, ág. h.m. t.
63. Stern Pál, 1872. Budapest, M. h.
64. Stowasser Ferencz, 1871. Bpest, ág. h. t. m.
65. Stowasser József, 1872. Bpest, ág. h. t.m.
06. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
67. Tornya Károly, 1872. Budapest, h. h.
68. Viktor Ede, 1870. Nándor-Fehérvár, ág. h.
69. Waizenkorn Arthur, 1873. Budapest, M. h.
70. Weege Lajos, 1869. Budapest, ág. h.
71. Weiner Arthur, 1870. Budapest, M. h.
72. Wetzer Géza, 1871, Budapest, ág. h.
73. Wörner Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
74. Zeuner Gyula, 1870. Budapest, ág. h.

III. OSZTÁLY,

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

10. Édeskuthy Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
11. Egger Emil, 1870. Bécs, M. h. ism.
12. Fehér Samu, 1809. Szt.-András, M.h. ism 

k. 1.
13. Reyher-bergi Floch Alfréd, 1871. Buda

pest, r. k.
14. Friedländer Henrik, 1871. Budapest, r. k.
15. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.

10. Gero Leo, 1871. Budapest, M. h.
17. Griesbach Ede, 1871. Rákó, r. k.
18. Grosz Jenő, 1872. Dévabánya, M. h.
19. Györy Loránd, 1871. Orosháza, ág. h. t. m.
20. Halmos Béla, 1870. Budapest, ág. h., t. m.
21. Hammerschlag Alfréd, 1872. Budapest, M.h.
22. Hartenstein Sándor, 1870. Adony, M. h.
23. Holitscher Róbert, 1871. Budapest, M. h.
24. Holitscher Siegfried, 1871. Budapest, M. h.
25. Huszár Elemér, 1872. Budapest, M. h.
26. Jancovius Otto, 1872. Budapest, ág. h.
27. Jeszenszky Zsolt, 1869. Budapest, ág.h.k.I.
28. Imendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. h.
29. Kalmár Ernő, 1870. Budapest, M. h.
30. Iíardeván Ernő, 1871. Lőcse, ág. h. t. m.
31. Király Jenő, 1869. Kocs, ág. h.,
32. KleinrathGyula, 1871. Budapest,ág. h. t.m.
33. Kónyi József, 1871. Budapest, M. h.
34. Lipcsey László, 1872. Gödöllő, ág. h._
35. Messinger Marczell, 1872. Budapest, M. h.
36. Mezey Jenő, 1870. Budapest, ág. h.
37. Neuhold Géza, 1871. Budapest, r. k.
38. Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h.
39. Pollak Jakab, 1872. Budapest, M h.
40. Rexa Győző, 1871. Budapest, ág. h.
41. Rosenbaum Laj"S, 1872. Budapest, ág. h. 

t. m.
42. Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. h.
43. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
44. Schranz Andor, 1871. Lőcse, ág. h. t. m.
45. Schubert Gusztáv, 1871. Budapest, ág. h.
46. Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
47. Schreyer Viktor, 1870 Arad, M. h.
48. Stein Richard, 1871. Budapest, M. h.
49. Steinacker Roland, 1870. Budapest, ág. h.
50. Steinberg Alfred, 1872. Budapest, M. h.
51. Stromszky Ernő, 1871. Budapest, ág. h.
52. Tkomka Géza, 1872. Inoka, ág. h.
53. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h.
54. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
55. Ullmann Frigyes. 1871. Budapest, M. h.
56. Ullmann Gyula, 1872 Budapest, M. h.
57. Várnai István, 1872. Temesvár, M. h.
58. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, h. h.
59. Waizenkorn Oszkár, 1872. N.-Abouy, M. h.
60. Zechmeister Emil, 1869. Eszék, ág. h. ism.
61. Ziickler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.



IY. OSZTÁLY.

1. Abelesz Arthur, 1869. Budapest, M. h.
2. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
3. Almásy Pál, 1870. Tiribes, r. k. k. 1.
4. Bachrach Emil, 1869. Budapest, M. h.
5. Balassa János, 1869 Budapest, ág. h. t.m.
6. Basch Jenő, 1869. Budapest, M. h.
7. Bathó Aladár, 1870. Csúz, h. h.
8. Bienenstock Lipót, 1869. Budapest, M. li.
9. Birkholz Frigyes, 1870. Budapest, ág. h.

10. Blaskovich Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
11. Blaskovich Zdenkó, 1870. Budapest, ág. h.
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. Deutsch Jenő, 1869. Arad, M. h.
17. Eisler Hugo, 1869. Budapest, M. h.
18 Fábián Károly, 1870. Szeged, M. h.
19. Falk Ernő, 1870. Budapest, r. k. k. 1.
20. Fáy Barna, 1870. Pe'cs, h. h.
21. Forrai Andor, 1871. Budapest, M. h.
22. Folkusházy Lajos, 1868, Budapest, ág. h.
23. Freund István, 1870. Budapest, M. h.
24. Fürst Béla, 1870. Zala Egerszeg, M. h.
25. Glück Ármin, 1867. Budapest, M. h.
26. Hercsk i Pál, 1869. Budapest, r. k.
27. Herczka Gyula, 1871. Budapest, M. h.
28 Herzfelder Jenő, 1871. N.-Várad, M. h.
29. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
30. Hollós Dezső, 1870. Budape.-t, M h.
31. HornbostlBruno,1870.Budapest,ág.h.
32. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
33. IványosPál, 1869. Budapest, h. h. t. m.k. 1.
34. JakobeyLászló, 1870 Budapest, ág. h. t.m.
35. Jungk Károly, 1870. Budapest, ág. h.
36. Kalmann Rezső, 1869. Budapest, M. h.
37. Kann Emil, 1871. Budapest, M. h.
38. Kaufman Jenő, Budapest, M. h.
39. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
40. Keményt! Gyula, 1871. Budapest, M. h.
41. Kesselbauer Károly, 1868. Lhotka (Cseh

ország) ág. h.
42. Kilian Tibor, 1870. Orosháza, r. k.
43. Koller Norbert, 1869. Besztercze, ág. h.
44. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h. t. m.

45. Krausz Arthur, 1870. Budapest, M. li.
46. Lányi Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
47. Lauffer Károly, 1869. Budapest, ág. h.
48. Lehner János, 1868 Paks, ág. h. t. m. k. 1.
49. Liiwy József, 1871. Budapest, M. h.
50. Mojsisovics Vilmos, 1870. Nagy-Szombat, 

ág h. ism. k. 1.
51 Miiller Jenő, 1871. Jägerndorf,. M. h.
52. Nádossy György, 1870. Budapest, ág. h.
53. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
54. Palotai Ödön, 1869. Budapest, M. h.
55. Pencza Péter, 1869. IV-tro-Szeno, gör. kel.
56. Pollák Jenő, 1870 Budapest, M. h.
57. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
58. Remer Gyula, 1869. Pásztó, M. h.
59. Rieger Géza, 1868. Budapest, M. h.
60. Scheiner Richárd, 1871. Hamburg, M. h.
61. Schmidt Gyula, 1859. Budapest, ág. h.
62. Stein Jenő, 1870. Budapest, M. h.
63. Stein László, 1870. Belgrad, M. h.
64. Stern Otto, 1871. Budapest, M. h.
65. Tacsócsik Dezső, 1867. Budapest, r. k.ism.
66. Testory Antal, 1870. Budapest, r. k.
67. Torday Ferencz, 1871. Budapest, h. h.
68. Tseheuke Armin, 1870. Budapest, ág. h.
69. Urbányi István, 1870. Budapest, ág. li.
70. Weinfeld Fiilöp, 1870. Budapest, M. h.
71. Wahrmann Imre, 1868. Budapest, M. h.
72. Wertheimer Sándor, 1869. Budapest, M. h.
73. Widder Géza, 1870. Szánthó, m. h.
74. Wurfer Lajos, 1869. Budapest, ág. h.

V. OSZTÁLY.
1. Abeles Béla, 1869. Budapest, M. h.
2. Abraham Hugó, 1869. Apatin, M. h.
3. Artner Dezső, 1869. Budapest, ág. h.
4. Berger Ferencz, 1869. Budapest, M. h. m. t.
5. Babesiu Titus, 1870. Budapest, g. k.
6. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, M. h.
7. Basch Ernő, 1870. Becskerek, r. k.
8. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
9. Bélley István, 1868. Mány, h. h.

10. Bloch Leo, 1869. Budapest, M. h.
11. Bossányi Frigyes, 1868. Budapest, róni. k. 

m. t.
12. Ferenczy László, 1869. Budapest,ág.h.m. t.
13. Fleischmann Hugó, 1868. Budapest, M. h.
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14 Forrai Miklós, 1869. Budapest, M. li.
15. Györy Tibor, 1869. Budapest, h. li.
16. Halmai Elemér, 1868. Székes-Fehérvár, M.h.
17. Hasenfeld Arthur, 1870. Szliács, M. h.
18. Hirschl Izidor, 1870, Facset, M h.
19. Hoifmanu Sándor, 1869. Temesvár. M. h.
20. Höllischer Arthur, 1869. Budapest, M. h.
21. Jelenik Zsigraond, 1869. Budapest, ág. h.
22. Jendrassik Kornél, 1868. Budapest, r. k.
23. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k. 
2 t. Kandó Kálmán, 1869. Budapest, h. h.
25. Kann Lajos, 1870. Budapest, M. h.
26. Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
27. Kuuwald Caesar, 1870. Grácz, M. h.
28. Kuthy Dezső, 1869. Bécs, ág. h.
29. Liehtenberger Ernő, 1869. Budapest, M. h
30. Lichtenstein Richard, 1869. Bécs, M.h. m. t.
31. Markbreit Imre, 1870. Budapest, M. h.
32. Marton Miksa, 1870. Budapest, M. h.
33. Mauthner Emil, 1869. Budapest, M. h.
31. Melzner Károly, 1869. Budapest, ág. h.
35. Mittacsek Pál, 1869. Szenicze, ág. h.
36. Mühlberg Rikárd, 1870. Budapest, M. h.
37. Petényi Otto, 1869. Bécs, ág. h.
38. Reymond Gyula, 1869. Budapest, r. k.
39. Rindskopf Rikárd, 1869. Bécs, M. h.
40. Rosenberg Izidor, 1869. Budapest, M. h.
41. Szemere Béla, 1869. Csobád, h. h. m. t.
42. Szentiványi Ferencz, 1867. Szentivány, 

ág. h. k. 1.
43. Szeremley Lajos, 1869. Piskő, h. h. t  m.
44. Scliön Emil, 1870. Budapest, M. h.
45. Tasnády Endre, 1868. Budapest, r. k.
46. Tomka Béla, 1869. Inoka, ág. h.
47. Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. h.
48. Ullmann Mór, 1869. Budapest, M. v. k. 1.
49. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, h. h.
50. Veigclsberg Hugo, 1869. Budapest, M. h.
51. Vörös Kálmán, 1867 Budapest, ág h.ism.
52. WignerAntal, 1870. Kunfélegyháza, M. h.
53. Wiirsching Géza, 1869. Eperjes, ág. h.

VI. OSZTÁLY.
1. Balogh Dezső, 1868. Zsombolya, ág. h.
2. Böhm Imre, 1869. Budapest, M. h.
3. Busz Ede, 1866. Budapest, h. h.
4. Dúshegyi Gyula, 1868. Budapest, ág. h. ism.

5 Fischer Mór, 1866. Budapest, M. h.
6. Forrai Sándor, 1868. Budapest, M. h.
7. Gärtner Samu, 1869. Krakó, M. h.
8. Goldberger Lajos, 1868. Budapest, M.h.m.t.
9. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, M. h.

10. Hazay Gyula, 1868. Budapest, ág. h. t.m.
11. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, M. h.
12. Heidlberg Károly, 1868. Budapest, M. h.
13. Herzog Sándor, 1868. Budapest, M. h.
14. Hirschel László, i868. Valkő, M. h.
15. lllésy Zoltán, 1S65 Debreezen, h. h. k. 1.
16. Imendörffer Bennó, 1867. Budapest, ág. h. 

k. 1.
17. Jerusalem Emil, 1869. Budapest, ág. h.
18. Kőim Vilmos, Nagyvárad, M. h. k. 1.
19. Kövy Béla, 1867. Török-liálint, ág. h.
20. Kulka Henrik, 1865. Neines-Kosztolány, 

M. h.
21. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h.
22. Löwy Mór, 1868. Budapest, M h.
23. Mares Gyula, 1867. Pomáz, h. h.
24. Masztics Vladimir, 1867. Budapest, ág. h. 

t. m.
25. Molnár Béla, 1868. Budapest, ág. h.
26. Östreicher Lajos, 1859. Gyöngyös, M. h.
27. Radich Géza, 1868. Fiume, r. k.
28. Reich Sándor, 1867. Rudapest, M. h.
29. Reiner Ödön, 1863. Pásztó, M. h. m. t. ism.
30. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
31. Stern Károly, 1869. Budapest, M. h.
32. Szedenics Zoltán, 1868. Budapest, ág. h.
33. Szelényi Aladár, 1869. Budapest, ág. h.
34. Vasskó Endre, 1868. Budapest, ág. h.
35. Werner Ferencz, 1866. Budapest, ág. li. t.m.
36. Wolfner Gyula, 1868. Uj-Pest, M. h.
37. Preisz Henrik, 1868. Budapest, ág. hitv. 

meghalt.
38. Gyárfás Géza, 1869. Halas, h. h. in. t,

V II, OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1868. Budapest, M. h.
2. Artner Géza, 1868. Budapest, ág. h.
3. Band Lajos, 1869. Budapest, M. h.
4. Berger Miksa, 1867. Miskolcz, M. h.
5. Bernáth Gusztáv, 1867. Pozsony, ág. h.
6. Clement Pál, 1867. Budapest, ág. h., t. m.



7. Darvas Sándor, 1866 Budapest, M.h
8. Deutsch Arthur, 1868. Budapest, M. h.
9. Deutsch Bajos, 1867. Arad, M. h.

10. Engel Lajos, 1866. Dormánd, M. h.
11. Fábián Gyula, 1868. Szeged, M. h.
12. Filesz Imre, i866. Karczag, h. h. m. t.
13 Fleischl Sándor, 18G7. Neuern, ('sehország,

M. h.
14. Franki Zsigmoud, 1865. Budapest, M. h.
15. Friedmann Ottó, 1866. Budapest, M. h.
16. Füzesséry Árpád, 1868. Budapest, r. k.
17. Gara Géza, 1868 Nyíregyháza, M. h
18. Groszmann Miksa, 1868. Győr, M. h.
19. Györy István, 1867 Budapest, ág. h.
20. Herzberg Jenő. 1867. Budapest, M. h.
21. Kohn Ignácz, 1868. Nagy-Bajom, M. h.
22. Lővy Frigyes, 1S68. 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. Nagl József, 1867. Galgócz, M. h.
28. Politzer Sándor, 1867. Budapest, M. h.
29. Recht Sándor, 1866. Nagy-Várad, M. h.
30. Rosenthal Lajos, 1867. Zala-Egerszeg,M.h.
31. Roszner Aladár, 1867. Budapest, ág. h.
32. Schön Arthur, 1867. Budapest, M. li.
33. Soltész András, 1867. Székes-Fehérvár, r. k.
34. Stern József, 1866. Budapest, M. h.
35. Strasser Vilmos, 1866. Budapest, M. h.
36. Szalay Kálmán, 1862. Budapest, h.h. t. m.
37. Szemere Lajos, 1867. Szabolcs, h. h. m.t
38. Szontagh Árpád, 1868. Budapest, ág. h.
39. Vidor Emil, 1867. Budapest, M. h.
40. AValtersdorferVilmos, 1866.Budapest,ág.h.
41. Weisz Hugó, 1867. Budapest, M. h.
42. Weisz Jakab, 1866. Nagy-Bajom, M. h. k. 1.
43. Wolfinger Alajos, 1868. Budapest, M. h.
44. Horn Ödön, 1864. Paris, h. h. m. t.

V III. 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. Deutsch Miksa, 1866. Budapest, M. h.
6. Erős Sándor, 1866. Bpest, ág. h.t. m.
7. Falk Géza, 1865. Budapest, M. h.
8. Fisclnnann Adolf, 1867. Kecskemét, M. h. 
0 Fleischl Károly, 1S67. Budapest. M. h.

10. Glasner Lajos, 1866. Budapest, M. h.
11. Gorove Árpád, 1865. Budapest, r. k.

■ 12. Grauer Vilmos, 1866. Budapest, M. h.
13. Haas Armin, 1866. Budapest, M. h.
14. Hirscliler Leo, 1867. Budapest, M. h.
15. Holitsehcr Béla, 1866. Budapest, M. li.
16. Jendrassik Aladár, 1866. Budapest, r. k.
17. Karsai Zsigmond, 1866. Budapest, M. h.
18. Iíépessy Imre, 1864. Budapest, ág. h. t. m. 
10. Kliély Gyula, 1S66. Budapest, r. k. k. 1.
20. Kisfalvi Tivadar, 1865. Budapest, M. h.
21. Kiss Elek, 1866. Sár-Sz.-Lörincz, ág. Ii.
22. Koller Tivadar, 1864. Besztercze, ág.h.

I 23. Laczkó Antal, 1867. Budapest, M. h.
24 Poliak Jakab, 1866. Budapest, M. h.
25. Propper Ernő, 1867. Nagy-Kálid, M. h.
26. Rákossy Gyula, 1865. Budapest, ág. h.

! 27. Rill Imre, 1865. Vinga, r. k. megh.
28. Rosenbaum Károly, 1862, Puchow, M. li. 
20. Rottenstein Jakab, 1S63. Madunitz, M. li. 
30. Kotter Lajos, 1864. Budapest, M. h.

I 31. Schneider Gyula, 1866. Bzova, ág. li. t. m.
I 32. Schöffer József, 1866. Bács-Almás, M. h.
I 33. Schönberg Illés, 1866. Budapest, M. h.
34. Sonnenschein Ármin, 1864. N.-Kosztolány, 

M. h. k. 1.
35. Steiner Kálmán, 1866. Marczali, M. h.k.l.
36. Stern Samu, 1865. Kis-Hegyes, M. h.
37. Stern Zsigmond, 1867. Budapest, M. h.
38. Strasser Gusztáv, 1866. Budapest, M. h.
39. Török Arthur, 1866. Apostag, M. h.
40. Trotzer Jakab, 1864. Kolta, M. h.
41. Vasskó Elemér, 1867. Budapest, ág. h.
42. Wahl Oszkár, 1866. Bécs, M. h.
43. Weiler Jakab, 1864. Budapest, M. h.
44. Weisz Dávid, 1866. Szegszárd, M. h.
45. Weisz Emil, 1866. Fülek, M. h.
46. Weisz Géza, 1865. Budapest, M h.
47. Weisz Manó, 1866. Budapest, M. h.
48. Weisz Sándor, 1865. Gyöngyös, M. h.
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Kimutatás az 1883/84-ik tanév végén tartott érett 
ségi vizsgálatról.
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