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A E S C H Y L U S B Ó L .

I.

A Lebilincselt Prometheus.
Előadásának ideje épen oly kevéssé bizonyos, mint a Könyörgő 

Nőké; azonban technikájából, mely előhaladottabb (a jellemek 
rajza sokoldalúbb, a kar háttérbe szorul, metrikája fejlettebb) mint 
a Könyörgő Nőkben, Perzsákban és a Heten Theba ellen czimű 
tragoediában, de nem oly késő korra valló, mint az Orestea triló
giában (nyelve fiatalabb korra utaló frisseséget mutat, a harmadik 
színész valószínűleg még csak. kisegít^ gyanánt szerepel, úgy 
mint a Heten Theba ellen czimű műbenj, azt lehet következtetni, 
hogy előadásának ideje valószínűleg a Heten Theba ellen és az 
Orestea közé, azaz Kr. e. 468-ik és 458-ik év (ol. 78,1 és 80,2) 
közé esik.

Tárgya, mint már a darab czíme is mutatja, a Prometheus 
mondából van merítve s röviden a következő : Zeus Prometheust, 
ki a tüzet az égből ellopja s Zeus akarata ellenére az embereknek 
juttatja, büntetésül Hephaestus által egy sziklához bilincselteti; és 
midőn Prometheus azzal fenyegetőzik, hogy eljön az idő, mely
ben Zeust egy újonnan kötendő házasságából származó fia fogja 
trónjától megfosztani, és a Zeus által hozzá küldött Hermesnek 
nem akarja megmondani, hogy minő frigyből fog származni az, 
ki trónját megdönti, Zeus Prometheust földrengés között a szik
lával együtt a föld mélyébe temeti.

Kétséget nem szenved, hogy a Lebilincselt Prometheus is egy 
trilógiának része volt. Bizonyosan tudjuk, hogy utána a Feloldott 
Prometheus következett, melynek tartalmát a «kiengesztelődés» 
képezte, épen úgy, mint a Lebilincseltét a «bünhődés». A Feloldott 
Prometheusban t. i. Prometheus hosszú idő múlva a sziklával

1

Előadási
nak ideje.

Tárgya.

Trilógiái
szerkezete.



2

Szintere.

Személyei.

Tartalma.

együtt ismét a felvilágra emelkedik, de bünhődésének még nincs 
vége. Egy sas jelenik m eg , mely mindennap marczangolja és 
emészti újból meg újból megnövő máját, szenvedélye székhelyét. 
Prometheus daczossága végre megtörik, és hajlandó kijelenteni 
azon Zeust fenyegető veszedelem titkát, melynek elárulását a 
Lebilincseltben oly makacsul megtagadta. Kibékül Zeussal, ki az 
ö megszabadítására saját fiát, Heraclest, a megszenvedett Io utódát, 
az emberiség jóltevőjét küldi. Heracles megöli a sast, és megsza
badítja Prometheust. A trilógia első része valószínűleg a Tüzvivő 
Prometheus volt, melynek tartalmát, mint már neve is mutatja, a 
Prometheus által elkövetett tüzlopás «vétsége» képezte. E szerint 
a «vétség, bünhődés és kiengeszteiődós» hármas momentuma volt 
ezen trilógiában feldolgozva. Az ide tartozó satyrdráma ismeretlen.

A Lebilincselt Prometheus színtere egy zordon, sziklás, puszta 
hely a világ végén, Scythia északi oldalán, közel az Oceanushoz. 
Jobbról a tenger, balról sziklás pusztaság látható.

Személyei a következők: Erő és Hatalom, Pallas titan és Styx 
fiai, Zeus szolgái; Hephaestus, Zeus és Hera fia, a tűz és kovács
mesterség istene; Prometheus, Themis fia; Oceanus, Uranus és 
Giea fia, titan, a tengerek istene; Io, Inachus argosi király leánya; 
Hermes, Zeusnak és Maiának, Atlas leányának fia, Zeus hírnöke ; 
az Oceanidákból, Oceanus és Tethys leányaiból álló kar.

A darab tartalma következő : (Prológus : 1—127.) Heph:estus 
föllép Erővel és Hatalommal, magukkal hozván Prometheust, hogy 
őt Zeus parancsa szerint a sziklához lánczolják. Erő kötelességé
nek teljesítésére figyelmezteti Hephiestust, ki vonakodik Pro
metheust, a vele rokon istent lelánczolni, kire Zeus túlságos 
emberszeretete miatt oly kegyetlen büntetést szabott. Végre is 
engedve a szívtelen Erő unszolásainak, lebilincseli kezét, lábát, 
csípőjét, átszegezi aczélszeggel mellét, s azután Erővel és H ata
lommal együtt távozik. Prometheus, ki mindeddig némán tűrte 
fájdalmát, egyedül maradva keserű panaszra nyitja ajkait, s az 
rnthert, forrásokat, tengert, földet s Heliost hívja föl szenvedései
nek tanúi gyanánt. Mikor fognak véget érni szenvedéseim! -— 
kiált föl Prometheus. De csakhamar megjegyzi, hogy ő ismeri 
jövőjét, tehát el is kell tűrnie sorsát, úgy a hogy lehet. Panaszai 
közben közeledő lények zaját hallja, s csakhamar megjelennek a 
tenger felől szárnyas kocsin a légben az Oceanidák. ( Első korda1: 
128— 192.) Váltakozva kardalt zengenek, melyben biztosítják Pro-
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metheust, hogy nem mint ellenségek, hanem mint barátok jöttek 
vigasztalására, s hogy részvétüknek kifejezést adjanak. Prometheus 
előttük is keserű panaszra fakad s azt kívánja, hogy bár csak dobná 
őt Zeus inkább a Hadesbe a holtak közé; de midőn az Oceanidák 
Zeus uralmának véges voltát említik, Prometheus visszanyerve 
természetének daczosságát, önérzettel mondja, hogy majd még 
egyszer reá fog szorulni Zeus, ha veszélyeztetve lesz uralma. Az 
Oceanidák mérsékletre intik, mire Prometheus megjegyzi, hogy 
majd eljön az idő, mikor Zeus megszelídülve barátságra fogja 
kezét nyújtani. (E lső  episodium: 193—396.) Most felszólítja a kar 
Prometheust, hogy mondja el, minő vétség miatt kell ueki igy 
bűnhődnie; Prometheus enged a kar kérelmének, s így adja elő a 
dolgot: Meghasonlottak egymás között az istenek, egy része Zeust 
kívánta új uralkodónak, a másik, hová a Titánok, Gsea és Uranus 
gyermekei tartoztak, Uranus pártján volt. Hasztalan inté a Titáno
kat Prometheus, ki Themis és Gasa jóslataiból tudta mi g, hogy a 
harczban nem a nyers erő, hanem a csel fog győzedelmeskedni, 
hogy hagyjanak föl erőszakos terveikkel. A harczban Prometheus 
Zeus oldalán volt, s az ő tanácsa folytán Cronos a Titánokkal 
együtt a Tartarusba jutott. Ily nagy szolgálatot tettem én Zeus- 
nak — mondja Prometheus — s mégis ily büntetésben részesít ő 
engem ! Azután folytatja elbeszélését: Zeus trónra jutván, egy
másra osztogatta kegyeit a halhatatlanoknak, csak a szegény 
emberi nemről feledkezett meg, sőt azt meg is akarta semmisíteni, 
hogy mást teremtsen helyébe. Csak én állottam ellen Zeus tervé
nek — kiált föl önérzettel Prometheus — és e miatt szenvedek ily 
nagy kínokat! Midőn az Oceanidák kérdik, hogy az emberek iránt 
való jóindulatában nem ment-e túl a határon, elmondja Prome
theus, hogy az emberek keblébe oltotta a reményt, mely erőt adott a 
nyomorúság eltűrésére, és megajándékozta őket a tűzzel, a sokféle 
művészet forrásával. Most arra intik az Oceanidák Prometheust, 
hogy gondoljon a kínjaitól való szabadulásra; Prometheus azt 
feleli, hogy tudva hibázott, s felszólítja az Oceanidákat, szálljanak 
le szárnyas kocsijukról, hogy elmondja nekik saját jövendő sorsát. 
Mialatt az Oceanidák Prometheus kérelmének eleget készülnek 
tenni, megérkezik a tenger felől egy szárnyas állaton atyjuk 
Oceanus is, ugyanazon részvét által indíttatva, mint leányai. 
Segítségére akar lenni Prometheusnak, inti őt, hogy szokjék hozzá 
a változott viszonyokhoz, vegyen erőt daczosságán s késznek nyi-
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latkozik megkísérlem , hogy számára Zeusnél kegyelmet eszközöl
jön ki. Prometheus nagy hálával van Oceanus iránt jóindulata 
miatt, de lebeszéli őt tervéről, mert meg van győződve arról, hogy 
Zeus, kinek zsarnoki akarata folytán testvérének (t. i. Prometheus 
testvérének) Atlasnak az ég és föld oszlopait kell tartani, és az 
óriás Typhon az Aetna hegye alá van temetve, neki nem fog meg
bocsátani. Erre Oceanus távozik. ( Második kardal: 397—435.) 
A kar Prometheus sorsát s ira tja : Türhetlen Zeusnak uralma, tú l
ságos szigorúsággal érezteti ő hatalmát a régi istenekkel, m in
denütt csak Prometheus sorsáról beszélnek, Colchis földén, a 
Scythák között, Arábiában s a Caucasusnak bérczei között. Eddig 
csak egy isten volt ennyire megalázva, az ég és föld végtelen ter
hének súlya alatt nyögő Atlas! ( Második episodium : 436—525.) 
Prometheus meghatva az Oceanidák dala által, keserű panaszra 
fakad; elmondja, hogy ő, ki annyi sok jót tett az új istenekkel, 
kinek annyit köszönhetnek az emberek, rendes lakásokat, az idő
járás, számok és írás ismeretét, az emlékező tehetséget, az állatok 
igába szorítását, a hajózást, az orvostudományt, a jóslás művé
szetét, az áldozatok módjának ismeretét, a nemes érczeket, szóval 
az összes művészeteket, hogy ő minden találmányai daczára nem 
tud magán segíteni. Midőn a kar abbeli reményének ad kifejezést, 
hogy Prometheus meg fog szabadulni kínos helyzetéből, ez utóbbi 
kijelenti, hogy a mindenek fölött álló Moera csak hosszú szenve
dés után fogja neki megadni a szabadulást. Erre a kar kérdi Pro- 
metheust, hogy mi tehát sorsa Zeusnak, ha nálánál is hatalmasabb 
a Moera, de Prometheus még nem tartja megjöttnek az időt, hogy 
Zeusra nézve feltárja a jövendőt, mert épen annak titokban tartá
sától függ kínjaitól való megszabadulása. ( Harmadik kardal: 
526—560.) A kar okulva Prometheus szenvedésein kijelenti, hogy 
soha sem fog ellenkezni Zeus hatalmával mint Prometheus, ki 
annyi sok jóban részesítvén a gyönge embereket, azok részéről 
segítséget nem várhat. Összehasonlítja szomorú dalát azzal a víg 
dallal, melyet akkor énekelt, midőn Prometheus nővérét Hesionét 
vette feleségül. (Harmadik episodium,: 561—886.) Io, Zeusnak 
kedvese, kit Hera féltékenységből tehénné változtatott s az őrize
tére odaállított Argus megöl etése után a világba űzött, bolyongásai 
közben lelki fájdalmától majdnem őrülten Prometheushoz vetődik 
s csodálva szemléli a sziklához bilincselt szenvedőt. Prometheus 
nevén szólítja meg a bolyongót, mire Io a lebilincselt neve után



tudakozódik s kéri őt, hogy mondja meg neki, mi sors vár reá a 
jövőben. Miután Prometheus nevét megmondja lónak, a kar azt 
kívánja, hogy előbb Io beszélje el eddigi szenvedéseit, s azután 
hallja Prometheustól a jövendőt. Erre Io elmondja, miként lett 
Zeus szerelmének s Hera féltékenységének áldozatává, ki őt gyű
löletből szakadatlanul üldözi. Most előadja Prometheus, hogy hová 
fog ló ezentúl elbolyongani: 1 Eljut a Scythákhoz,2 ezektől a 
Chalybesekhez,3 majd a Hybristes4 folyóhoz és a Caucasus 
hegyéhez ; innen dél felé az Amazonokhoz, kik Thermodon6 folyó- 
nál laknak Themiscyrában5 Salmydessus 6 tengerpartjánál, azután 
a Cimmericus tengerszoroshoz, mely róla Bosporusnak fog elne
veztetni, továbbá Masotis tavához s így Ázsiába; de mindez még 
csak előjátéka jövendő bolyongásainak. Midőn Io ezek hallatára 
kétségbeesett panaszban tör ki, azzal vigasztalja őt Prometheus, hogy 
saját szenvedésének súlya is nagy, s hogy csak akkor fog bilincsei
ből kiszabadulni, ha majd Zeus elveszti trónját. Kíváncsian kérdi 
Io, hogy ki lesz Zeus trónjának megdöntője, mire Prometheus azt 
feleli, hogy magának Zeusnak a fia lesz az illető, ki Zeusnak egy 
újonnan kötendő házasságából (Thetis tengeri istennővel) fog szár
mazni, de ezen házasság titkát nem akarja Prometheus lónak 
elárulni. Jo azon kérdésére, hogy ki fogja Prometheust felszaba
dítani, ez utóbbi azt feleli, hogy Jo nemzetségéből a tizenharma
dik ivadék (Heracles).7 A kar arra kéri Prometheust, hogy mondja 
el lónak további bolyongásait s nevezze meg közelebbről azt, ki 
őt fel fogja szabadítani. Prometheus enged a kérésnek s így foly
tatja Io bolyongásainak leírását: Eljut Cisthenébe,8 a Phorci-

1 Io bolyongásainak leírását, melyben valóság költészettel van vegyítve
Aeschylus nagyrészt a kereskedők megbízhatlan elbeszélései alapján adja. 
A földrajz alaposabb ismerete a görögöknél csak Herodotusnál kezdődik.

3 Aeschylus északon gondolja őket, közel Oceanuskoz. Herodotus 
Carcine tengeröbléliez (a Pontus Euxinus északi oldalára) helyezi őket.

3 Aeschylus szerint északi Scythiában, Herodotus szerint délre a 
Pontustól.

4 A régi" magyarázók szerint Aeschylus ezen elnevezés alatt az Araxest 
értette Armeniában.

5 Mind a kettő a Pontustól délre, Ivisázsia Pontus nevű tartományában. 
0 A Pontus déli oldalán Thraciában. Aeschylus igen messzire terjeszti

az Amazonok birodalmát.
5 Heracles anyja Alcmene Io nemzetségéből való volt.
* Messze keleten, a világ végén.
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des9 és Gorgonok10 hazájába, innen Zeus éles fogú és hang nélküli 
Grifjeihez,11 majd az egyszemű Arimaspik 11 hazájába, kik P lútón11 
folyója körül laknak, s azután a Nílus folyamához. Itt ismét félbe
szakítja Prometheus Io jövendő bolyongásainak leírását, és annak 
bizonyítására, hogy szavai csakugyan igazak, elmondja Jo előtt, 
hogy addig, mig ő hozzá eljutott, minő helyeken bolyongott, hogy 
t. i. elvetődött hazulról Molossis 12 földére Dodonába, s innen Rhea 
tengeröbléhez, mely majdan az ő nevéről Ioniusnak 18 fog elne
veztetni. Ezután folytatja és befejezi Io jövendő sorsának leírását: 
Canobusban a Nílus torkolatánál Zeustól Epaphust fogja szülni, 
kinek ötödik nemzetségéből való ivadékai Argosba menekülnek, 
hol ezen ivadékból való egyik hajadontól származik majd Argos 
uralkodói törzse,14 és ebből a törzsből az a merész bős, ki őt kín
jaitól meg fogja szabadítani. Mindezt Prometheus Themistől tudja. 
Io ezek hallatára, erőt vevén rajta az üldözési őrület, elrohan. 
( Negyedik kardal : 887—906.) A kar rövid dalt zeng el, melyben 
bölcsnek tartja azt, ki először ismerte föl, hogy a házasság csakis 
egyenlők között lehet boldog, épen azért fél a Zeussal vagy más 
magasabb istennel való egyesüléstől, s hasonlókkal való zavartalan 
házasságot kíván magának. (Exodus: 907— 1093.) Ismét gőgös 
szavakra nyílnak Prometheus ajkai; kijelenti, hogy teljesülni fog 
Zeus atyjának, Cronosnak átka, s hogy csak ő tudja a Zeust 
fenyegető veszedelmet elhárítani. Most megjelenik Zeus küldötte, 
Hermes, s felszólítja Prometheust, hogy mondja ki, Zeus minő 
frigyéből fog származni az, ki őt trónjától meg fogja fosztani; de 
Prometheus hajthatatlan és kijelenti, hogy a mint látta két ural
kodó (Uranus és Cronos) bukását, úgy fogja megélni nemsokára 
Zeus uralmának végét is. Heves vita fejlődött ki közöttük, melyben 
Hermes hiába mondja el Prometheusnak, hogy miként fogja öt 
Zeus a föld mélyébe sodorni s onnan ismét a felvilágra juttatni, 
hogy egy vérengző sas naponként szétmarczangolja m áját; Pro-

“ Három vén asszony egy foggal és egy szemmel. *
10 Hárman voltak, szárnyakkal és kígyóhajjal; tekintetükre az ember 

életét veszítette.
11 Mind a három messze keleten; a Plútón folyó bizonyára költött név.
12 Epirusban.
13 Görögország nyugoti oldalán.
1 Ezen szavak a dadainákról szóló argosi mondára vonatkoznak.



metheus a kar intései daczára is hajthatatlan marad. Hermes 
figyelmezteti az Oceanidákat, hogy meneküljenek a Prometheust 
fenyegető veszedelem elől, de ezek nem akarják a válságos pilla
natban elhagyni a szenvedőt. Alig hogy Hermes távozik, hatalmas 
moraj kíséretében megrendül a föld, s Prometheus a sziklával 
együtt a mélységbe zuhan.

Cselekvénye, mely mindössze abból áll, hogy Prometheust 
Hephmstus a sziklához bilincseli és később Zeus a föld mélyébe 
sodorja, alig van a darabnak. H at azonban compositiójának nagy
szabású hatalmasságával, és kiváló érdeket kelt, sőt azt lépésről 
lépésre emeli a festésnek fokozatosságával. Már az a körülmény, 
hogy a darabban csupa istenek szerepelnek, mutatja, hogy Aeschy
lus Prometheusában nem emberi méreteket alkalmaz. Egy colos- 
salis lény colossalis szenvedésének megrendítő képe tárul elénk, 
melyben minden emberfölötti és mégis minden természetes: aka
rat és erő, szenvedély és szenvedés ! Zeus hatalmának öntudatában 
irgalmat nem ismer, de minél kiméletlenebbül sújt haragja, annál 
inkább fokozza a szenvedő hős iránt való rokonszenvünket; Pro
metheus testi kínja borzalmas, de megfeledkezünk annak szerte
lenségéről, midőn látjuk, hogy a hős nagy szenvedésében miként 
fejük ki és emelkedik jelenetről jelenetre hatalmas, hajthatatlan 
jellem e!

Aeschylus technikájának kiválóságáról tanúskodik lónak első 
pillanatra különös episodja. Egyedül Prometheus szenvedésének 
egy egész drámában való rajza bizonyára egyhangú lett volna, de 
Aeschylus ki tudja azt kerülni az által, hogy Io felléptetésével 
nemcsak hogy egy időre más irányba tereli az érdekeltséget, hanem 
a Prometheus iránt való részvétnek is új érdeket kölcsönöz, mert 
mind a kettő, Prometheus is meg Io is, Zeusnak áldozata, és ez a 
közös kapocs az, a mi jogosultságot ad épen Io megjelenésének, 
valamint az a körülmény, hogy Io ősanyja Prometheus majdan 
születendő megmentőjének.

Hogy a darabban Io bolyongásainak költészet és valósági 
vegyülékéből álló terjedelmes leírása is helyet foglalhatott, Aeschy
lus korának kezdetleges geographiai ismeretéből magyarázható 
meg, melyben a néző közönség minden különösebb geographiai 
dolog iránt való naiv érdeklődésének kielégítésére egy ideig a 
darab tárgyától szívesen eltekintett.

Haladást mutat Prometheus a Könyörgő Nőkhöz, Perzsákhoz

Cselekvé
nye.

Io episodja.

Epikus
elem.

Jellemei.
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Prome
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és Heten Theba ellen czímű tragoediákhoz képest a jellemek rajzá
ban. Az árnyalás művészete nem az egyes jellemek keretén belül 
mutatkozik, mert Aeschylus művészetéhez hűen itt is egy-két 
typikus vonással állítja elénk személyeit, hanem az egymástól 
eltérő egyes jellemvonásokkal bíró számosabb alakok csoportosí
tásában : a kegyetlen Erő, lágyszívű Hephaestus, nemes és hajtha
tatlan Prometheus, jószivű és együgyű Oceanus, rideg és szigorú 
Hermes az árnyalataknak eléggé gazdag képét mutatják.

Az Erő szívtelen kegyetlenségét és Hephíestus meginduló lágy 
szivét hatásosan jellemzi Aeschylus ezen két ellentétes alak egy
beállításával, midőn az Erő felszólítja a vonakodó Hephaestust, 
hogy Prometheust Zeus parancsa szerint bilincselje a sziklához 
(36—53):

«Erő. Eajta hát, mit habozol smiért szánod őt hiába? Miért nem 
gyűlölöd az istenek előtt annyira gyűlöletes istent, ki a halandóknak oda 
adta díszedet15 ?

Hepli. Nagy ereje van a rokonságnak s a barátságos együttlétnek.
Erő. Igaz ; de nem engedelmeskedni atyád szavainak hogy lehet ? 

Nem félsz jobban ilyesmitől ?
Heph. Bizony mindig kegyetlen s daczczal eltelt vagy te.
Erő. Ügy se használ semmit ezért siránkozni; ne fáradj hát 

hiába hiábavalóságért.
Heph. Öli ezerszer gyűlölt kéz-művészetem !
Erő. Mit gyűlölöd azt ? A most előtted föltáruló bajnok —■ hogy 

röviden kimondjam — nem művészeted oka.
Heph. S mégis, bárcsak más lenne annak részese !
Erő. Mindennek meg van a terhe, kivéve az istenek felett való 

uralmat. Mert senki se szabad, kivéve Zeust.
Heph. Tudom ; s ki ne tudná ? Ez ellen mit se szólhatok.
Errö. Siess hát reá vetni a bilincseket, hogy atyád vonakodni ne 

lásson!»

Miután Hephaestus az Erő folytonos sarkalása mellett nagy 
nehezen lebilincselte Prometheust, mielőtt távoznának, az Erő ily 
szavakat intéz Prometheushoz (82—87):

«Itt daczolj most, s add az embereknek elrabolva az istenek tulaj
donát ! Miként szabadíthatnának meg téged a halandók ezen bajaidból ? 
Hamisan neveznek téged Prometheusnak10 az istenek; hiszen magadnak 
van szükséged előrelátóra, hogy kiszabadulj ezen kötelékből!»

A megtörhetlen nagyság képét tárja elénk a darab hőse, 
Prometheus. Jelenetről jelenetre határozottabb vonásokkal kidom-

15 T. i. a tüzet.
18 Prometheus «előrelátót# jelent.
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borodó hajthatatlan jellemét még erősebb világításba helyezi a 
gyenge nők karával való ellentét, épen úgy mint a Heten Theba 
ellen czimű tragoediában az Eteoclesét, míg szívének nemességét, 
mellyel az emberiség üdvéért küzd és szenved, épen jelleme nyers 
erejének ellentétessége emeli ki. Mily szép az a hely, melyben 
Prometheus előadja a karnak , hogy miután az emberiséget az 
enyészettől megmentette, neki juttatá a tűzet, s reményt oltott 
kebelébe annak boldogítására ! (247—-258):

«.Kar. Nem mentél talán még ennél17 is továbbra ?
Prom. Hogy a halandók előre lássák végzetüket, moggátolám.
Kar. S e bajnak minő gyógyszerét találád fel ?
Prom. Beléjük ültetem a vak reményt.
Kar. Nagy áldásként adád te ezt a halandóknak.
Prom. S azon kívül odajuttatám a tüzet is nekik.
Kar. Most biiják hát a láng magvát az emberek ?
Prom. Ezer művészetet tanulnak majd általa.
Kar. Tehát Zeus téged ily bűnök miatt —•
Prom. Meggyaláz és nem enyhíti bajaimat soha sem.
Kar. És szenvedésednek határ kiszabva nincs ?
Prom. Nincs semmi más, csak úgy, ha ő akaija majd.»

Daczossága szemben a nők karával különösen a következő 
helyen emelkedik ki (907—940):

«Prom. Bizonyára, habár dölyfös lelkű, megszelídül még Zeus, mert 
olyan házasságra készül lépni, mely őt zsarnoki trónjáról a semmiségbe 
fogja taszítani; atyjának Cronosnak átka majd akkor végleg teljesülni 
fog, melyet régi trónjától elesve mondott. Az ilyféle bajokból való mene
külés útját neki kívülem egy isten se fogja megmutathatni világosan. Én 
ismerem s tudom a módját. Trónoljon hát csak elbizakodva, bízva a lég 
mennydörgéseiben s forgatva kezével a tüzet lehellő löveget. Mert mitsem 
fog ez neki használni, hogy el ne essék dicstelenül, hírhetetlen eséssel. 
Olyan küzdőt, ellenállhatlan csodát, fegyverez föl maga saját maga ellen, 
ki a villámnál hatalmasabb lángot fog föltalálni, s mennydörgést megha
ladó hatalmasabb robajt, ki a földrázó tengeri rémet, a három ágii szi
gonyt, Poseidon lándzsáját, széttöri.18 Beleesve ebbe a bajba, majd meg
tudja, mennyire különbözik az uralom a szolgaságtól.

Kar. Valóban te tetszésed szerint gyalázod Zeust.
Prom. A mi teljesülni fog, s a mit kívánok, azt mondom.
Kar. És várható, hogy valaki Zeus ura lesz ?
Prom. Még az enyéimnél is nagyobb bajokba jut majd ő,
Kar. Hogyan, te ily szavakra fakadni nem remegsz ?

17 Annál t. i., hogy mint Prometheus az előzményekben elmondja, 
az emberiséget megmentette az enyészettől.

18 Poseidonra nézve 1. a darab tárgyáról szóló jegyzet végső szavait.
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Prom. Mit féljek én, kinek a sorsa nem halál.
Kar. De ennél még nagyobb kínnal is sújthat Ő.
Prom. Tegye h á t; el vagyok mindenre készülve.
Kar. Azok bölcsek, kik tisztelik Adrasteát.19
Prom. Tiszteld, imádd a most uralkodót, s hízelegj neki. Én Zeus- 

sel kevésbé törődöm a semminél. Intézkedjék, hatalmaskodjék azon rövid 
idő alatt, a mint akarja; mert sokáig uralkodni az istenek felett nem 
fog ő.»

Hajthatatlansága akkor éri el tetőpontját, mikor Zeus hir- 
nökével Hermessel is daczol (944—99(1):

«Herrn. Téged szólítalak, a furfangosat, a nyerseségben nyerset, az 
istenek ellen vétkezőt, az emberek tisztelet-adóját, a tűz tolvaját. Atyád 
parancsolja neked, hogy kijelentsed a házasságot, mellyel kérkedel, mely 
által ő hatalmát veszti el. És ne mondd azt talányszerűen, hanem meg
nevezve mindent a maga nevén ; s ne is kényszeríts engem kétszeres útra, 
Prometheus; láthatod, hogy ilyesmi által Zeus meg nem rendíthető.

Prom. Gőgös szavú s büszkeséggel eltelt a beszéded, minő az iste
nek szolgájáé. Újonnan uralkodtok ti újak, s azt hiszitek, hogy vésztől 
óvott várban lakoztok. Nem láttam-e én, miként bukott le arról két ural
kodó ?20 Harmadik gyanánt fogom látni a most uralkodót elesni csak
hamar gyalázatosán. Talán azt hiszed, hogy félek az új istenektől s meg
hunyászkodom előttük ? Nagyon is távol áll tőlem ez. Az úton, melyen 
jöttél, siess te csak vissza megint; mert semmit se tudsz meg abból, a mit 
tőlem kérdezél.

Herrn. Már azelőtt is ilvféle önfejűség folytán juttattad magad ebbe 
a bajba.

Prom. A te szolgaságodért — jól megérts —• mostoha sorsomat 
cserébe nem adnám én.

Herrn. E szikla rabjának lenni persze21 többet ér, mint hogy Zeus 
atyám megbízható hírnöke legyek.

Prom. így kell daczolni a daczolókkal.
Herrn. Jelen helyzetedben, úgy látszik, gyönyörködöl.
Prom. Gyönyörködöm ? Szeretném így gyönyörködve látni ellenei

met ; és téged is közéjük számítalak.
Herrn. Tehát engem is okozol bajaid miatt ?
Prom. Egy szóval, mindazon isteneket gyűlölöm, kik jóban része

sülve rosszat tesznek velem igaztalanúl.22
Herrn. Hallom beszéded, te nem kis betegségtől őrjöngsz.
Prom. Beteg vagyok, ha ellenséget gyűlölni betegség.
Herrn. Tűrhetetlen volnál, ha szerencsés lennél.
Prom. Oh ja j!
Herrn. E szózatot nem érti Zeus.
Prom. Megfejt majd mindent a vénülő idő !
Herrn. S te mérsékletet még sem értesz!

19 A sors istennője, ugyanaz mint a Nemesis.
20 Uranus és Cronos.
21 Gúnyosan.
22 Prometheus Zeusnak Cronos ellen való harczában Zeus pártján volt
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Prom. Ügy szolga létedre téged meg se szólítalak.28
Herrn. Mint látszik, nem mondod ki azt, mit atyád kíván.
Prom. Ha hálával tartoznám neki, azzal rónám le azt.
Herrn. Bizony mint gyermekkel csúfságba jársz velem.
Prom. S nem vagy te gyermek, sőt még annál is esztelenebb, ha 

azt hiszed, hogy tőlem valamit megtudsz ? Nincs gyalázat, nincs cselszö- 
vény, mellyel rá fog bírni Zeus, hogy kimondjam azt, mig fel nem oldja 
meggyalázó bilincseimet. Hadd löveljen hát az égő láng, forogjon s keve
redjék minden fehér szárnyú hózivatar s földrobaj között; mi sem fog 
engem megingatni, hogy kimondjam, trónjától őt ki fosztja meg.»

Érdekes alakja a darabnak Oceanus. A jószívű öreg igaz 
részvéttel van Prometheus sorsa iránt, de különösen akkor, midőn 
Prometheus őt arra figyelmezteti, hogy irányában való részvétével 
magára vonhatná Zeus haragját, oly gyönge együgyűséget árul el, 
mely a comicummal határos. Shakespeare az egyedüli, ki a tragi
kumba comicumot mer vegyíteni; Aeschylus Oceanusában, vala
mint az Orestea őrében és dajkájában, Shakespeare merész techni
kájának előzőit látjuk. Oceanus jószívűségét látjuk kifejezve 
következő szavaiban (284—297):

«Elérve hosszú útam véghatárát, hozzád jövök, Prometheus, zabola 
nélkül vezetve akaratommal e sebes, röptű szárnyas állatot; mert tudd 
meg, fájdalmadban részt veszek. így tenni kényszerít engem — úgy 
hiszem — a rokonság, de eltekintve a rokonságtól, senki sincs, kinek 
többel szeretnék adózni, mint neked. Majd látni fogod, hogy szavam igaz, 
mert hiába beszélni hízelegve nem természetem; rajta hát, mondd meg, 
miben segíthetlek ; mert soha se fogod azt mondhatni, hogy Oceanusnál 
hűbb barátod van.»

Comicummal határos együgyüségét mutatja ez a rész (377 
—39G):

«Oc. Hát nem tudod azt, Prometheus, hogy a harag betegségének 
jó szó az orvosa ?

Prom. Igen, ha annak idején csillapítja a szívet, és nem fékezi erő
szakkal a dúlt kedélyt.24

Oc. Ha gondoskodunk és merészelünk, mi bajt látsz te ebben, 
mondd nekem ?

Prom. Hiába való fáradság, jóhiszemű együgytíség!
Oc. Hagyj engem betegnek lenni e betegségtől, mert szívesen 

elviseli a jóindulatú, ha azt hiszik, hogy oktalan.
Prom. E hibában, úgy látszik, hogy én vagyok.25

28 Ha t. i. csakugyan nem értein a mérsékletet.
24 Az eredetiben a «kövér test megsoványításáról» szóló metaphors 

van, melyet fordítani nem lehet.
25 Azaz, azt hiszem, hogy épen rólam tartják azt, hogy hibás vagyok, 

holott én meg vagyok győződve igazságomról.

Oceanu
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(Je. Világos, hogy szavad engem vissza, haza küld —
Prom. Hogy irántam való részvéted gyűlöletet ne keltsen ellened.
Oc. Annak részéről, ki nem rég óta a mindenható trónon ül ?
From, őrizkedj, hogy annak szívét ne ingereld !
Oc. A te halsorsod, Prometheus, tanítóm leszen.
From. Menj, távozz, s nézeteidben légy állhatatos.20
Oc. A már indnlófélben levőnek mondád e szavakat. Már legyez- 

geti szárnyaival az rether sima írtját négy lábú szárnyasom; s szívesen 
kész otthoni fekhelyén meghajtani térdeit.»

A darab végén megjelenő Hermes szelidebb vonásit hason
mása a darab elején fellépő E rőnek; mind a kettő Zeus szolgája, 
kinek nevében az egyik Prometheust a sziklához lánczolja, a másik 
titok-mondást akar belőle kiparancsolni. Legjobban jellemzi Her- 
mest Prometheussal folytatott beszédének azon része, melyet Pro
metheus jellemzésénél mutattunk be.

Rendkívül háttérbe szorul Aeschylusnak ezen darabjában a 
tizenkét személyből álló k a r ; annyira, hogy még annál is kisebb 
szerep jut neki, mint a mennyi része van az Oresteában. Ezen 
külső megszorítottsághoz képest erősen csökken belső jelentősége 
is. A kar nagy részvéttel van Prometheus sorsa iránt (397—401, 
425—430):

«Siratlak téged vészteljes sorsod miatt, Prometheus, s szemeimből 
lágy nedvet hullatva könnyeimben arczomat forrás-nedűvel áztatám ... 
Csak egy más titán-istent láttam azelőtt fáradhatlan kötelékü gyalázata 
által megfékezve bajaiban, Atlasnak kiváló hatalmas erejét, a mint a föl
det s az égi sarkot támasztja vállaival.»

De sokkal gyengébb és félénkebb, hogysem valaha szembe- 
szállani merne Zeus hatalmával (526—538):

«Soha se álljon ellen a minden-bíró Zeus szembeszálló erejével 
nézetemnek! Soha se késlekedjem az istenek elé járulni ökrök szent áldo
zataival Oceanus atyám szüntelen zajgó tengerén! Soha se vétkezzem sza
vaimban ! Maradjon ez meg kebelemben, s ne enyészszék ki abból soha 
sem! Édes dolog bízó reménynyel hosszúra nyújtani az életet, sugárzó 
szerencsével erősítve lelkemet.»

Prometheus nyelvezete érthetőbb, mint Aeschylus bármely 
darabjáé. Jellemzetes sajátossága, hogy hangja hirtelen változik : 
majd erőteljes és magasztos, majd friss és élénk, többször rheto- 
rikus, sőt Oceanus jelenetében egészen familiáris. A sticliomythia, 26

26 Azaz, maradj csak hű magadhoz, hiszen közöttünk oly nagy a 
külömbség, hogy meg nem érthetjük egymást.
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mely a Perzsákban és a Heten Theba ellen czímű tragoediában a 
Könyörgő Nőkhöz képest visszaszorul, itt ismét előtérbe lép ; leg
szebb példáját Prometheus és Io következő párbeszédében találjuk 
(757—779):

«Io. Hogy Zeus trónját veszítse, lehet az valaha?
From. Látva esését örvendenél, azt hiszem.
Io. Hogy is nem, én, ki Zeustól ennyit szenvedek !
írom. Tudd meg tehát, hogy az be is következik.
Io. Zsarnoki pálczájától őt ki fosztja meg ?
From. Maga magát könnyelmű tervei folytán —•
Io. Mi módon ? mondd, hogyha az káros nem leszen.
From. Oly házasságra lép, mit majd megkeserűl.
Io. Istennel vagy emberrel, mondd, ha mondhatod.
From. Mit kérdezed ? kimondanom ezt nem lehet.
Io. S a nő lesz az, ki trónjától megfosztja őt?
From. Egy gyermeket fog szülni az, ki atyjánál hatalmasabb.
Io. S e balsors elől nincs számára menedék ?
From. Soha sem, mig bilincsem föl nem oldatik.
Io. Ki az, ki Zeusnek ellenére téged fel fog oldani.
From. Utódaid közül egyikre vár e tett.
Io. Mit szólsz, bajodból kiszabadít gyermekem ?
From. A harmadik sarj tíz egyéb utód után.27
Io. Világosan nem érthető e jóslatod.
From. Megtudni fáradalmaidat ne keresd.
Io. Ne vond meg azt, mit nékem nyújtál azelőtt.
From. Két szó közöl az egyiket neked adom.
Io. Minő kettőből ? mondd, s engedd a választást.
From. Megengedem ; válaszsz tehát, ezentúli fáradalmaidat mond

jam-e el, vagy azt, hogy ki fog engem feloldani.»

Szerkezete a következő: négy fő kardal (choricum) három 
felvonást (episodiumot) választ el egymástól; az első kardalt egy 
prológus előzi meg, a negyediket egy záradék (exodus) követi.

A darabban három színész szerepelt, a harmadik valószínű
leg csak kisegítő, úgynevezett parachoregema volt, mint a Heten 
Theba ellen czímű tragoediában. Éhez képest a szerepek így lehet
tek elosztva: az első színész adta Prometheust; a második Erőt, 
Oceanust, lót és H erm est: a kisegítő színész Hephmstust. A hata
lom néma volt.

Magában a Lebilincselt Prometheusban, mely a hősnek csali 
bünhődését tárja elénk, tragikum nincs. A trilógia záradékát 
képező Feloldott Prometheusban a hős szenvedése szerencsés

Azaz, a ki a tizenharmadik nemzedékből való, t. i. Heracles.

Szerkezete.

Színészek 
száma és 
szerepfel
osztás.

Tragikuma.
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véget ér, tehát abban sincs tragikum. Szóval, a Prometheus trilógia 
nem tragoedia, hanem komoly drám a: és a Lebilincselt Prometheus 
annál kevésbbé az, hanem csak része egy trilógiái szerkezetű komoly 
drámának, s igy külön állva meg sem ítélhető. Általában véve 
több görög tragoedia lényegénél fogva komoly drám a; az Orestea 
trilógia is az. És az a körülmény, hogy ezen komoly drámának 
lényegével biró színmüvek a tragoediának nemcsak nevét viselik, 
hanem hatnak is annak erejével, abból magyarázható, hogy tech
nikájuk tragoediai, mert a görögök nem különböztetvén meg a 
komoly drámai motívumot a tragikum motívumától, mind a kettőt 
egyféle alakban juttatták kifejezésre.

A Prometheus trilógia iránya vallás-erkölcsi, épen úgy, mint 
a mondáé azon alakban, a hogy azt Hesiodusnál találjuk. Zeus a 
világ örökkévaló, hatalmas, terveiben sokszor kikutathatlan, de 
mindig igazságos uralkodója, ki keményen bünteti a vele szembe
szállót, de annak , ha hibáját belátva m egtér, igazságosságánál 
fogva megbocsát. Prometheus az öntudatra ébredő, és hatalmasan 
előre törekvő emberi nem személyesítése; hajthatatlanságában és 
nemességében az emberiség hatalmas és nagyra hivatott szelleme, 
istennel daczoló voltában, bünhődésében és megszabadulásában az 
emberiség hibái, szenvedései és megváltása tükröződnek vissza. 
Nem is minden ok nélkül látták az egyházi atyák nemes jellemé
ben a keresztény eszme előhirnökét!

Jegyzetek a Lebilincselt Prometheushoz.

A lTpo[j.7]Ű£Óc ősapára)? megvan a Codex Mediceusban, Bessa- 
rionisban, Florentinusban, Farnesianusban, Yenetusban, Guelfer- 
bytanusban és Parasinusban. Prometheus szövege a Perzsákéval 
együtt a legépebb.

Szövegkritikai és magyarázó kiadások: Aeschyli Prometheus 
vinctus ad fidem manuseriptorum emendavit, notas et glossarium 
adiecit C. Jac. Blomfield. Cantabrig. 1819. Editio emendatior P. 
Elmslii annotationibus aucta indicibusque instructa. Lipsiae,Wöller, 
182:2. Aeschyli Prometheus viuctus. Cum variét, lectionum potiore 
et scholiis integris auct. C. G. Haupt. Quaestionum Aeschylearum 
specimen I. Berolini, Dümmler, 1826. Aeschylus Gefesselter Pro
metheus. Griechisch und deutsch mit Einleitung, Anmerkungen 
und dem gelösten Prometheus von G. F. Schoemann. Greifswald,

Irányé.

Források és 
a szöveg 
állapota.

Irocla'om,
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Koch, 1844. Aeschyli quae supersunt tragédiáé. Becensuit, adnota- 
tionem criticam et exegeticam adiecit H. Weil Yol. II. Sect. II. 
Prometheus vinctus. Giessen, Eiecker, 1864. Aeschylus Prometheus, 
Erklärt v. L. Schmidt. Leipzig, Teubner, 1870. Aechylus Prome
theus nebst den Bruchstücken des [Ipofirplséí; Xoóp-eooc für den 
Schulgebrauch erklärt von N. Wecklein. Leipzig, Teubner, 1872.
2. Aull. 1878.

Prometheusnak 367—369-ik sorai (svílsv t. i. az Aetnából] sx- 
pa-f/jaovraí nozs jrotajroi jtupö? SáxTOVts? a'fptai? yváxfou; z'qc, xaX- 
Xtxápjcob X’xsXíac Xsopoö? 'piac) az Aetnának azon kitörésére utal
nak, mely a Chronicum Parium tanúsága szerint (to xöp ippórj xäov 
sv StxsXíaf jcspi TTjv Akvaíav, staj HHAFI, a.pyovuoc ’Ad'Vjvrjat 
Havtúnroo) Kr. e. 479-ben (a Chron. Par. 216-ik éve =  ol. 75,2 =  
Kr. e. 479) történt, tehát a darab csak ezen év után kerülhetett 
színre. Ámde mivel Prometheusban a jellemek rajza nagyobb előha- 
ladottságot mutat, mint a Könyörgő Nőkben, Perzsákban és a Heten 
Theba ellen czimű tragéd iában ; továbbá mivel kara sokkal kisebb 
terjedelmű, mint az említett három darabban, mert úgy viszonylik 
a idialogushoz [mint 1 : 7-hez, míg ezekben úgy mint 1: 2-höz; és 
mvel metrikája későbbi időre utal, mint az említett háromé 
(Sophocles és Euripides befolyására mutat a dactylo-epitritusok
i - u u , - u __ használata az 526— 535, 536—544; 887—893,
894—900 strophákban, és trochíeus acatalectusokó a 415—419, 
420—421 strophákban; 1. Rossbach-Westphal, Metrik der Griechen, 
második kötet második kiadás , XLVII—XLVIII); azaz mivel 
Prometheusban a jellemrajz, kar és metrika egyaránt már Sopho
cles és Euripides hatásáról tanúskodnak, míg a másik háromnál 
ilyféle hatás nyomait nem látjuk : ezen tényekből az következik, 
hogy Prometheus későbbi eredetű, mint az említett három darab 
bármelyike, azaz, hogy a Heten Theba ellen czimű tragédia (Kr. e. 
468 ~  ol. 78, 1) után adatott elő. Másrészt meg az a körülmény, 
hogy Prometheus nyelve, szemben az Oresteával, fiatalabb korra 
utaló üde frisseséget m u ta t; továbbá, hogy benne a harmadik szi- 
nósz alkalmasint még csak a kisegítő, parachoregema jellegével bír, 
úgy mint a Heten Theba ellen czimű tragédiában, s nem használ
ta ik  olyan terjedelemben rendes színészként, m int az Oresteában : 
arról tanúskodik, hogy Prometheus a Septemmel együtt a színészek 
használata tekintetében az átmeneti korszakba tartozik, tehát ko
rábbi eredetű mint az Orestea, azaz, hogy Kr. e. 458 (ol. 80, 2) előtt 
adatott elő. Mivel a Prometheusban a kar nemcsak a Könyörgő 
Nőkkel, Perzsákkal és a Heten Theba ellene zíműdarabbal, hanem az 
Oresteával szemben is csökkenést mutat, mert ebben úgy viszony
lik a kar a dialógushoz, mint 1 : 3-hoz, arra lehetne következtetni, 
hogy magánál az Oresteánál is későbbi eredetű; de ezen nézetnek 
ellentmond a darab fiatalabb korra utaló üde nyelve és a harmadik 
színésznek még alkalmasint csak kisegítő gyanánt való használata.

Előadásá
nak ideje.
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Általában véve megjegyzendő, hogy Prometheus jelentékenyen elüt 
Aeschylus többi darabjaitól technikáját illetőleg, a mennyiben két 
kornak, egy korábbinak és egy előhaladottabbnak különböző ele
meit tünteti fel, mert pl. a fiatalabb korra utolsó friss nyelvezet 
mellett a jellemek sokoldalúbb rajza, és a harmadik színésznek va
lószínűleg még csak kisegítő gyanánt való használata mellett a kar 
feltűnő rövidsége valamint a metrika fejlettsége lép előtérbe. De 
épen ezen különböző technikai elemeknek egy drámában való elő
fordulása is azt bizonyítja, hogy Prometheus az átmeneti korszakba 
tartozik.—A tudósokiközül Dindorf, Teuffel, Müller, L. Schmidt Pro - 
metheust későbbi eredetűnek, G. Hermann, Wecklein, Télfy, Bern- 
hardy, Bergk korábbinak tartják. Teufel a Septem és Orestea közé 
helyezi a Kr. e. 464—461-ik évek (ol. 79) tájára, mert már a har
madik színésznek is van szerepe a darabban, továbbá meglehetősen 
kifejlődött gépezeténél fogva és metrikája miatt is, mely Sophoclesre 
és Euripidesre emlékeztet. Dindorf az Aetna kitörésére vonatkozó 
versekből indulva ki azt állítja, hogy Kr. e. 479 (ol. 75, 2) jután ada
tott elő, és pedig a metrumokra és a kar compositiójára való tekin
tetből azt hiszi, hogy a Perzsák (Kr. e. 472 =  ol. 76, 4) vagy épen 
a Septem (Kr. e. 468 =  ol. 78, 1) után. 0. Müller a harmadik szí
nész szereplésénél fogva nagyon valószínűnek tartja, hogy Prome
theus Aeschylus utolsó művei közé tartozik. L. Schmidt (magya
rázó kiadásának bevezetésében a 16—18. lapokon) szintén a 
harmadik színész szerepléséből következtetve hihetőnek tartja, 
hogy későbbi időből származik. G. Hermann véleménye szerint 
(De choro Eumenidum Aeschyli dissertatio secunda. 1816. Opusc. 
H. p. 146. De compositione tetralogiarum atticarum. 1819. Opusc.
II. p. 313.) nem sokkal az Aetna kitörése után adatott elő. Hasonló 
nézetben van N. Wecklein is (Prometheust magyarázó kiadásának be
vezetésében a 22—23. 11.), különösen a trimeterre való tekintetből, 
mely Prometheusben még nem kezeltetik oly szabadon mint a Per 
zsákban ; de megjegyzi, hogy vannak okok, melyeknél fogva sze
rinte Prometheust egyaránt lehetne Aeschylus korábbi és későbbi 
művének tartani, mert pl. az a körülmény, hogy a darab techni
kája egyszerű, s különösen hogy abban nézete szerint csak két 
színész szerepelt, azt bizonyítja, hogy Prometheus Aeschylus korai 
müvei közé tartozik, de másrészt metrikájának mivolta későbbi 
korra utal. Föntebb említettük, hogy épen a technikában mutat
kozó külömböző elemeknél fogva kell Prometheust az átmeneti kor
szakba sorolnunk; a szinészek számát illetőleg később látni fogjuk, 
hogy Prometheusban nem két, hanem három színész szerepelt. 
Bernliardy szerint Prometheus nem íratott Kr. e. 479 e lő tt; stílu
sáról ítélve, késő eredetűnek volna ugyan mondható, de az Aetna 
kitörésére való czélzásra támaszkodva azt lehetne következtetni, 
hogy talán a kitörést követő évben, Kr. e. 478-ban (ol. 75, 3) 
íratott. Télfy a Perzsákat tartván Aeschylus legrégibb művének,
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azt hiszi, hogy Prometheus a Perzsák utáu Kr. e. 471-ben, 
vagy 470-ben adatott elő, miután Aeschylus a Perzsáknak Syracu
se A an való szinrehozatala czéljából Siciliába utazott. Ben/k szerint 
is a Perzsák után adatott elő Prometheus, t. i. írására az Aetna 
kitörése adott alkalmat, melynek romboló hatásáról Aeschylus élénk 
képet nyert, midőn a Perzsák előadására Siciliába utazott. Bergk 
szerint azon tényt, hogy Prometheus csakugyan a Perzsák után 
íratott, az is bizonyítja, hogy a Perzsák satyrdrámájának czíme 
egyszerűen Prometheus, mert ha Prometheus a Perzsák előtt került 
volna színre, akkor Aeschylus a Prometheus tragédiáktól való 
megkülömböztetés czéljából bizonyára még valami egyéb nevet is 
adott volna satyrdrámájának.

A Prometheus mondának eredete egészen az indogermán népek 
együttlétének idejébe vezethető vissza. Alapgondolata az emberi
ségnek a természeti állapotból cultura felé való törekvése képezi, 
melyben a főhős Prometheus, az emberiség géniusa, ki a tüzet, a 
cultura hatalmas segédeszközét, az embereknek juttatja. Már az 
indus monda szerint Agni (ignis), az istenné vált tűz, kinek gyakori 
mellékneve Pramati ("pounds’*, előrelátás, okosság), leszáll az 
égből (mint villám) az emberekhez. De az ősemberek mesterségesen 
is előállították a tüzet az által, hogy egy darab fát kerékagyban, 
vagy korongban gyorsan forgattak (mint a hogy még ma is a szent 
tüzet indiában előállítják); a forgató bot neve pramanthas (math, 
manth =  forgatni). Prometheus nevében a pramati mellett a pra
manthas fogalma is bent van, tehát eredetileg «az előre látó tüzet 
gyújtót» jelenti. Ezen ős Prometheus-monda azután számtalan vál
tozáson ment keresztül az indogermán népeknél. Hesiodus Theo- 
goniájában (oda sqq.) így adja elő : Midőn Zeusnak s a többi olym- 
pusi isteneknek uralomra jutásával a Cronos idejében szokásos 
közössége az embereknek és isteneknek megszűnt, s az istenek és 
emberek Meconében (Sicyonban) az új világrendről tanácskoztak, 
az ügyes és cselszövő Prometheus, Japetus titan és Clymene 
Oceamda fia, a hatalmas Atlas és balga Epimetheus fivére, rá akarta 
szedni Zeust az által, hogy egy áldozati ökör felosztása alkalmával 
egy részre bőrbe takarva s a marha gyomrával elfedve a húst s a 
kövér belrészeket, a másik oldalra zsiradékba borítva a fehér cson
tokat tette, s azután gonosz mosollyal Zeust választásra szólította 
fel. De Zeus átlátva a cselt, fölemelte a zsiradékot s erős haragra 
lobbant, midőn alatta látta a fehér csontokat. Büntetésül elvette az 
emberektől a tüzet, de Prometheus, ki irányukban jóindulatú volt, 
ellopta azt, egy üres vápfh]£-botba rejtve. Ezért Zeus nagy bajt 
zúdított az emberekre: Hepheestus által megalkotta földből az 
asszonyt, Athene által ellátta mindenféle elbájoló tulajdonokkal, 
és oda adta azt romlásukra az embereknek; mert ezen asszonytól 
származnak a nők, kik herék módjára az emberek között élnek, 
azok nagy bajára. Zeus annak bizonyságára, hogy őt rászedni nem

-2

Tárgya.
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Trilógiái
szerkezete.

szabad, Prometheust egy oszlophoz bilincselte, azután egy sast 
küldött reá, mely máját naponként emésztette ; minden éjjel annyi 
nőtt meg a májból, a mennyit a sas nappal fölemésztett. A sast 
később Hercules megölte Zeus parancsára, ki azt akarta, hogy 
fiának dicsősége elterjedjen a földön. AzvEp7a xat ilaápat (47 sqq) 
szerint Zeus elrejti a tüzet, mert Prometheus őt rászedte, de Pro
metheus ellopja ezt titokban. Erre Zeus büntetésül az összes istenek 
által mindenféle adományokkal elhalmozott Pandorát Epimetheus- 
nak küldi, ki azt Prometheus intése daczára elfogadta, s csak akkor 
vette észre a bajt, mikor már sajátja volt. Mert azelőtt boldogan 
éltek az emberek nemzedékei, menten minden bajtól és halálthozó 
betegségektől, de Pandora a neki ajándékozott doboznak felemel
vén födelét, abból a mindenféle bajok és betegségek kiröppenve 
elszéledtek a szárazon és tengeren, csak a remény maradt vissza, 
mert Pandora Zeus parancsára idejekorán visszacsapta a födelet. •— 
A Prometheus-monda azon alakjában, mint a hogy azt Hesiodus- 
nál látjuk, vallás-erkölcsi irányú, s alapgondolata az, hogy az ember 
a megismerés és cultura által, melynek hatalmas segédeszköze a 
tűz, kivetkőzve boldog természeti állapotából, temérdek sok baj és 
nyomorúság közé jutott. Prometheus az öntudatra ébredő emberi 
nem személyesitője, mely elbizakodva áthágja a kiszabott hatá
rokat, ezért bűnhődik, és végre is csak az istenség segítségével 
szabadul meg saját maga által okozott számtalan bajaitól.— Aeschy
lus igen szabadon dolgozta fel Prometheusában a Prometheus 
mondát. A darab tárgyának és tartalmának összehasonlításából 
látható, hogy Aeschylus a mondának több részét mellőzte és viszont 
oly elemeket használt fel, melyek az Aeschylus előtti Prometheus 
mondával összefüggésben nem állanak. Pl. belevonta darabjába 
az Io-episodot, továbbá a drámai összeütközés és érdekesség eme- 
lese szempontjából felhasználta a Pindarus Isthmia YII-ben olvas
ható következő mythust: Midőn Zeus és Poseidon Thetis kezéért 
versenyeztek, Themis kinyilatkoztatta a sors azon határozatát, 
hogy Thetis egy fiút fog szülni, ki hatalmasabb lesz atyjánál, és ha 
Zeus vagy Poseidon lesz az atya, olyan fegyvert fog forgatni, mely 
hatalmasabb lesz mint a villám, vagy a három ágú szigony. 
Aeschylus, háttérbe szorítva a mondának Poseidonra vonatkozó 
részét (melyről a 924—925. sorokban csak mellékesen emlékszik 
meg), előtérbe lépteti Zeust; továbbá a sorshatározat titkának isme
rőjévé Themis helyett Prometheust teszi, és őt ezen változtatáshoz 
képest Themis fiának nevezi. Atyját nem említi.

A oí npour^sic kifejezés, mely a codexekben Aeschylus élet
rajzával együtt található ’Ex rJj? jrouatxíj? taxopía? czímü fragmen
tumban olvastatik (xat rivs? rjírj twv rpa'fipSiwv aoup Siá jróvtuv oixo- 
vojj.oövuat üsojv, xaíH~sp ot 11po;irp>sic), nem a trilógia czíme, mint 
Teuffel hiszi, hanem csak collectiv megnevezése Aeschylus Prome
theus czímü tragoediáinak. A trilógia nevét nem ismerjük, de ha
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lett volna is neve, az bizonyára nem οι Προμηθεΐς-nek hanem 
ή Προμηθείς-nek haugzanék. Προμηθέας δεσμώτης 507—510-ik 
soraiban a kar azon reményét fejezi ki, hogy Prometheus ki fog 
szabadulni bilincseiből, mire Prometheus az 511—514-ik sorokban 
azt válaszolja, hogy nem egyhamar, hanem csak ezer kín és fájda
lom után; a scholiasta Prometheus szavaihoz, az 511-ik sorhoz, 
megjegyzi, hogy Prometheus Aeschylusnál «a következő drámában 
féloldalik bilincseiből» (sv γάρ τω εξής δράματι λύεται, όπερ εμφαίνει 
Αισχύλος). Továbbá a kar kérdéseivel faggatja Prometheust, hogy 
mondja meg, ki az, a ki Zeus trónját fenyegeti, erre Prometheus 
az 522—525-ik sorokban azt válaszolja, hogy még nem jött el ideje 
annak, hogy ezt a titkot elárulja ; a scholiasta az 522-ik sorhoz azt 
jegyzi meg, hogy Prometheus a titkot illetőleg «a következő drá
mában teendő nyilatkozatára gondol» (τω έξης δράματι φολάττει τούς 
λόγους). Ez a két adat kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a Προμηθέας 
δεσμώτης-t a Προμηθέας λυόμενος követte, s hogy ez utóbbiban Pro
metheus a Zeust fenyegető veszedelem titkát kijelenti. A Προμηθέας 
λυόμενος tartalmáról részletesebb tudomásunk van az ezen darabból 
fennmaradt meglehetős számú fragmentumokból (1. Dindorf, Αι
σχύλου άποσπασμάτια, 191-—206) és egyéb ókori írók nyilatkozataiból. 
Wecklein óvatosan recontruálja ezen darab tartalmát a fragmen
tumok és ókori írók adatai alapján Prometheus jegyzetes kiadásá
nak bevezetésében a 9— 11 -ik lapokon. Az a kérdés most már, mi 
volt a trilógia harmadik darabja? A ΙΙρομηθεύς δεσμώτης és λυόμε- 
νος-οη kívül még három Prometheus czímű Aeschylustól származó 
drámáról van tudomásunk: az egyik a Perzsák trilógiájához tartozó 
s a Perzsák didascaliájában egyszerűen Prometheusnak nevezett 
satyrdráma, melyből határozottan megnevezett fragmentumot nem 
bírunk; a másik a Pollux 9 ,156-ban drámának nevezett Προμηθέας 
παρκαεος, melyből Pollux 10, 64-ben (ώμόλινον . . Αισχύλου έν 
Ιΐρομηθεΐ πυρκαεΐ- λινά δέ, πίσσα κώμολίνου μακροί τόνοι; 1. Dindorf, 
Aesch. fragm. 189) egy fragmentumot is közöl; a harmadik a Ca- 
talogusban említett Προμηθέας πυρφόρος, melyből Gellius 13, 19, 4 
útján (id quoque animadvertimus apud Aeschylum εν τψ πυρφόρφ 
ΙΙρομηθεΐ et apud Euripidem in tragoedia, quas inscripta est Ίνώ, 
eundem esse versum absque paucis syllabis. Aeschylus sic σιγών 
θ’ όπου δει καί λέγων τά καίρια, Euripides i ta : σιγάν θ ’ όπου δει καί 
λέγειν Τν’ ασφαλές; 1. Dindorf, Aesch. fragm. 188) bírunk egy frag
mentumot. Természetes, hogy ezen három Prometheus közül a 
Perzsák trilógiájához tartozó Prometheus satyrdráma itt combi- 
natióba nem vehető; vizsgáljuk tehát közelebbről a Προμηθέας πυρ- 
καεύς-t és Προμηθέας πυρφόρος-t. Plutarchus, Moralia p. 86 f.-ben 
egy fragmentumot közöl (τράγος γένειον αρα πενθήσεις συ γε; 1. Dindorf 
Aesch. fragm., 190), és megjegyzi róla, hogy azt Prometheus 
mondja a satyrnak, ki az előtte ismeretlen, Prometheus által élesz
tett tüzet látva s annak természetét nem ismerve azt örömében
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átölelni és megcsókolni akarja. Ezekből látható, hogy a Plutarchus 
által idézett fragmentum egy olyan satyrdrámából való, melyben 
Prometheus a satyr előtt ismeretlen tüzet éleszti, tehát a fragmen
tum bizonyára a Pollux által említett Προμηθεύς πυρκαεός-ból való; 
de ez a tény ismét azt bizonyítja, hogy a Πρ. πυρκαεός satyrdráma, 
tehát szintén nem képezheti a Prometheus trilógia részét, sőt 
nagyon valószínű Wecklein azon nézete, hogy a Πρ. πυρκαεός azo
nos a Perzsák trilógiájához tartozó Prometheus satyrdrámával, 
melyet Aeschylus, nem lévén még akkor egyéb Prometheus nevű 
drámája, egyszerűen Prometheusnak nevezett, és hogy csak az 
alexandriai grammatikusok nevezték el Πρ. πυρκαευς-nak, hogy 
megkülömböztessék a Prometheus trilógiához tartozó többi Pro
metheus czímű daraboktól. Nézzük már most a Catalogus és Gellius 
által említett I Ιρομηίίεύτ πυρφόρος-t. Abból a tényből, hogv Gellius 
a Πρ. πυρφόρος-ból idézett fragmentumnak az Euripides Ίνώ czímű 
tratjoediájában előforduló verssorral való hasonlatosságát emeli ki, 
továbbá, hogy ezen Πρ. πυρφόρος-ból idézett verssor, mint Dindorf 
észrevette (1. Aesch. fragm. 188), majdnem teljesen azonos Aeschy
lus Choephori czímű tragoediájának 582-ik verssorával (σιγάν ίί'οπου 
δει καί λέγειν τά καίρια), az következtethető, hogy a Πρ. πυρφόρος 
tragoedia volt, tehát mint ilyen részét képezhette a Prometheus 
trilógiának. A πυρφόρος elnevezésből továbbá arra következtethe
tünk, hogy tárgya a Prometheus által elkövetett «tűzlopás vétsége» 
volt s ehez képest a Prometheus trilógiában az első helyet foglalta 
el. Ámde a Πρ. δεσμώτης azon részéhez, hol Prometheus felszólítja 
a kart, hogy nézze, minő meggyalázó büntetésben részesül ő, s 
azt mondja, hogy így fog ő szenvedni évezredeken át (vv. 93—95: 
δέργβ-ηϋ· οιαις αικίαισιν διακναιόμενος τον μυριετή χρόνον άΰλεόσω), 
megjegyzi a scholiasta a 94-ik sorhoz, hogy Prometheus a Tűzvívő 
Prometheusban úgy nyilatkozik magáról, hogy ő harmincz ezer 
évig volt lebilincselve (έν γάρ τψ πυρφόρφ τρεις μυριάδας φησί δεδέ- 
σθ-αι αυτόν); ebből tehát az következnék, hogy a Πρ. πυρφόρος a Πρ. 
δεσμώτης illetőleg λυόμενος után állott. Csakhogy helyesen jegyzi 
meg Dindorf (Aesch. fragm. 187), hogy Prometheusnak ezen scho
liasta által említett nyilatkozata természeténél fogva nem a Πρ. 
πυρφόρος-ba, hanem a Πρ. λυόμενος-ba való, s hogy e szerint a 
scholiasta tévedésből írt λυόμενος helyett πυρφόρος- t ; ennek alap
ján tehát elfogadja Dindorf (s vele együtt mi is elfogadjuk) Welcker 
emendatióját, ki a scholiasta szavait τψ πυρφόρφ-ból τψ λυομένψ-ra 
javítja. — Prometheus trilógiái szerkezetére nézve a tudósok
nál két fő nézet uralkodik: némelyek trilógiái szerkezetűnek 
tartják, és vagy a Πρ. πυρφόρος, Πρ. δεσμώτης, Πρ. λυόμενος-féle 
sorrendet (Welcker, Schömann, Teuffel, 0. Müller, kikhez mi is 
csatlakozunk, s csak a megokolás módjában járunk el a magunk 
módja szerint), vagy a Πρ. δεσμώτης, Πρ. λυόμενος, Πρ. πυρφόρος- 
félét (Westphal, L. Schmidt, Wecklein) fogadják e l ; mások (Télfy,
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Dindorf) tagadják a trilógiái szerkezetet. Welcher «Die Aeschy- 
lische Trilogie Prometheus» stb. (Darmstadt, 1824, Leske) és 
«Nachtrag zu der Schrift über die Aeschylische Trilogie» stb. 
(Frankfurt am Main, 1826, Bonner) czímű műveiben, Schümann 
az általunk felsorolt Prometheusra vonatkozó irodalomban említett 
munkájában, Teufel a Perzsák jegyzetes kiadásának bevezetésében,
0. Müller görög irodalomtörténetében adnak kifejezést nézetüknek. 
Schömann említett könyvében saját sugallata szerint reconstruálja 
költemény alakjában a Hp. Xuófjievos-t. Westphal a Prolegomena 
zu Aeschylus Tragoedien (Teubner, 1869) című könyvének «Prome
theus-Trilogie» czímű függelékében a 11 p. Ssap-dinr]? és líp. Xdojaevoc 
után helyezi a ilp. jrapcpópos-t, első sorban a scholiastának Prome
theus 94-ik sorához való általunk idézett szavaira támaszkodva, 
továbbá azon oknál fogva is, mert hihetetlennek tartja, hogy 
Aeschylus a tűzlopást az első tragoediában mint «cselekvényt» s 
a másodikban, t. i. a ílp. ösafuÓTTjs-ben, mint hosszas «elbeszélést» 
adta. A scholiasta szavaira nézve már nyilatkoztunk; az «elbeszé
lést» illetőleg gondoljuk meg, hogy Prometheus a tűzlopás törté
netét az Oceanidáknak mondja el, kik mint alsóbb rangú női 
istenségek az első darabban bizonyára nem vettek részt az istenek 
harczában, s így a tűzlopás tényéről legfölebb csak homályos isme
retük lévén szívesen hallották Prometheustól annak részletesebb 
elbeszélését; de sesthetikai szempontból se eshetik különös kifogás 
alá, legalább ebben az esetben nem, annak elbeszélése a második 
darabban, a mi az elsőben a cselekvénynek részét képezte, mert 
ez az elbeszélés kifejezést ad Prometheus elkeseredettségének, ki 
gyötrelmei között meghatva az Oceanidák részvéte által, vissza
gondol mívelt dolgaira, s kiemeli előttük nagy érdemeit, hogy 
annál világosabban meggyőződhessenek azon igazságtalanságról, 
mellyel őt Zeus oly méltatlanul sújtotta. Westphal nézete szerint 
a rip. Xoóp.svo?-ban Prometheus megszabadítása Zeus akarata elle
nére történt s csak a dip. xopíiópoc tartalmazta a Zeus és Prome
theus között való kibékülést, tehát a drámai kiengesztelődest; 
továbbá a 11 p. rop<pópoc-ban Prometheus mint attikai cultura-isten 
szerepelt, s a darab a Prometheirs tiszteletére szervezett Ilpop.'/jtlsia 
ünnep megalapításával végződött. Westphallal egy nézeten vannak 
L. Schmidt és Wecklein Prometheust magyarázó kiadásaikban, 
azzal az egy eltéréssel, hogy szerintük a Ílp. X'ióasvoc-ban Zeus 
akaratával történt Prometheus felszabadítása. De nagyon helyesen 
jegyzi meg Bergk irodalomtörténetében, hogy a kiengesztelődés- 
nek ily módon két drámában való tárgyalása tűrhetetlen pleonas- 
mus. Bergk szerint a ílp. SsapwTYj? és ílp. Xoópsvoc után egy har
madik önálló és külön tárgyú, előttünk ismeretlen traxoedia, es 
egy szintén ismeretlen satyrdráma következett; a ílp. 7rapcfópoc-t a 
Up. ícopxasós-el azonos satyrdrámának tartja. G. Hermann «De 
compositione tetralogiarum tragiearum» (1819. Opusc. Yol. II.
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p. 315 sqq) czímű munkájában elismeri, hogy a Tip. δεσμώτης-t a 
Tip. λυόμενος követte, azonban a «De Aeschyli Prometheo Soluto» 
(1828. Opusé. Yol. IV. p. 258 sqq) czímüben tagadja Prometheus- 
nak trilogikus szerkezetét; végre elfogadja Prometheusnak trilogi- 
kus szerkezetét is «De Prometheo Aeschyleo» (1846. Opusc. Yol. 
VIII) czímű értekezésében. Télfy G. Hermann 1828-ban megjelent 
munkájának ad igazat, s ő is tagadja Prometheus trilogikus szer
kezetét ; tagadja továbbá Dindorf is a görög scenikusok kiadásában 
a 113— 114. lapokon, kinek a Πρ. πυρφόρος-ról az a véleménye, 
hogy a Perzsák trilógiájához tartozó egyszerűen Prometheusnak 
nevezett satyrdrámát nevezték el úgy az alexandriai grammatiku
sok, hogy megkülömböztessék azt a többi Prometheus-drámáktól; 
a Πρ. πυρκαεύς-ról meg azt tartja, hogy azt Pollux tévesen említi 
Πρ. πορφόρος helyett ; szóval Dindorf szerint a Qp. πορφόρος és 
Πρ. πυρκαεός azonos a Perzsák trilógiájához tartozó Prometheus 
satyrdrámával.

Hogy Aeschylus a Lebilincselt Prometheus színterének, eltérve 
a szokásos mondától, nem a Caucasust veszi, kitűnik a darab 
700— 721. soraiból, melyekben Prometheus azt mondja lónak, 
hogy majd csak hosszas bolyongás után fogja elérni a Caucasust. 
A színtér meghatározható a darab több helyéből, melyeket Weck- 
lein jegyzetes kiadásában a 21-ik lapon pontosan összeállított. 
A hypothesis csak annyit mond, hogy a darab színtere Scythiában 
van a Caucasus hegy irányában (ή μεν σκηνή τού δράματος όπόκειται 
έν ΣκυίΚφ επίτό Καυκάσιον όρος); pontosabban és helyesen hatá
rozza meg a szintért a scholiasta a darab 11-ik sorához való sza
vaiban, melyekben ő is Prometheusnak lóhoz intézett szavaira 
támaszkodik (ίστέον 3« ού κατά τον κοινόν λόγον έν τφ Καυκάσιο φησί 
δεδέσθαι τον Προμηθέα, αλλά πρός τοΐς Εύρωπαίοις τέρμασι του 'Ωκε
ανού, ώς από των πρός τήν Ίώ λεγομένων έστί συμ.βαλεΐν). De a Fel
oldott Prometheus színtere a Caucasus, a mint az ezen darab egyik 
Cicero által fordításban közölt fragmentumából (Dindorf. Aesch. 
fragm. 193) látható.

Sophocles Vitájából (vv. 26-—30: παρ' Λίσχΰλω δέ τήν τραγω
δίαν εμαθ-ε, καί πολλά έκαινούργησεν εν τοΐς άγώσι . . . αυτούς δέ τούς 
χορευτάς ποιήσας αντί δώδεκα πεντεκαίδεκα), és Suidasból (Σοφοκλής- 
ουτος . . . πρώτος τόν χορόν έκ πεντεκαίδεκα είσήγαγε νέιον [t. i. προσώ
πων, Dindorf szerint], πρότερον δυοκαίδεκα εισιόντων) tudjuk, hogy a 
kar tagjainak számát Sophocles emelte tizenötre, mely azelőtt 
(t. i. Aeschylus idejében) tizenkét személyből állott; tehát, ha csak 
különös okok nem vezetnek ellenkező nézetre, Aeschylus darabjai
ban tizenkét kardalnokot kell fölvennünk. -A kar külső megszorí- 
tottságára nézve 1. a darab előadásának idejére vonatkozó jegy
zetet.

Prometheus s általában véve Aeschylus műveinek szerkeze
tére nézve 1. E. W estphal: Prolegomena zu Aeschylus tragoedien.



Lipcse, Teubner, 1869; különösen az összefoglaló részt: pp. 
188— í 94. Aeschylus minclenik darabjának szerkezete ugyanaz, 
kivéve a Könyörgő Nőket és Perzsákat, melyekben a prológus 
hiányzik. A négy choricum közül az elsőnek neve parodus, a többi 
háromé stasimum. Teufel nyilván tévedésből mondja Aeschylus 
Perzsáit magyarázó kiadásának bevezetésében a 25-ik lapon, hogy 
Prometheusnak nincs prológusa.

Sophocles Vitájából (vv. 26—31: jcap' Am/óXio ős vijv zpa- 
yitídíuv spalls, xai íroXXá sxaivoópYYjusv ev zoic, áywcu.. . xai töv zpízov 
óroxpiTTjv e£e5pev), és Suidasból (EotpoxX-/)?' goto? jtpőrco? tpioiv r/pY(- 
aato tbroxpiratc xai uj) xaXoopévw Tpi'cá'jamarg) tudjuk, hogy a har
madik színészt Sophocles hozta be, hogy tehát azelőtt (t. i. Aeschy
lus idejében) csak két színész volt. Ennélfogva Aeschylusnál két 
színészt kell fölvennünk, kivéve ha egyéb okok egyéb föltevésre 
nem vezetnek bennünket. A szerepfelosztásra nézve nemcsak Pro- 
metheust illetőleg, de általában véve az egész görög drámára nézve 
sincsenek adataink, nemcsak az egyes darabokban való szerepfel
osztásokra, de még az elvekre nézve sem, melyek szerint a felosz
tás történt. Épen azért a szerepfelosztásokról csak is többé-kevésbé 
valószínű combinatiók adhatók. Prometheus a színészek száma 
tekintetében a Septemmel együtt az átmeneti korszakba tartozik, 
mert ezen két darabban Aeschylus, habár csak csekélyebb mérték
ben, már fölhasználja a Sophocles által behozott harmadik színészt. 
A tudósok részint két rendes és egy kisegítő színészt, részint három 
rendes színészt, részint csak két rendes színészt vesznek fel. Két 
rendes és egy kisegítő színészt fogad el Teufel is Aeschylus Per
zsáit magyarázó kiadásának bevezetésében, ámbár hogy ő azt is 
lehetségesnek tartja, hogy a darabban három rendes színész sze
repelt. A személyek számára való tekintettel csakugyan három 
rendes színészt kellene fölvennünk, ha a darabot, mint az előadási 
időről szóló jegyzetben kifejtettük, technikájának sajátszerűségénél 
fogva nem kellene az átmeneti korszakba soroznunk. Ha a darab
ban csakugyan három rendes színészt szerepelt, a mint hogy azt 
bizonyosnak nem tartjuk, akkor a szerepek bizonyára úgy voltak 
fölosztva, a mint azt Télfy adja, t. i. a főszereplő adta Prome
theust; a másodszereplő Hephsestust és ló t; a harmadrendű sze
replő Erőt, Oceanust és Hermest. Télfy a karvezető szerepét egy 
negyedrangú színésznek adja. Wecklein szerint (1. Prometheus 
jegyzetes kiadásának bevezetését a 19—20-ik lapokon) Prome- 
theusban csak két színész szerepelt, oly módon, hogy az első 
Hephsestust és Prometheust, a második Erőt, Oceanust, lót és 
Hermest adta. Wecklein szerint a prológusban, hol három személy 
lép föl egyszerre, t. i. Prometheus, Erő és Hephaestus (az Erővel 
együtt megjelenő Hatalom néma, xtocpöv jrpóawxov, tehát annak, ki 
azt játszotta, nem kellett színésznek lenni, mert nem volt egyéb 
teendője, mint hogy az Erővel együtt Prometheust a sziklához

Színészek 
száma 
és szerep
felosztás.



hurczolta), Prometheust egy fakép ábrázolta (ezt Welcker állította, 
legelőször «Die Aeschylische Trilogie Prometheus» czímű mun
kájában) ; t. i. Wecklein szerint csakis így érthető meg a különben 
szükségtelen néma Hatalom fölléptetése, mert Aeschylus, kinek a 
drámai ceconomia akkori megszorítottsága szerint csak két színész 
állott rendelkezésére, kényszerítve volt a prológusban Prometheust 
egy fakép által helyettesíteni, és hogy ez az illusiót ne rontsa, két 
hatalmas alakot kellett odaállítania a fakép által ábrázolt Prome
theus hurczolására, a mi hogy ha csak egy személy által történik 
egy faképpel, bizonyára nevetségessé válik még azon távolság 
mellett is, mely a görög színházban a nézőtér és színpad között 
volt. Wecklein szerint Aeschylus az oeconomia ezen megszorított- 
ságát igen ügyesen felhasználta a drámai hatás előidézésére, mert 
a kínjait némán tűrő Prometheus annál jobban megrendítette a 
nézőket. Wecklein továbbá azt állítja, hogy a Hephaestust adó szí
nésznek nem kellett öltözetet változtatni Prometheus szerepének 
játszására, s így lelépése után, míg az Erő a prológus végén Pro- 
metheushoz beszélt (82—87), volt ideje egy a színpad falában levő 
nyílón át a Prometheust ábrázoló fakép mögé kerülni, s ott kellő 
állásba helyezkedni. Wecklein érvelése epen nem mondható helyes
nek. A néma Hatalomnak az Erővel való megjelenése teljesen 
érthető úgy is, ha a prológusban Prometheust élő színész ábrá
zolta, érthető pedig tisztán a színpadi hatásra való törekvés szem
pontjából, mely hatást Prometheusnak két hatalmas és szívtelen 
isten által való előhurczolása okozott; és hogy az Erőnek társa 
épen a Hatalom, az természetes, mert Hesiodus Theogoniájának 
383—403. sorai szerint az Erő és Hatalom testvérek, és mióta 
Zeusnak a titánok ellen való harczában Zeus oldalán részt vettek, 
annak állandó kísérői és szolgái; természetes tehát az is, ha Zeus 
parancsának végrehajtásában mind a ketten buzgólkodnak. Hogy 
Prometheusnak a prológusban nagy szenvedései között való hall
gatása szintén nem bizonyíthat a fakép mellett, az természetes, 
hiszen a görög költőknél általában veve szokásban volt különösen 
a nagy fájdalmat némán ábrázolni, mint azt a scholiasta is Pro
metheus 436-ik sorához megjegyzi (aitóütóat yáp napa ■jrotrjTaí? m  
irpóawjra 7) §i5 ad&adíav, w? AyiXXso? ev zoí? <í>po?í SocpoxXéoo?
Wecklein szerint AíayóXoo] rj Siä aojnpopäv <í>? rj Ntófbj nap' AiayóXi;) 

rj Stát Jtspíoxsijav tó? ó Zsö? napa ríj) nonjzy [Ilias, 1, 511; jrpö? ríjv 
rf;? 0é«8o? a ír/) a tv). Hogy pedig a Hephaestust játszó színésznek 
nem volt szükséges Prometheus előadására öltözetet változtatni, 
az a színpadi illusio szempontjából még a görög színház nagyobb 
szabású méretei mellett is hihetetlen; és annál hihetetlenebb még 
az öltözet-változtatás szükségtelenségének elfogadása daczára is 
az, hogy a Hephaestust előadó színész azon pár percznyi idő alatt, 
míg az Erő a prológus végén hat sorból álló Prometheushoz inté-
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zett szavait (82—87) elmondja, a színpadról lelépve a fakép helyét 
elfoglalhassa.

Azon sok mindenféle merésznél merészebb eombinatiók, 
melyeket a Lebilincselt Prometheus irányára nézve találunk, 
majdnem mind a tragoedia trilógiái szerkezetének tekinteten kívül 
való hagyásából származnak (1. ezekre nézve Wecklein Prome- 
theust magyarázó kiadásának 12— 17., és Patin tanulmányai első 
kötetének 254—256. lapjait). Patin  a 285. lapon azt állítja, a mit 
hinni nem merünk, hogy t. i. Aeschylus Prometheusában, talán 
Pisistratusra gondolva, a zsarnokság és szabadság ellentétét állítja 
elénk.

II.

Antigone és Ismene párdala.
( Aeschylusnak Heten Theba ellen czímíí tragoedidjából.)

Egyetlen a maga nemében Antigonének és Ismenének a 
kar gyászéneke után következő párdala, melyért Klein annyira 
lelkesül, hogy szívesen lemondana érte az összes XVII-ik, XVIII-ik 
és XlX-ik századbeli franczia tragoediáról. Ha túlzottnak tartjuk 
is Klein nyilatkozatát, mit se vonunk le ezen remek dal értékéből. 
Valóban különösen itt van alkalmunk bámulni Aeschylus alkotó 
erejű geniusát. A párdal hangja egy : mélyen szomorú, de annál 
változatosabb és művésziesebb fordulatokat látunk szerkezeté
ben. Egymást követi szájról szájra vagy pár szóban vagy hosz- 
szabb mondatokban, majd szakadozott majd egymásba fonódó elő
adásban a fájdalom hatása alatt keletkező gondolatok egész raja, 
és mindez a mély érzés ereje szülte rögtönzés jellegét adja a dal
nak. Úgy látszik, hogy a rokonoknak ilyféle improvizált gyászdala 
szokásban volt a régi görögöknél, a mely nézetet megerősíti az a 
tény, hogy a mai görögöknél is a megholtnak rokonai és barátai 
összegyűlve annak hamvai körül s átengedve magukat érzelmeik
nek szájról szájra menő gyászdalt szoktak rögtönözni, a mi bizo
nyára a régi görögök szokásának maradványa. De lássuk most 
már Antigone és Ismene dalát, habár csak gyönge fordításban * 
(961 — 1004):

* A Heten Theba ellen czíinű tragoedia Oedipus két fiának, Bteo- 
elesnek és Polynicesnek a thebai trónért való harczát tárgyalja. Eteocles

Iránya.
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«Ant. Ledöfve döftél!
Ism. S te meghálál megölve őt!
Ant. Lándzsával öltél!
Ism. S lándzsátul estél!
Ant. Te baj-hozó!
Ism. Te baj-tűrő!
Ant. Terítve fekszel!
Ism. Éltet ontva!
Ant. Fakadj ki, bú!
Ism. Fakadj ki, könny !
Ant. Ja j!
Ism. n Ja j!
Ant. Őrjöng a lelkem bánatában !
Ism. Szivem sóhajt, és nyögve nyög!
Ant. Oh jaj, te sokszor megsiratott!
Ism. Te is, te nyomorult, szegény!
Ant. Rokontól vesztél e l!
Ism. S kivégezél rokont!
Ant. Kettős a baj, mit gyászolunk!
Ism. Kettős a baj, mi látható!
Ant. E kettős baj minékünk szól,
Ism. Mert nővér áll fivérnél!
Ant. és Ism. Oh Sors, nyomasztó gond hozója !

Szentséges Oedipusnak árnya!
Sötét Boszú, mi nagv hatalmad!

Ant. Jaj!
Ism. Ja j!
Ant. Borzalmas látományu baj 
Ism. Fogadta ezt, a visszatérőt!
Ant. Megölve őt, nem téré vissza !
Ism. Midőn már visszatért, veszett e l!
Ant. Elveszté életét!
Ism. És elragadta ezt!
Ant. Atkos család!
Ism. Atkos bajok!
Ant. A kettős bánat egynevű !
Ism. A fegyver átka könnyet ont!
Ant. és Ism. Oh Sors, nyomasztó gond hozója!

Szentséges Oedipusnak árnya!
Sötét Boszú, mi nagy hatalmad!

Ant. Te tudtad azt, midőn jövél,
Ism. S te is hamar megérthetéd,
Ant. Midőn már visszatérhetél,

az uralkodás évének leteltével nem akarta átengedni Polynicesnek kölcsö
nös megállapodásukhoz képest a trónt, miért is ez utóbbi Argosba menekül
vén, onnan hat vezérrel egyetemben s heted magával haddal tért vissza 
Theba ellen. A harczban a két testvér egymás kezétől esik el. Az eleset
teknek két nővére — Antigone Polynicesnek, Ismene Eteoclesnek tetemére 
borulva — mondja el a gyászdalt.



Ism. Hogy véle lándzsa-harczra kelj!
Ant. Kín mondani!
Isin. Kín látni is !
Arit. Oh fájdalom,
Isin. Oh szenvedés,
Ant. Mely rázúdult a házra s földre,
Isin. És nem külömben én reám !
Ant. Oh jaj, te mély keservü baj feje !
Ism. S te mindenek fölött megsiratott!
Ant. és Isin. Oh jaj, ti átok rabjai !
Ant. Oh jaj, de hol temetjük őket el?
Isin. A legelső, legtisztesebb helyen!
Ant. és Isin. Oh jaj, közös vesztünk atyánkkal!»

P ecz  V il m o s .



EV1 JELENTE S.

A kegyelet adójának lerovásával kezdjük ez évi jelentésün
ket, azon férfiú irányában, ki fögymnasiumunk ügyeit éveken 
keresztül oly melegen szívén hordta s ez iskolai év vége fele állásá
tól elvált ugyan, de a főgymnasium fejlődésében maradandó nyo
mokat s a tanári testület szívében hálás emléket hagyott hátra. 
Tek. Vasskó Endre ügyvéd úr intézetünknek három évig volt fel
ügyelője. Fögymnasiumunk körül szerzett érdemeit részletezni s 
méltatni nincs jogunk, a hely sem alkalmas erre; de melegen 
elbúcsúzni tőle e helyen s biztosítani őt arról, hogy a szívélyes 
viszonynak, mely köztünk évekig fennállott, emlékét szívünkben 
meg fogjuk őrizni, a hála kötelességei közé tartozik. Helyébe a 
magyar-német egyházközség a következő 3 évi cyclusra tek. dr. Urálik 
Lajos ügyvéd urat választotta iskolai első felügyelővé, kinek erélyes- 
sége és tapintata van ezentúl hívatva arra, hogy az elődjétől átvett 
örökséget tovább íejleszsze s az intézet felvirágzását előmozdítsa.

A matliematikai tanszéket, mely dr. Lakits Ferencz úr eltávo
zásával megüresedett, ez évben dr. Ormay Lajos tanár úrral töltötte 
be ideiglenesen a nagyt. egyházi választmány.

Az ifjfisági könyvtár, melynek alapját a nt. egyházi választ- 
mánymár a múlt évben megvetette, ez évben berendeztetett s novem
ber 25-én megnyílt. Hogy mily szükség volt ezen intézményre, azt 
mutatja forgalma, melynek értelmében fennállásának lefolyt hat 
hónapja alatt J 388 tanuló vett ki könyveket. Az egyh. vál. maga is 
e szép czélra további 200, a gymn. segélyző-egyesület pedig 50 irtot 
adományozott, mi által azon helyzetbe jutottunk, hogy az eddigelé 
csekély könyvtárt minden irányban kiegészíthessük. Az egyházi 
tagok közűi pedig többen találkoztak, kik a kezdetleges intézményt 
ez évben is áldozatkészen támogatták, még pedig t. Kéler Napoleon
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úr 10 írttal, Édeskúthy Lajos úr 5 írttal, Boros József úr 1 írttal. 
Fogadják ez úton az ifjúság nevében nemes buzgalmukért hálás 
köszönetünket. A tőke, mely gyermeki lélekben kamatozik, ezersze
res gyümölcsöt terem.

Az érettségi vizsgálatoknál ez idén is szeretett lelki főpászto
runk, nagys. és főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv úr, a bányakerületi 
evangélikusok püspöke tisztelt meg jelenlétével. Elnöklete mellett a 
szóbeli vizsgálatokat, melyekhez kormányképviselőül dr. Medveczky 
Frigyes úr, a bpesti m. Tud. Egyetemen a pliilosophia rendes tanára, 
volt kiküldve, jún. 4. 5. napján tartottuk. Az osztályvizsgák a 
VlII-dikban 1886. május 10— 19-ig tartottak; az írásbeli érettségi 
vizsgálatokat pedig máj. 24—28-ig ejtettük meg. Az érettségi vizsga 
eredményét az Értesítő végéhez csatolt táblázat mutatja.

A főgymnasiumi «Arany János-kör», valamint a dal- és zene
egyesület ez évben is működött tagjainak lelki kiművelődésén; 
a  segélyző egyesület pedig a jótékonyság érzelmeit ez évben is 
ápolta s számos szegény tanúlót tanulmányaiban támogatott. 
A franczia nyelvben Kozdon György úr, a gyorsírásban pedig Viz- 
niczei Cserszky Péter úr, oklev. gyorsírástanár, oktatta a jelent
kezőket (20 kezdőt és 5 haladót).

A fegyelem a lefolyt tanévben kielégítő volt.
A főgymnasiumnál támogatásban részesültek a szegényebb 

tanulók. Még pedig tandíjmentességet élveztek 47-en. Az ösztön
díjak közűi:

a Koth-Teleky Johanna-félét ez évben elnyerték Jerusalem 
Emil VIII., Vietorisz József VIII. és Kuthy Dezső VII. osztálybeli 
tanúlók.

A «Tabitha» jótékony nőegylet, híven nemes feladatához, ez 
évben is szíves volt az igazgatónak egy aranyat átadni azon útasí- 
tással, hogy azt egy jóviseletű, szegény tanúlónak juttassa, a ki az 
alsó négy osztály valamelyikét látogatja. A tanári testület ez évben 
Hollefreund Béla I. oszt. tanulónak kiadatni határozta.

A Besán-féle ösztöndíjat két tanúló élvezte: Győry Loránd V. 
100 frt erejéig; Balassa István V. pedig a magasabb 200 frtos ösz
töndíjba lett előléptetve a nm. vallás- és közoktatásügyi minister 
úr által.

Az egyházközség kezelése alatt álló ösztöndíjakat a nagyi 
egyh. vál. ez évben a tanári testület ajánlatára következőleg osz
totta k i:
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A Német tábornok féle Aj frtos ösztöndíjat Schranz Andor V. 
tanulónak,

A Glósius-féle 21—21 frtos két ösztöndíjat Kiss Gyula V., 
Dér István IV. oszt. tanulónak.

A néhai Bulyovszky Gyula úr által alapított 10-—10 frtos öt 
ösztöndíjat, mint a kik a magyar nyelvben legtöbb buzgóságot fej
tettek ki s legtöbb sikert mutattak fel, a következő tanúlók nyerték: 
Jakobey László VI., Lackner Oszkár V., Scholz Kornél V., Balogh 
Elemér IV., Mauritz Gyula III.

A dr. Székács Józseí-féle 2 aranyat Fröhlich Bobért IV. oszt. 
tanuló.

A dr. Kari János-féle 1 aranyat a tanári testület Urbányi 
István VI. oszt. tanulónak adományozta.

Kedves kötelességünket teljesítjük továbbá, mikor a lelépett 
iskolai felügyelő, t. Vasskó Endre ügyvéd úrnak azon nemes tettét 
följegyezzük, hogy a tanári testület rendelkezésére 4 aranyat bocsá
tott azon czélból, hogy azokat oly tanulók közt ossza el, kik a logiká
ban, a magyar nyelvben s a magyar történelemben legtöbb haladást 
bírnak felmutatni. A szaktanárok ajánlatára ezen kitüntető díjban 
részesültek: Vasskó Endre VIII. logikai dolgozatának komolysága 
miatt, Szelényi Aladár VIII. és Császár Elemér III. a magyar törté
nelemben s Bexheít Ármin IV. a magyar nyelvben kifejtett buzgó- 
ságukért. Fogadja a nemesszívű adományozó legszívesebb köszöne- 
tünket ezen cselekedetéért.

A ns. Steinacker Ödön úr által alapított ösztöndíjat, melyet 
a múlt évben Imendörffer Ármin IV. kapott, ez évben a tanári tes
tület ajánlatára Epperlein Oszkár IV. oszt. tanuló nyerte el a német 
nyelv tanulásában kifejtett buzgóságáért.

Végre a m. k. Természettudományi Társulat a főgymnasium- 
nak rendelkezésére bocsátott 5 könyvet, úgymint: Népszerű termé
szettud. előadások gyűjteménye. II. kötet. — Természettudományi 
értekezések. — Népszerű term. tud. előadások. — Népsz. term, 
tud. előadások, írta Helmholtz. — Greguss Gyula összegyűjtött 
értekezései. — Ezen könyveket a természettudományok iránti sze
retet élesztőse czéljából küldték el hozzánk s a tanári testület azokat 
a következő tanúlók közt osztotta k i: Jerusálem Emil VIII., Kame- 
niczky Lajos VII., Becker Ágost VII., Kilián Tibor VI., Tomassek 
Andor V.

A főgymnasiumi segélyző egyesület a következő tanulókat
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részesítette anyagi segélyezésben: beíratási díjat, egyenkint 5 irtot, 
kaptak Eaksányi Árpád I., Weisz -János L, Szelényi Árpád III., 
Kontor Pál IV., Kiss Gyula V .; egész évi tandíjat: Grossmann Jenő 
VIII. 50 írt, félévit Trébitsch Gyula IV. 25 frt, tandíjrészletet Wetzer 
Géza IV. 20 frt, Hazay Gyula Vili. 18 frt. Az érettségi vizsgáért 
járó díjat, 14 frtot fizette az egyesület Hazay Gyula, Grossmann 
Jenő és Vietorisz .József VIII. osztálybeli tanúlók helyett.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.

A ta n á r  neve T a n tá rg y  és osztály

He
ton

ké
uti

óra
sz

ám Jeg y ze tek

Batizfalvi István
r. tanár

Vallás: IV—VIII. 
Történelem: VI. VIII. 1 8 Az ág. hitv. ev. egyetemes 

tanügyi bizottság jegyzője.

Böhm Károly
r. tanár

Latin: V.
Görög: Y.
Bölcsészet: VII. VIII. 1 3 A főgymn. e. i. igazgatója. 

Az V-ik osztály főnöke.

Ilr. Fröhlich Róbert
r. tanár

Latin: VIII.
Görög: VIII. 
Történelem: IV. V. 1 8 A főgymn. könyvtárnoka. 

A VIII. osztály főnöke.

(íóbi Imre
r. tanár

Magyar : II. HI. IV. 
Történelem : VII. 
Vallás: Hl.

1 7 A VII. osztály főnöke.

Lehr Albert
r. tanár Magyar :I.V. VI.VII.Vm. 1 7 Az ifj. «Arany-kör» elnöke.

[)r. Ormav Lajos
póttanár

Számtan és mért. rajz : ül. 
Algebra: IV.
Mathesis : VI. VII. VIII. 1 7

I>r. Pecz Vilmos
r. tanár

Latin : III. VII.
Német : LH. 
Görög: VII. 1 8 A III. osztály főnöke.

Rátli Arnold
r. tanár

Mértan és m. rajz : II. IV. 
Történelem : in. 
Mineralogia: IV.
Mathesis : V.
Physika : VII. VIII.

1 8
A physikai s chemiai szer

tárak őre.
Az ifjúsági segélyző-egye- 

sület felügyelője.

Schmid Tódor
énektanár Ének: I. II. III. 3 Az egyház orgonistája.

Svoboda István
r. tanár

Latin: IV. VI. 
Görög: VI. 
Német: IV. 17

A IV. osztály főnöke.
Az ifjúsági könyvtár könyv

tárnoka.

Schnitz Albert
r. tanár

Latin: I.
Földrajz: I. III. IV. 
Vallás: I.
Szépírás : I.

1 8
Az I. osztály főnöke.

A tanári kar és az iskolai 
bizottság jegyzője.

llbrieh Sándor
r. tanár

Term, rajz: V. VI. 
Számtan ■ I. II. 
Mértani rajz: I. 
Német: I.
Földrajz : II.

1 8 Az VI. osztály főnöke.
A természetrajzi szertár őre.

Weher Rudolf
r. tanár

Vallás: II.
Latin: II
Német: II. V. VI. VH. VIII.
Szépirás : II.

1 8
A II. osztály főnöke.

A gymn. dal- és zeneegyesület 
elnöke.



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
AZ 1885—8 6 - IK I  IS K O L A I ÉV BEK .

Batizfalvi Istvántól megjelent: «A keresztyén egyház története» 
az evangyéliumi gymnasiumok felsőbb osztályai és tanítóképzők számára, 
Hornyánszky Victor kiadásában.

Böhm Károly állandó munkatársa a «Magyar Phibsophiai Szem
le» -nek.

Fröhlich Róberttól megjelent «Agéták# czímű értekezés az «Egyet. 
Philol. Közlöny» 1886. évfolyamában és több könyvismertetés az «Arclise- 
ologiai Értesítő» 1885. és 1886-iki évfolyamában.

Góbi Imrétől megjelent: «Magyar Irály tan». gymnasiumok és reál
iskolák IV. osztályai számára, a Franklin-Társulat kiadásában.

Lehr Alberttól megjelent Kanke «A pápák története» ez. művének 
fordításából az I. kötet, és a «Magyar Olvasókönyv» 3-ik kötete.

Dr.Pecz Vilmostól megjelent egy pár könyvismertetés az «Egyet. 
Phil. Közlöny»-ben, azonkívül Berlinben Calvarynál a következő munka : 
«Beiträge zur vergleichenden Tropik der Poesie. I. Theil. Die Tropen des 
Aeschylus, Sophocles and Euripides mit einander verglichen und in poe
tischer und culturhistorischer Rücksicht behandelt».

Ruth Ar nőidtől megjelent: «A kísérleti természettan kézikönyve», 
középiskolák felsőbb osztályai számára, a Franklin-Társulat kiadásában.

Scholtz Alberttól megjelent egy értekezés «az európai nagy vízvá
lasztó vonal magyarországi részéről» a Földrajzi Közlemények IV-ik szá
mában s egy a földrajz körébe vágó hosszabb tárczaczikksorozat a Szepesi 
Lapok hasábjain.

Weber Rudolftól néhány költemény szepesi táj szólásban jelent meg.



A TANANYAG ES A KÉZIKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.

Vallástan h. 2 óra. Az ó-szövetség. K. K. Warga János.
Latin nyelv h. 6 óra. Az egyszerű bővített mondat alapján: Grain- 

matikából az 5 ejtegetés, a nemi főszabályokkal; az adject, rendes foko
zása ; a névmásokból a legszükségesebb ; a rendes igeragozás activnma és- 
passívuma. Syntaxisból: Az alany, mondomány és tárgy ; a főnév és mel
léknév congruentiája; birtokos jelző.

Olvasmányéi az 5 deci. befejezéséig egyes mondatok; azon túl ösz- 
szeíüggő könnyű olvasmány. írásbeli gyakorlatok; az olvasottaknak latinál 
való emlékelése. K. K. Szénássy-Elischer nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv h. 5 óra. Az alak- és mondattan legfontosabb részei. 
Költemények, magyarázva és emlékeltetve. K. K. Szinnyei J. nyelvtana 
és Lehr-Kiedl olvasókönyve.

Német nyelv heti 2 óra. Név- és ige-ragozás. Nyelvgyakorlatok. Az 
egyszerű mondat. Költemények emlékelése. írásbeli dolgozatok. K. K. Bohm 
és Steinert, Deutsche Sprachlehre. Weber: Deutsche Dichtungen.

Földrajz h. 3 óra. Magyarország s a Földközi-tengert környező terü
letek. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. K. K. 
Scholtz. — Földrajz I.

Mennyiségtan h. 3 óra. A négy alapművelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. A számok törzstényezői és 
összes tényezői. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes. Össze
vonás, szétbontás. Időszámítás. K. K. Mauritz.

Mértani rajz h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenes vonalok iránya 
és viszonyos fekvése. A szög. A négy számtani alapművelet egyenes vona
lokkal és szögekkel. A háromszög, négyszög, hatszög. Egyenes vonalú 
ékítmények szabadkezü rajzolása. K. K. Wohlrab-1.

Ének h. 1 óra.
Testgyakorlat h. 2 óra.
Szépírás k. 1 óra,
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II. osztály.

Vallástan h. 2 óra. Jézus élete. K. K. Uj-testamentom és Varga J. 
Biblia-ismeret.

Latin nyelv h. 6 óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendhagyó- 
ságokra. Olvasmányok alaktani elemzése, fordítása és emlékelése. írásbeli 
dolgozatok. K. K. Szénássy-Elischer latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

Magyar nyelv b. 4- óra. A határozók használata. Az összetett mon
datok. Prózai és verses olvasmány, elemezve, részben emlékelve. írásbeli 
dolgozatok. K. K. Szinnyei nyelvtana, II. r., és Lehr-Biedl Olvasókönyve,
II. kötet.

Német nyelv h. 2 óra. A rendhagyó s a segítő igék ragozása; mutató 
névmás, számnév, határozók, elöljárók. A főmondat s mellékmondatok. 
Prózai darabok és költemények elemezése s ez utóbbiak betanulása, Írás
beli dolgozatok. K. K. Böhm és Steinert nyelvtana; Weber: Deutsche 
Dichtungen; Harrach: Német Olvasókönyv.

Földrajz h. 3 óra. Európa és Ázsia — az első osztályban átvett 
részek kivételével. Az egyes vidékeket jellemző természetrajzi tárgyak. 
K. K. Scholtz Földrajz II.

Mennyiségtan h. 3 óra. Számolási előnyök; a rövidített számtani 
miveletek tizedes törtekkel. A kettős tétel és ennek alkalmazása a száza
lékszámításnál. A leszámítolás, lerovat, rabatt, biztosítási, alkusz, megbí
zási díj, nyereség, veszteség; összes-, tiszta- és burkolatsúly-számítás. 
K. K. Mauritz.

Mértani rajz h. 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai. Con- 
gruens és hasonló háromszögek és négyszögek. A terület mérése. K. K. 
Landau-Wohlrab III.

Fjnek h. 1 óra.
Testgyakorlat h. 2 óra.
Szépírás h. 1 óra.

III. osztály.

Vallástan h. 2 óra. A keresztyén egyház története, Pálfy József 
kisebb kézikönyve szerint.

Latin nyelv h. 7 óra. Bóma története Tarquinius Priscusig. Phae- 
drusból tíz mese. Kézikönyv: Elischer Olvasókönyve. Az olvasottak na
gyobb részének emlékelése. A mondattanból a mondatrészek tana elemzés 
alapján. Iskolai gyakorlatok.

Magyar nyelv h. 4- óra. A rendszeres nyelvtan ismétlése. Prózai és 
verses olvasmány elemezve, részben könyv nélkül tanulva. A fontosabb-
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ügyiratok ismertetése. írásbeli dolgozatok. K. K. Szinnyei nyelvtana. 
Lehr-Eiedl olv. k. 3. k.

Német nyelv h. 2 óra. A következő költemények fordítása, magya
rázata és emlékelése: Das Heidenröslein. Die wandelnde Glocke. Der 
Schütz. Die Kraniche des Ibykus. Das Hufeisen. Nadowessiers Todtenlied. 
Der Csikós. Sprüche des Confucius. Der Sänger. Kézikönyv: Weber olva
sókönyve. A mondattan vázlata elemzés alapján. Házi gyakorlatok.

Történelem li. 2 óra. Magyarok története. K. K. Batizfalvy István.
Földrajz li. 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza, az egyes 

területeket kiválólag jellemző ásványok, növények és állatok ismertetésé
vel. Természettani és mathematikai földrajz elemei. K. K. Scholtz Albert, 
Földrajz III.

Mennyiségtan h. 4 óra. Az egyszerű és összetett arány és aránylat. 
Az arányiatok alkalmazása az egyszerű és összetett hármasszabálvú fel
adatok megoldásánál és a százalékszámítási feladatok különböző fajainál. 
A lánczszabály, az arányos osztás és az elegyítési számolás. Az ötvények 
összes, szín-, pótsúlyának és finomságának kiszámítása. K. K. Mauritz E.

Mértani rajz h. 2 óra. Kortan. Másodfokú görbék, evolvens, evo- 
luta, cyclois, csigavonal. K. K. Landau és Wohlrab. 3. füzet.

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

IV. osztály.

Vallástan h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan, Sztehlo András 
kézikönyve alapján.

Latin nyelv h. 6 óra. Synt. ; Abl. abs.; part. conj. Ut, quod, quum ; 
a consec. temp, alapvonásai.

Olvasmány . Prózai és költői darabok elemzése és könyv nélkül való 
tanulása. írásbeli gyakorlatok a mondattani anyag begyakorlására. A met
rika és prosodia elemei. K. K. Szénássy, Latin mondattan. Elischer, Latin 
olvasókönyv. Schulz-Kiss, Latin gyakorlókönyv. Versus memoriales.

Magyar nyelv h. 3 óra. Általános irálytan. Arany Toldi-ja fejte
getve, könyv nélkül tanúivá. írásbeli dolgozatok. K. K. Góbi «Magyar 
Irálytan», s «Toldi» Lehr A. könyve szerint.

Német nyelv li. 2 óra. Adj. és subst. mellékmondatok; mondatcso
portok. A mondattan begyakorlására Írásbeli gyakorlatok. Prózai és költői 
darabok elemzése és ez utóbbiak betanulása. K. K. Weber, Deutsche Dich
tungen. Willmann, Lesebuch aus Herodot.

Történelem h. 4 óra. Az ó-kor története a legrégibb időktől a chaero- 
neiai csatáig, kiváló tekintettel a műveltségi viszonyokra. K. K. Batiz- 
falvi I. k.



Földrajz h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. K. 
Scholtz, Földrajz IV.

Mennyiségtan b. 3 óra. Az összeadás, kivonás, szorzás, osztás általá
nos számokkal. Az első fokú egyenlet egy ismeretlennel. K. K. Mauritz E.

Mértani rajz h. 2 óra. A stereometria elemei. A koczka, hasáb, gúla, 
henger, kúp felülete s térfogata, s ugyanazon testeknek perspectives rajzai. 
K. K. Laudon-Wohlrah, II. füzet.

Természetrajz h. 2 óra. Előismeretek a chemiából. Az ásványok 
morphologiai és physikai tulajdonságai, a legfontosabb ásványok leirása. 
K. K. Eoth Sámuel. Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. 

Testgyakorlat h. 2 óra.

V. osztály.

Vallástan h. 2 óra. Bibliaismertetés. K. K. Batizfalvi István.
Latin nyelv h. 5 óra. Consec. tempómra részletesen. A módok 

használata : Ind. Conj. Imp. — ut, ne, quin, quominus, quum, priusquam, 
donee, dum, quoad használata.'Az oratio obi. főszabályai.— Olvastatott: 
Caesar de b. g. 1—41. fejezet. — Ovidius Métám. 483 vers. — Magyarból 
latinra fordíttatott 18 fejezet Ilolmár-Sváby Gyakorlókönyvéből (I. Rész). 
Könyvnélkül tanultak Caesarból 16 fejezetet, Ovidiusból 180 sort. K. K. 
Cffisar és Ovidius. Teubner-féle kiadás.

Görög nyelv h. 4 óra. Alaktan a -|n igékig a megfelelő fordítási gya
korlatokkal. Anakreonból 3 dal. K. K. Koch Görög nyelvtana és Schenkel 
Görög gyakorlókönyve. Házi gyakorlatok az alaktan begyakorlására.

Magyar nyelv h. 3 óra. A stilistikából a szerkezetien. K. K. Névy. 
A költői fajok közül a ballada és románcz terjedelmes ismertetése. 11 bal
lada specziális magyarázata. K. II. Greguss-Beöthy ball.

Német nyelv h. 2 óra. Goethe, Schiller, Uhland, Illopstock, Hölty 
és Lenau nehány kisebb költeménye emlékeLetett s msthetikailag magya
ráztatott. írásbeli dolgozatok.

Történelem h. 4 óra. Az ó-kor történetéből Nagy Sándor uralma ; 
a római történet a város alapításától a nyugatrómai birodalom bukásái g 
kiváló tekintettel a műveltségi állapotokra. K. K. Batizfalvi I. k.

Mennyiségtan h. 3 óra. Algebra: A közös osztó és többszörös, a tör
tekkel való míveletek, hatványozás, számolás hatványmennyiségekkel. 
Négyzetgyök- s köbgyök vonása. K. II. Mauritz.

Mértan : Elemi planimetria. K. K. Abel.
Növénytan h. 2 óra. A növények legfontosabb ehemiai és élettani 

tulajdonságai. A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. A termé
szetes rendszer alapján a növénykörök és osztályok, ezeknek főbb rendjei 
a legfontosabb képviselőkkel. K. K. Roth Samu.

Testgyakorlat h. 2 óra.
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VI. osztály.

Vallástan h. 2 óra. A keresztyén egyliáz története. K. K. Pálffy
József.

Latin nyelv h. 5 óra. A quum különböző fajai. A feltételes és óhajtó 
mondatok. Az oratio obi. Gerundium és Gerundivum. Supinum. Olvas
mány : Yerg. Aen.: VI. 1—19 ; 30—607 ; 625—755. Sal. Jug.: 5—16 ; 
20—34. Fordítás magyarból latinra. K. k. Verg., Sail. edTeubner. Csemy- 
Dávid, Stílusgyakorlatok. Szénássy, Latin mondattan.

Görög nyelv h. 4 óra. A (n-igék ; a rendhagyó igék typice. Az ese
tek használata alkalmilag. Olvasmány: Xenoph. Anab. IV. c. 1—3 inch 
Fordítási gyakorlatok. K. K. Koch, Görög nyelvtan és Schenkl Gör. gyak. 
Xenophon Anab. ed Teubner.

Magyar nyelv h. 3 óra. Rhetorika. K. K. Névy. A dráma, jelesül a 
tragédia ismertetése, Sheakespeare Coriolán-ja magyarázata. K. K. Névy 
Coriolán-kiadása.

Német nyelv h. 2 óra. Goethe : «Hermann und Dorothea», Schiller : 
«Der Spaziergang», «Kassandra», «Ritter Toggenbnrg» és «Wilhelm Teil» 
olvasása és magyarázata. «Der Spaziergang», «Kassandra» és «Ritter Tog- 
genburg» emlékeltettek is. írásbeli dolgozatok. K. K. Weber: Goethe, 
Hermann und Dorothea. Schiller költeményei.

Történelem li. 4 óra. A középkor története, tekintettel a földrajzra 
és miveltségi viszonyokra. K. k. Batizfalvi István.

Mennyiségtan h. 3 óra. a) A hatványozás, gyökvonás, kapcsolatban 
a másodfokú egy ismeretlenű egyenlet megoldásával. A logarithmus. K. K. 
Mauritz R. b)  Körtan, síktrigonometria. K. k. Ábel.

Természetrajz h. 3 óra. I. félév: Zoologia: A szerves és szervezet
ien testek, az állatok és növények összehasonlítása. Az állattest alaptervei 
s ezek alapján az állattypusok. Az állatok szervei és szervrendszerei részle
tesen, különös tekintettel az emberre. Az állatok rendszertana. K. K. 
Dr. Roth Samu. II. félév: Botanika: A növények szövet- és alaktana. 
Linné rendszere. A természetes rendszer alapján a növénykörök és osz
tályok, ezek főbb rendjei a legfontosabb képviselőkkel. K. K. Róth Samu.

Testgyakorlat h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallástan h. 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház története. 
Kézikönyv Pálfiy József.

Latin nyelv h. 5 óra. Cicero Catilina ellen való három első beszéde. 
Kézikönyv: Teubner-féle szövegkiadás. Horatiusból, ódák: I. 1, 3, 4, 7,
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14, 22, 24, 37, 38; II. 3, 10, 18, 20; III. 1 ; epod.: 2, 7, 13, 16. Kézikönyv 
Teubner-féle szövegkiadás. Az olvasottak egy részének emlékelése. Stilisr 
tikai gyakorlatok. Kézikönyv : Kolmár-Sváby második kötete. Házi szabad 
dolgozatok.

Görög nyelv h. 4 óra. Odyssea: I. 212-tó'l végig és a II. ének. Kézi
könyv: Teubner-féle szövegkiadás. Herodotus: I. 1—30. Kézikönyv: 
'Teubner-féle szövegkiadás. Az olvasottak egy részének emlékelése.

Magyar nyelv li. 3 óra. Kendszeres poétika. Jeles példányok ismer
tetése.

Német nyelv. h. 2 óra. Lessing élete s művei; Goethe ifjúsága s ifjú
kori művei. Olvastatott: «Wallensteins Lager» és «Die Piccolomini». írás
beli dolgozatok. K. k. Kluge, Literaturgeschichte.

Történelem h. 4 óra. Az új-kor története. Batizfalvy István könyve 
szerint.

Mennyiségtan h. 3 óra. a) Az elsőfokú és másodfokú, egy és több 
ismeretlenű egyenletek tárgyalása. A függvény fogalma, osztályozása és a 
másodfokú függvény maximuma vagy minimuma. A számtani és mértani 
sor. K. k. Mauritz II. h)  Térmértan. K. k. Abel.

Természettan h. 3 óra. Szilárd, folyós és terjengős testek mecha
nikája.

Bölcsészet h. 2 óra. Tapasztalati lélektan. K. k. Dr. Öreg János.
Testgyakorlat h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallástan h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy
István.

Latin nyelv h. 6 óra. Olvastatott Corn. Tacitus Ann. II. c. 5—26, 
41—43, 53—61, 69—84. III. c. 1—15.; összesen 65 fejezet. — Horatius 
Flaccus Sat. I. 1, 6, 9. II. 1, 6. — Epist. I. 1. — Magyarból latinra fordít- 
tatott Kolmár-Sváby II. kötetéből 20 gyakorlat. — Latin házi és iskolai 
dolgozatok. K. k. Horatius ed. Müller. — Corn., Tacitus ed. Halm. — A 
romai irodalom története az aranykor végéig, kiváló tekintettel a gymna- 
siumban olvasott Írókra.

Görög nyelv h. 4 óra. Olvastatott Homeri Ilias VIII ének egészen. 
IX. énekből 1—429. versig.— Thucydidesből De bello Pelop. II. c. 1—31. 
47—53. —- K. k. Homeros ed. Dindorf I. Thucydides ed. Böhme I.

Magyar nyelv h.3 óra. A magyar irodalom története a legújabb 
korig. K. k. Beöthy.

Német nyelv h. 2 óra. Goethe és Schiller élete és művei; a művek
ből a jellemző s szebb helyek olvastattak; olvastatott ezenkívül Goethétől



«Iphigenie auf Tauris». írásbeli dolgozatok. — K. k. Kluge, Literatur
geschichte.

Történelem h. 4 óra. Magyarország pragmatikai története. K. k, 
Ribáry.

Mennyiségtan h. 2 óra. a) Számtani, mértani sor. Kamatos kamat- 
számítás. Combinatió tana. Binomiális tétel. K. k. Manritz. b) A gömb. 
A gömbnek és részeinek felülete és köbtartalma. K. k. Ábel.

Természettan h. 4 óra. Rezgéstan, Akustika, Optika, Calorika, elek
tromosságtan.

Bölcsészet h. 2 óra. Formai logika. K. k. Lindner-Klamarik.
Testgyakorlat h. 2 óra.
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A főgymnasiumi tanulók száma.
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A főgymnasiumi tanulók névsora.'

I. OSZTÁLY.
1. Balassa Ödön, 1875 Budapest, ág. h. t. m.
2. Beliczay Endre, 1873. Budapest, ág. h.
3. Beliczay Gyula, 1873. Budapest, ág. hit.
4. Berger Jakab, 1873. Budapest, M. h. k. 1.
5. Crasselt Károly, 1874. Essen, ág. h.
fi. Csengey Vilmos, 1873. Csákvár, ág. h. 

t. m. k. 1.
7. Dehne) Henrik, 1873. Bécs, ág. h. ism.
8. Deimel Rikárd, 1874. Podhajce, ág. h. ism.
9. Dillnberger Gusztáv, 1873. Budapest, ág. h.

10. Elischer Gyula, 1875. Budapest, ág h.
11. Fabinyi Béla, 1876. Budapest, ág. h.
12. Fischer Ottó, 1873. Budapest, ág. h. ism. 

m. t.
13. Fleischer Ármin, 1874. Becs, ág. h. ism.
14. Gabrielis Géza, 1874. Budapest, ág. h. 

ism. k. 1.
15. Galle Andor, 1873. Kalocsa, ág. h. k. 1.
16. Gründorf Vilmos lov., 1875. Temesvár, ág. h.
17. Hauszer Henrik, 1872. Budapest, ág. h. ism.
18. Henszlman Béla, 1875. Budapest, ág. h.
19. Holländer Mór, 1875. Budapest, M. h.
2 >. Hollefreund Béla, 1873. Bpest, ág. h. t. ni.
21. Hottelmann Ágost, 1875. Budapest, ág. h.
22. Humayer Ferencz, 1874. Budapest, r. k.
23. Iszlay József, 1874. Magyar-Sáros, unit. 
21. Keppich Ödön, 1875. Budapest, M. h. m. t. *

25. Kilián Ernő, 1875. Budapest, r. k.
26. Kohner Jenő, 1876. Budapest, M. h.
27. Knyasko Gusztáv, 1874. Budapest, ág. h. 

ism.
28. Komlós Arthur, 1876. Baja, M. h.
29. Koritsánszky Dezső, 1874. Budapest, ás. h. 

ism.
30. Krticzka Ferencz, 1873. Budapest, ev. ref. 

ism.
31. Kun Tiboll, 1875. Budapest, M. h.
32. Layer János, 1874. Budapest, r. k. m. t.
33. Latzkó Hugó, 1876. Budapest, M. h.
34. Liedemann Hugó, 1875. Budapest, ág. h.
35. Mandl Arthur, 1876. Budapest, M. h.
36. Mangold Imre, 1875. Budapest, M. h.
37. Medzihratzky Gusztáv, 1875. Budapest, 

ág. h.
38. Meitzer Lajos, 1875. Budapest, ág. h. t. m.
39. Moyss Ferencz, 1872. Budapest, r. k. m. 

t. k. 1.
40. Müller Leo, 1875. Budapest, M. h.
41. Nagy József, 1874. Túrkeve, ev. ref.
42. Nötel Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
43. Nyitray Ödön, 1876. Budapest, M. h.
44. Ottlyk Tihamér, 1873. Maglód, ág. li. t. m.
45. Paschkes Jenő, 1875. Kecskemét, M. h.
46. Raksányi Árpád, 1873. Budapest, ág. h. 

t. m. k. 1.
47. Reich Géza, 1875. Budapest, M. h. k. 1.

* Rövidítések : ág. h. = ágostai hitvallású; ev. ref. “ evangélikus reformált; 
r. k. =  római katholikus ; g. k. = görög keleti; M. h. =  Mózes hitvallású ; unit. = uni
tárius ; m. t. = magántanuló ; t. m. =  tandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas ; k. 1. =  kilépett; 
ism. =  ismétlő.
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48. Rohács Béla, 1874. Budapest, ág. h. ism.
49. Sági Ferencz, 1874. Budapest, ág. h. t. m. 
BO. Schelken Ferencz, 1873. Budapest, ág. h.

t. m. ism.
51. Schreyer Jenő, 1875. Budapest, M. h.
52. Schubert Zsigmond, 1875. Budapest, M. h.
53. Sikuta István, 1874. Budapest, ág. h. t. 

m. k. 1.
54. Skoupil Alfréd, 1875. Budapest, ev. ref.
55. Stauber Alajos, 1874. Budapest, M. h.
56. Steinacker Harold, 1875. Budapest, ág. h.
57. Szandtner Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
58. SzeberényiGyula, 1875.Békés-0saba,ág.h.
59. Szopkó Hezső, 1875. Budapest, ág. h. t. 

m. k. 1
60. Sztrelko Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
61. Takács József, 1876. Budapest, ág. h.
62. Trösztéi- József, 1875. Budapest, ág. h.
63. Ullmann Antal, 1875. Budapest, M. h.
64. Dnger Aladár, 1874. Budapest, ág. h.
65. Váhl Rezső, 1874. Budapest, ág. h.
66. Varga Kálmán, 1874. Albertfalva, ág. h.
67. Wahrmann Ede, 1876. Budapest, M. h. k.l.
68. Wassermann Mór, 1875. Budapest, M. h. 

k. 1.
69. Weisz János, 1873. Losoncz, ág. h. t. in. 

k. 1.
70. Weisz Mór, 1875. Budapest, M. h.
71. Wille Ármin, 1875. Jaszenova, ág. h.
72. Zimmermann Ágost, 1875. Mór, ág. h.

II. OSZTÁLY.

1. Albert Ferencz, 1874. Bécs, ág. h.
2. Bachát János, 1874. Budapest, ág. h. t. in.
3. Balogh József, 1874. Budapest, ev. ref.
4. Bathó Lajos, 1874. Komárom, ev. ref.
5. Bernáth Aladár, 1874. S.-A.-Ujhely, ev. ref.
6. Burchard Pál, 1873. Budapest, ág. h.
7. Dallgó Rezső, 1873. Budapest, ág. h.
8. Deutsch Gyula, 1874. Budapest, M. h.
9. Dienes Károly, 1872. Baracska, ev. ref.

10. Dienes Gábor, 1870. Baracska, ev. ref.
11. Dóri Ottó, 1875. Budapest, ág. h.
12. Dudás Kálmán, 1873. Budapest, ev. ref. 

t. m.
13. Einecke Henrik, 1870. Budapest, ág. h.

I  14. Faber Károly, 1874. Budapest, ág. h.
15. Francisci Béla, 1874. Zólyom, ág. h.
16. Frank Ottó, 1873. Rozsnyó, ág. h.

' 17. Fröhlich János, 1873. Budapest, ág. h. t, m.
18. Gally János, 1874. Budapest, ág. h.
19. Gelb Mór, 1873. Rimaszombat, M. h.
20. Goldberger Antal, 1873. Budapest, M. h.
21. Gomperz Fiilöp, 1875. Budapest, M. h. m .t.
22 . Györv Elemér, 1873. Orosháza, ág. h. t. ni.
23. Gyura Árpád, 1873. Pozsony, ág. h.
24. Hollós Ödön, 1874. Budapest, M. h.

| 25. Horváth Lajos, 1874, Budapest, ág. h.
( 26. Jónás Géza, 1874. Kisbér, ág. h. t. m.

27. Kalix Zsigmond, 1873. Péczel, ág. h. ism.
28. Knuth Károly, 1874. Budapest, ág. h.
29. Koós Aurél, 1874. Budapest, ág. h.
30. Kovács István, 1875. Sobor (Pestm .)ág.h. 

t. m.
31. Krumm Ernő, 1872. Budapest, ág. h.
32. Kuncz Ervin, 1874. Budapest, r. k. m. t. 

j  33. Lelohay Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
I 34. Lelohay Gyula, 1872. Budapest, ág. h.

35 . Majerik Győző, 1873. Mező-Berény, ág. h. 
ism.

36. Manns Fiilöp, 1871. Zimony, ág. h.
37. Martin János, 1875. Budapest, ág. h.

j  38. Mautner Aladár, 1874. Budapest, m. h.
39. Montag Mózes, 1873. Makó, M. h.
40. Merkl Tivadar, 1S73. Hatvan, ág. h.
41 . Nádossy Gergely', 1874. Budapest, ág .h .
42. Németh Aladár, 1874. Szegszárd, ág. h.
43. Oberkamp János, 1874. Nagy-Szebeh, ág.h.
44. Pick Emil, 1873. Budapest, M. h.
45. Pigler Lipót, 1874. Budapest, ág. h.
46. RadányiFrigyes, 1 8 7 4 .Budapést,ág. h .k .l.
47. Rau Ernő, 1873. Budapest, ev. ref. t. m.
48 . Reusz Andor, 1873. Budapest, ág. h.
49. Rittersporn Miklós, 1875. Hajdu-Dorog, 

M. h.
50. Schlesinger Lajos, 1872. Budapest, M. h. 

m. t.
51 . Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h.
52. Schranz János, 1874. Bpest, ág. h. t. m.
53. Schubert Frigyes, 1874. Budapest, ág. h
54 . Segyó Rezső, 1873. Budapest, ág. h.
55. Szalay Jenő, 1873. Budapest, ág. h. t. m. 

| 56. Tolnay Pál, 1875. Budapest, ág. h.



57. Torday Árpád, 1874. Budapest, ev. ref.
58. Vigyázó Elemér, 1873. Paks, r. k.
59. Wittchen Lajos, 1874. Budapest, ág. h.
60. Zimmermann Károly, 1874. Bpest. ág. h.

III, OSZTÁLY.
1. Balassa Béla, 1873. Budapest, ág.h . t. m.
2. Baumgarteu Nándor, 1873. Budapest, M.h.
3 . Császár Elemér, 1874. Budapest, ev. ref.
4. Dallgó Vilmos, 1872. Budapest, ág. h.ism .
5. Dániel Elemér, 1874. Szt -Lőrincz, r. k.
6. Deutsch Kornél, 1873. Budapest, M. h.
7. Dietl Lajos, 1873. Iíatymárd, r. b.
8 . Döbrentei Sándor, 1873. Galgóc, ág. h.
9. Ehrlich Béla, 1873. Budapest, M. h.

10. Eisler Miksa, 1873. Budapest, M. h.
11. Faludy Géza, 1873. Budapest, r. k.
12. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
13. Friedmann Ignácz, 1873. Hetzendorf, ág. h.
14. GottschligJózsef, 1872. Budapest, r.k . ism.
15. Grünwald Tivadar, 1872. Budapest, M. h. 

ism.
16. Grausz Aladár, 1873. Budapest, M. h.
17. Grundmann Frigyes, 1874. Eszék, ág. h.
18. Grundmann Rikárd, 1873. Eszék, ág. h.
19. Grundt József, 1872. Budapest, ág. h.
20. Gründorf János, lovag, 1872 . Bécs, ág .h .
21. Heidelberg Alfréd, 1873. Budapest, M. h.
22. Hertzka Oszkár, 1873. Budapest, M. h.
23. Jakabfy Sándor, 1872. B.-Gyula, M. h.
24. Kohner Alfréd, 1873. Budapest, M. h.
25. Kohn Henrik, 1872. Kassza (Trencsén m.), 

M h.
26. Köti Dezső, 1872. Budapest, ev. ref.
27. Krausz Oszkár, 1873. Budapest, M. li.
28 . Krkós Lajos, 1873. Budapest, ág. h. k. 1.
29. Kunz Richárd, 1872. Budapest, r. k. ism.
30. Latzkó Manó, 1873. Budapest, M. h.
31. Löwy Pál, 1874. Budapest, M. h.
32. Makláry Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
33 . Mauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
34. Mende Richard, 1872. Berlin, ág. h.
35. Mekler Bódog, 1872. Budapest, M. h.
36. Mihajlovits Zoltán, 1872. Sajtény, g. k.
37. Mokry Imre, 1873. Temesvár, ág. h.
38. Neumann Zsigmond, 1S72. Pécs, ág. h.

39. Ney Izidor, 1873. Budapest, M. h.
40 . Oesterreicher Rezső, 1873. Budapest, M. h.
41. Piványi Jenő, 1873. Budapest, ág. h.
42. Rajnai Béla, 1873. Budapest, ág. h.
43 . Rechnitz Ottó, 1873. Bécs, M. h 
44  Both Ernő, 1873. N.-Körös, M. h.
45 . Rie Emil, 1872. Budapest, M. h. k. i.
46 . Schlecht Gusztáv, 1871. Budapest, ev. ref.
47 . Szandtner Béla, 1872. Budapest, ág. h.
48. Szedenics Ödön, 1872. Budapest, ág. h.
49. Szelényi Árpád, 1872. Szepes-Béla, ág. h.
50. Szelényi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
51. Szontagh Jenő, 1873. Budapest, ág. h.
52 . Thein Miksa, 1873. Budapest, M. h.
53 . Thein Zsiga, 1873. Bécs, M. h.
54 . Újhelyi Nándor, 1872. Budapest, ág. h.
55. Vargha Gyula, 1873. Budapest, ev. ref.
56. VécseiPál, 1873. Budapest, M. h.
57 . Wagner Ödön, 1874. Budapest, ág. h.
58. Weinberger Victor, 1 8 7 4 .Báj (Szabolcsm.), 

M. h.
59. Weinfeld Miksa, 1873. Budapest, M. h.
60. Weisz Zsigmond, 1872. Tolna, M. h.
61. Zeuner János, 1873. Budapest, ág. h.

IV. OSZTÁLY.

1. Abeles Béla, 1872. Budapest, M. h.
2. Balogh Elemér, 1872. Budapest, ev. ref.
3. Bartsch Arnold, 1869. Felka, ág. h.
4. Bexheft Ármin, 1873. Budapest, ág. h.
5. Büchler Ernő, 1872. Budapest, M. h.
6. Burcbard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
7. Dér István, 1869. Apostag, ág. h.
8. Deutsch Ernő, 1872. Budapest, M. h.
9. Dietrich Emil, 1871. Budapest, r. k.

10. Egger Géza, 1872. Budapest, M. h.
11. Engel Ernő, 1872. Dormánd, M. h.
12. Epperlein Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
13. Fekete Pál, 1872. Karúd, ág. h.
14. Fröhlich Róbert, 1872. Alsók, ev. ref. t. m.
15. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
16. Goldmann Emil, 1872. Budapest, M. h.
17. Grossmann Ernő, 1872. Budapest, ág. h.
18. Hanzély János, 1872. Budapest, ág.h. m. t.
19. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
20. Heidlberg Vilmos, 1872. Budapest, M. h.
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21 . Herzfelder Ödön, 1873. Budapest, M. h.
22. Hirsch Ödön, 1872. Budapest, M. h.
23. Illés István, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
24. Inselt Jenő, 1873. Kaposvár, M. h.
2o. Joób Károly, 1871. Budapest, ág. h.
2ti. Juhos Gyula, 1872. Becs, ág. h
27. Kaufmann Imre, 1870. S.-A.-Ujhely, M. h.
28. Keppich Emil, 1871; Szeged, M. h.
29. Kontor Pál, 1870. Győr, ág. h. t. m.
80. Koós Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
31. Koppstein Jenő, 1872. Siófok, M. h.
32. Kozdon Aladár, 1872. Budapest, ág. h.
33. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h.
34. Latzko Károly, 1872. Budapest, M. h.
35. Németh Ödön, 1872. Nagy-Kanizsa, ág. h. 

t. m.
30. Németh Zoltán, 1871. Nagy-Kanizsa, ág. h. 

t. m.
37. Oravecz Pál, 1870. Budapest, ág. h. t. m.
38. Palotai Andor, 1872. Budapest, 11. h.
39. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
40. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, II. h.
41. Reich Ödön, 1871. Budapest, M. h.
42. Reinitz Hugo, 1872. Budapest, II. h.
43 . Reusz Frigyes, 1873. Budapest, ág. h.
44. Révai Bódog, 1872. Budapest, M. h.
45. Rexa Dezső, 1872. Budapest, ág. h.
40 . Roszner István, 1872. Budapest, ág. h.
47. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. h. I. m.
48. Stein Richard, 1871. Budapest, M. h. ism.
49. Stephani Erwin, 1872. Budapest, ág. h.
50. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
51. Tornya Károly, 1872. Budapest, ev. ref.
52. Trebies Gyula, 1871. Zsámbék, M. h.
53 . Victor Ede, 1870. Belgrad, ev. ref.
54. Waizenkorn Arthur, 1873. Budapest, M. h.
55. Walland Gyula, 1871. Töke-Terebes, ág. h.
56 . Weege Lajos, 1869. Budapest, ág. h.
57. Weitzenfeld Henrik, 1872. Budapest, M. h.
58. Wetzer Géza, 1871. Budapest, ág. h.
59. Wörner Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.

V. OSZTÁLY.

1. Antalik Károly, 1870. Budapest, ág. h.
2. Balassa István, 1872. Budapest, ág. h.
3. Basch Jenő, 1870. Budapest, M. h. ism.

4 . Bathó Béla, 1872. Csúz, ev. ref.
5 . Bathó Aladár, 1871. Csúz, ev. ref.
6. Blaustein Adolf, 1871. Budapest, M. h.
7. Brüll Mór, 1872. Budapest, M. h.
8. Brun Pál, 1872. Kolozsvár, ág. h.
9. Deutsch Albert, 1872. Budapest, M. h.

10. Deutsch Leo, 1871. Budapest, M. h.
11. Ebner Jenő, 1869. Oed, ág. h. m. t.
12 . Reyhersbergi Floch Alfréd, 1871. Buda

pest, r. k.
13. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
14. Gerö Leo, 1871. Budapest, M. h.
15. Grosz Jenő, 1872. Dévaványa, M. h.
16. Győry Loránd, 1871. Orosháza, ág. h. t. ni.
17. Halmos Béla, 1870. Budapest, ág. h., t. m.
18. Holitscher Siegfried, 1871. Budapest, M. h.
19. Huszár Elemér, 1872. Budapest, M. h.
20 . lmendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. h.
21 . Joannovits Sándor, 1870. Pancsova, g. k.
22 . Kardeván Ernő, 1871. Lőcse, ág. h. t. m .
23. Kiss Gyula, 1871. Budapest, ág. h. t. m.
24. Koller Norbert, 1869.Besztercze, ág. h. ism.
25 . Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h. ism.
26. Lackner0szkár,l670.Uj-Verbász,ág.h t.m .
27 . Lipcsey László, 1872. Gödöllő, ág. b.
28. Nádossy György, 1870. Budapest,ág. h. ism.
29 . Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h.
30. Pollák Jenő, 1870 Budapest, M. h. ism.
31. Rosenbaum Lajos, 1872. Bpest, ág. h. t .m .
32 . Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. h.
33 . Saxlehner Ödön, 1871. Bpest, ág. h.
34. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
35 . Scholz Kornél, 1871. Göllnitzbánya, ág. h.
36 . Schranz Andor, 1871. Lőcse, ág. h-1. m.
37 . Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
38 . Steinberg Alfréd, 1872. Budapest, M. h.
39. Stromszky Ernő, 1871. Budapest, ág. h.
40 . Thomka Géza, 1872. Inoka, ág. h.
41 . Tomassek Andor, 1»72. Budapest, ág. h .
42 . Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
4 3 . Ullmann Frigyes, 1871. Budapest, M. h.
44 . Ullmann Gyula, 1872. Budapest, M. h.
45 . Várnai István, 1872. Temesvár, M. h.
46 . Weisz Márton, 1872. Jászberény, M. h. k. 1.
47 . Weiszmann Károly, 1871. Budapest, ev. ref.
48 . Waizenkorn Oszkár, 1872. N.-Abony, M. h.
4 9 . Zückler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.



VI. OSZTÁLY,
1. Ábraham Hugó, 1869. Apatin, M. hitv. 

ism.
2 . Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
3 . Andrássy Dániel, 1867. Apostag, ág. h.
4. Balassa János, 1869 Budapest, ág. hitv. 

t. m.
5 . Berger Ferencz, 1869. Budapest, M. h.
6. Blau Ödön, 1869. Dabas, M. h.
7. Blau Dezső, 1870. Dabas, M. h.
8. Blaustein Fiilöp, 1869, London, M. h.
9. Bleyer Zoltán, 187). Nagyvárad, M. h.

10 . Boros Ernő, 1870. Budapest, ág. h.
11. Brun Emil, 1870. Kolozsvár, ág. h.
12. Fáik Ernő, 1870. Budapest, r. k.
13. Forrai Andor, 1871. Budapest, M. h.
14. Forrai Miklós, 1869. Budapest, M. hitv. 

ism.
15. Folkusházy Lajos, 1868. Budapest, ág. h
16. Freund István, 1870. Budapest, M. Ii.
17. Glück Ármin, 1867. Budapest, M. h.
18. Hertzka Gyula, 1871. Budapest, M. h
19. Herzfelder Dezső, 1871. Budapest, M. h. 
2 0  Herzfelder Jenő, 1871. N.-Várad, M. h.
21. Hirschler Marcel, 1871 .Budapest,M.h. k.l.
22 . Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
23. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
24. Jakobey László, 1870. Budapest, ág. h.
25 . Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
26 . Keményfi Gyula, 1871. Budapest, M. h.
27. Kilián Tibor, 1870. Orosháza, r. k.
28 . Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
29 . Krausz Arthur, 1870. Budapest, M. h.
30 . Lányi Jenő, 1871. Budapest, M. h.
31. Löwy József, 1871. Budapest, M. h.
32. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
33  Politzer Simon, 1870. Budapest, M. h.
34. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
3 5 . Pordán Dezső, 1870. Budapest, ev. ref.
36. Keiner Gyula, 1869. Pászthó, M. h.
37 . Schäfer Zsigmond, 1871. Aszód, M. h.
38. Stein László, 1870. Belgrad, M. Ii.
39. Torday Ferencz, 1871. Budapest, ev. ref.
40 . ürbányi István, 1870. Budapest, ág. h.
41 . Weinfeld Fiilöp, 1870. Budapest, M. h.
42 . Wurfer Lajos, 1868. Budapest, ág. h.

VII. OSZTÁLY.
1. Abeles Béla, 1869. Budapest, M. h.
2. Baehracli Ernő, 1869. Budapest, M. h.
3. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
4. Bloch Leo, 1869. Budapest, M. li.
5. Buchner Sámuel, 1867. Nagy-Kálló, M. h. 

k. 1.
6. Ebner Károly, 1866. Budapest, ág. h. m. t.
7. Fleischmann Hugó, 1868. Budapest, M. h. 

k. 1.
8. Formágyi Dénes, 1869. Budapest, r. k.
9. Gara Sándor, 1869 Nyíregyháza, M. h.

10. Gonda Dávid, 1867. Budapest, M. h.
11. Győry Tibor, 1869. Budapest, ev. ref.
12. Halmai Elemér, 1868. Székes-Fehérvár, 

M. hitv.
13. Hasenfeld Arthur, 1870. Szliács, M. h.
14. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, M. hitv. 

ism.
15. Holitscher Arthur, 1869. Budapest, M. h.
16. Jelenik Zsigmond, 1869. Budapest, ág. h.
17. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
18. Kann Lajos, 1870. Budapest, M. h.
19. Kunwald Caesar, 1870. Grácz, M. h.
20. Kuthy Dezső, 1869, Bécs, ág. h.
21 . Lichtenberger Ernő, 1869. Budapest, M. h
22. Lichtenstein Richard, 1869. Bécs, M. h.
23 . Markbreit Imre, 1870. Budapest, M. h.
24. Márton Miksa, 1870. Budapest, M. h.
25 . Mauthner Emil, 1869. Budapest, M. h.
26. Mühlberg Richard, 1870. Budapest, M. h.
27. Österreicher Lajos, 1869. Gyöngyös, M. h. 

ism.
28. Rindskopf Richárd, 1869. Bécs, M. h.
29. Sarbó Emil, 1870. Budapest, M. h.
30. Sebők Zoltán, 1868. Csetnek, ág. hitv. 

ism.
31. Steigenberger Henrik, 1871. Szolnok, M. h 

kilépett.
32 . Szarvas Lipót, 1871. Szatmár, M. h.
33. Thomka Béla, 1869 Inoka, ág. h.
34 . Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. h.
35. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, ev. ref.
36. Veigelsberg Hugo, 1869. Budapest, M. h
37. Werner Gyula, 1861. Kassa, ág. h. m. t.
38 . Würsching Géza, 1869. Nagv-Sáros, ág. h.



VIII. OSZTÁLY.

1. Böhm Imre, 1869. Budapest, M. h.
2. Feldheim Jenő, 1869. Nagy-Kálló, M. h.
3. Forrai Sándor, 1868. Budapest, M. h.
4. Gärtner Samu, 1869. Krakó, M. h.
5. Goldberger Lajos, 1868. Budapest, 11. h.
6. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, M. h.
7. Gyárfás Géza, 1869. Halas, ev. ref.
8. Hazay Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
9. Heidlberg Károly, 1868. Budapest, M. h.

10. Hirschl László, 1868. Valkó, M. h.
11. Inselt llanó, 1869. Kaposvár, 11. h. k. 1.
12. Jerusálem Emil, 1869. Budapest, ág. h.
13. Krausz Jónás, 1866. Zenta, M. h. ism. k. 1.

14. Kulka Henrik,1865. Nemes-Kosztolány,M.h.
15. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h.
16. Löwy Mór, 1868. Budapest, M. h.
17. Masztics Vladimir, 1867. Sz.-Endre, ág. h .
18. Petrich Elemér, 1867. Paks, ág h.
19. Reich Sándor, 1867. Budapest, 11. h.
20. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
21. Stern Károly, 1869. Budapest, II. h. m. t.
22. Szedenics Zoltán, 1869. Budapest, ág. h.
23. Szelényi Aladár, 1869. Budapest, ág. h.
24. Vasskó Endre, 1868. Budapest, ág. h.
25. Vietorisz József, 1868. Nyíregyháza, ág. h. 

t. m. o. d.
26. Wolfner Gyula, 1868. Budapest, 11. h.
27. Simon Géza, 1866. Nagyvárad, M. h. m. t



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár a lefolyt tanévben, úgy mint az előző években, részben 
vétel, részben ajándék utján gyarapodott.

A )  Vétel utján
megszereztettek:

1. Folyóiratok:
a)  Budapesti Szemle, szerk. G y u l a i  Pál .
b)  Budapesti Közlöny, szerk. S a l a m o n F e r e n c z .
c)  Századok, szerk. S z i l á g y i  Sá ndo r .
d)  Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  Gábor .
e)  Protest. Egyházi és Isk. Lap, szerk. dr. Ba 11 ag i Mór.
f ) Evang. Egyház és Iskola, szerk. T r s z t y á n s z k y  F r i g y e s .
g)  Hazánk, szerk. Aba f i  L a j o s  és S z o k o l y  Vi k t o r .
li) Egyet, philol. 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  Emi l .
i)  Magyar philos. Szemle, szerk. B o k o r  J ó z s e f  és Buda i .
k)  Neue Jahrbücher f. Philologie u. Ptedagogik, szerk. dr. F 1 e c k- 

e i s e n  A. é s M a s i u s H .
l)  Zeitschrift für die österr. Gymnasien, szerk. H a r t e 1 W. és 

S c h e n k 1 E.
m)  Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. K e r n  H. és M ü 1- 

l e r  H. J.
n) Zeitschrift für den mathem. und naturw. Unterricht, szerk. 

H o f f m a n n  J. C. V.
o)  Literarisches Centralblatt, szerk. dr Z a r n c k e  Fr.
p )  Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r s c h m i d t 0.
q) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Ca r l  Ph.
r)  Bevue des Deux Mondes.
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s)  Berliner philol. Wochenchrift, szerk. B e i g e r  Chr., S e y f f e r t
0. és T h i e m a n n K.

i)  Geographische Rundschau, szerk. dr. U m l a u f t  Fr.

2. Tudományos művek:
1. Z á d o r G y u 1 a, Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel 

1823—31. Budapest, 1886. Révai testv.
2. W u n d t ,  W illi., Essays. Leipzig, Engelmann, 1885.
3. N o i r é, L u d w., Logos, Ursprung u. Wesen d. Begriffe, Leipzig, 

Engelmann, 1885.
4. W und t ,  W i 1 h., Grundzüge der physiol. Psychologie, 2. Aufl.

1. 2. Bd. Leipzig, Engelmann, 1880.
5. Allgemeine Naturkunde. Das Leben der Erde und ihrer Bewoh

ner. Leipzig, Bibliogr. Institut, 1885. Heft. 1.
6. H ö r k J ó z s e f ,  A sáros-zempléni esperesség története. Kassa, 

Bemovits nyomdája. 1885.
7. D a n t e  A l e g h i e r i  isteni színjátéka (Divina commedia). 

Első rész : A pokol. Ford. Szász Károly. Budapest, Akadémia, 1885.
8. W e r n e r ,  Dr. Kar l ,  Die ital. Philosophie der Gegenwart. 

Bd. 3. 4. Wien. Faesy, 1886.
9. K r a f f t - E b i n g ,  Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer 

Grundlage. Für prakt. Aerzte und Studierende. 2. Aufl. Stuttgart, Encke, 
1885.

10. D r o y s e n  G., Historischer Handatlas, Bielefeld u. Leipzig, 
Velhagen n. Klasing, 1886.

11. Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Oester
reich. Zweiter Abdruck. Wien, Pichlers Wwe u. S. 1885.

12. M a r e n c z e l l e r ,  Dr. Edm.  Edler v., Normalien für die 
Gymnasien u. Realschulen in Oesterreich. I. Th., I., II. Bd. Wien, K. k. 
Sehulbüeher-Verlag, 1884.

13. R á ko si J e n ö, A Tragikum. Bpest, Révai testv., 1886.
14. Mü l l e r ,  Dr. Iwan,  Handbuch der klass. Alterthumswissen

schaft in systematischer Darstellung . . .  herausgegeben von ..., 1., 3., 4. 
Halbband. Nördlingen, Beck, 1885.

15. Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és képben. 1. f. Kiadja 
a m. k. államnyomda. Bpest, Révai testv. bizománya.

16. Ranke ,  Leo p. v., Weltgeschichte. Sechster Theil, 1.2. Abth. 
1—3. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1885.

17. F a  1 c k e n b e r g ,  Dr. R i c h a r d ,  Geschichte der neuern Phi
losophie. Leipzig, 1886. Veit u. Comp.

18. S a l a m o n  F e r e n c z ,  Magyarország a török hódítás korá
ban. Második kiadás. Bpest, Franklin, 1886.



19. G r e g u s s  Ágos t ,  A balladáról és egyéb tanulmányok. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. Bpest, Franklin, 1886.

20. H u n f a l v y  J á n o s ,  Egyetemes Földrajz. II. k. A magyar 
birodalom földrajza. Bpest, AtlienaBum, 1886.

21. D e á k  F é r e n c z  beszédei 1848—1861. Összegyűjtötte Kónyi 
Manó. II. k. Bpest, Franklin, 1886.

22. R o s o b e r  W. H., Ausführl. Lexicon der griecb. und röm. 
Mythologie . . . .  unter Mitredaktion von Th. Scheiber herausgegeben. 
6. Lief. Leipzig, Teubner 1885.

23. C h a r a n n e ,  Dr. József ,  Physikalisch-statist. Handatlas von 
Oesterreich-Ungarn. Lief. 7. Wien, Holzel, 1886.

24. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. I. Abth. Lief. 40—46. 
II. Abth. Lief. 25—36. Breslau, Trewendt, 1885 86.

25. Unser Wissen von der Erde. Allgem. und specielle Erdkunde. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrten von 
Alfr. Kirchhof. Lief. 36. Prag, Tempsky, 1885/86.

26. B i h a r i P é t e r ,  dr., Egyetemes és részleges Eszthetika. Buda
pest, Pfeifer, 1885.

27. S i t t l ,  Dr. Karl ,  Geschichte der griech. Literatur bis auf 
Alexander d. Grossen. 2. Th. München, Ackermann, 1886.

28. Me. C a r th y  J u s t  u s, Anglia története korunkban. Ford. 
Szász Béla. I. k. Bpest, Akadémia, 1885.

29. Um l au f t ,  Dr. F r i e d r i c h ,  Die Alpen. Handbuch der ge- 
sammten Alpenkunde. Lief. 1—8. Wien, Hartleben, 1886.

30. B u c h h o l z ,  Dr. E., Die homerischen Realien. IH. Bd. 2. Abth. 
Leipzig, Engelmann, 1885.

31. Svo b o d a .  Dr. A d a l b e r t ,  Kritische Geschichte der Ideale. 
I. Bd. Leipzig, Grieben, 1885.

32. W e d d i g e n ,  Dr. F. H. Ot to,  Geschichte der deutschen 
Yolkspoesie. München, Callwey, 1885.

33. B e ö t h y  Zsol t ,  A tragikum. Franklin, 1885.
34. S a l a m o n  F e r e n c  z, Budapest története. A főváros megbí

zásából. II., III. k. Budapest, Athenseum.
35. Allgemeine Weltgeschichte von Th. Flathe, G. F. Herzberg, 

F. Justi, J. V. Pflugk-Hartnng, W. Philippson. I—III. Bd. Berlin, Grote, 
1885.

36. W h a t l e y ,  Grundzüge der Rhetorik übersetzt von Dr. Hilde
brand G. Leipzig, Veit, 1885.

37. L an  gl, J., Bilder zur Geschichte. 1. Sphinx u. d. Pyramiden 
von Gizeh. — 3. Tempel von Luxor. — 12. Persepolis. -— 25. Colosseum. 
— 32. S. Vitale in Ravenna. — 33. Hagia Sophia in Constantinopel. —
38. Moschee in Cordova. — 39. Löwenhof in der Alhambra. — 40. Aben-

4
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ceragenhalle in der Alhambra. — 42. S. Marco in Venedig. — Wien, 
Holzel.

38. P e t e r m a n n ,  Ti., Karte des Mittelmeeres in 8 Blättern. 
Gotha, Perthes. 1882.

39. K i e p e r t R., Physikalische Karte von Asien. Berlin, Reimer,
1883.

40. K i e p e r t  R., Physikalische Karte der Balkanhalbinsel. Ber
lin, Reimer, 1883.

41. V on der L a u n i t z ,  Wandtafeln zur Veranschaulichung 
antiken Lebens und antiker Kunst. — Tafel VIH Hoplit. — Tafel IXc 
Römische Soldaten. — Kassel, Fischer.

42. W u n d t, W i 1 h., Philos. Studien. Bd. III. H. 1 3. Leipzig,
Engelmann, 1885/86.

43. S c h i l l e r ,  F r i e d r. v., Sämmtliche Werke. 1—16. Bd. Bei
lin, Hempel.

44. Goe t he ,  J. W. v., Sämmtliche Werke, 1—36. Bd. Berlin, 
Hempel.

45. E b e 1 i n g H., Lexicon Homericum compos ... Fase. XVII. 
XVIII. Lipsiffi, Teubner, 1885.

46. W i 11 k o mm, Dr. Max,  Bilder-Atlas des Pflanzenreiches. 
Lief. 2—8. Esslingen, Schreiber, 1885/86.

47. Vörösmarty Mihály összes munkái. Teljes kiadás. Rendezte és 
jegyzetekkel kisérte Gyulai Pál. 34—57. f. Budapest, Mehner, 1885/86.

48. L i p p s, Th., Grundthatsachen des Seelenlebens. Bonn, Cohen,
1883.

49. G y ő r y  V i l m o s  költeményei. Sajtó alá rendezték A. Ba
logh T., Bérezik A., Dalmady Gy. és Radnai R. Budapest, Kókai, 1886.

f í )  Ajándék útján:

1. M .  Zsigmondy Pál úrtó l:
1. K r u g, W. Fr., Fundamental-Philosophie oder wissenschaft

liche Grundlehre. 3-te verb. Aufl. Leipzig, Voss, 1827.
2. K r u g, W. Fr., Logik oder Denklehre. 4-te. verb. Aufl. Königs

berg, Unzer, 1833.
3. K r u g, W. Fr., Metaphysik oder Erkenntnisslehre. 3-tc verb. 

Aufl. Königsberg, Unzer, 1833.
4. K r u g, W. Fr., Aesthetik oder Geschmackslehre. 2-te Aufl. 

Königsberg, Unzer, 1823.
5. Krug,  W. Fr., Dikseologie oder philos. Rochtslehre. 2-te verb. 

Aufl. Königsberg, Unzer, 1830.
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6. Krug,  W. Fr., Aretologie oder philos. Tugendlehre. Königs
berg, Unzer, 1818.

7. Krug ,  W. Fr., Eusebiologie oder philos. Religionslehre. Königs
borg, Unzer, 1819.

8. S c h u l z e ,  G. E., Psychische Anthropologie. 3-te Ausg. Göttin
gen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1826.

9. T a r c z y  La j os ,  Népszerű természettan. Pápa, a ref. főiskola 
betűivel, 1843.

10. S c h u l z e ,  G. E., Grundsätze der allgemeinen Logik. 5-te 
verb. Anü. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1831.

11. Ga t t i ,  - Josephus ,  Dilectus poetarum . . . .  sales poetici. 
Pars I et II a Stephano Lánghy collecta. Budae, Tygographia r. Univ. 
Hung. 1825.

12. S t u r m ,  J., Deutschland in Abbildungen nach der Natur mit 
Beschreibungen. III. Abth. Die Pilze Deutschlands, bearbeitet von L. P. 
F. Ditmar. 1—3. Heft. Nürnberg. 1813.

2. Tek. Fuchs (iusztáv ú rtó l:
1. G a l e t t i ,  J. G. A., Allgemeine Weltgeschichte oder Encyclo

paedic für Geographie, Statistik u. Staatengeschichte. 11 -te Aufl. von 
Dr. F. H. Ungewitter u. Dr. Herrn. Meynert. Pest, Wien und Leipzig, 
Hartleben, 1854.

2. P r e y e r ,  J. N., Des ungarischen Bauers früherer und gegen
wärtiger Zustand. Pesth, Hartleben, 1818.

3. D i e r n e r  En d r e ,  Az evangyeliomi keresztény vallás és egy
ház történetének rövid vázlata. Pest, Kilián, 1845.

4. B r o n n  er, J. Ph., Die Bereitung der Rothweine und deren 
zweckmässigste Behandlung. Frankfurt a/M. Brönner, 1856.

5. S z é c h e n y i  J. gróf, Stadium. Kiadta Z. .. I. rész. Lipcse, 
Wigand, 1833.

6. A magyar nemzet jelene és jövője. Pest, Ráth, 1869.
7. Magyarország 1849-ben és 1866 után. Pest, Ráth, 1869.
8. T a n á r k y  Gedeon ,  Magyarország helyzete az európai állam- 

rendszerben. Pest, Pfeifer, 1867.
9. A c s á d i A c s á d y  S á n d o r ,  Magános magyar törvény kérdé

sek- és feleletekben. 2-ik kiadás. Pest, Kilian, 1842.
10. 0 r t i s z J a c o p o ,  Utolsó levelei. Olasz regény. Fordította 

Császár Ferencz. Budapest, 1851.
11. K á k a y  A r a n y o s  politikai, társadalmi, tragico-humoristi - 

cus krónikája, 1. 3. 4. füzet. Pest, Ráth, 1869.
12. S z i l á g y i  Sá n d o r ,  Magyar írók füzetei. I—IV. Pest, Gei- 

bel, 1850.
4*



13. H a v a s  S á n d o r ,  Fehéregyháza és Árpád sírja. (Lenyomat 
az Arch. Értesítő 1882. évfolyamból.) Budapest, Franklin, 1883.

14. A vallás- és közoktatásügyi m. k. Miniszternek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyűlés előterjesztett kilenczedik jelentése. 
1878/79—1879/80. Budapest, m. kir. Egyetem betűivel. 1880.

15. V a c c i n  P a s t e u r ,  Pasteurs Lymphe als Schutz gegen Milz
brand der Thiere. Wien, Jasper, 1884-.

16. F u c h s ,  K., Titus Lucretius Garus. Sep.-Abdr. aus «Kosmos»
1884-, II. Bd. — 3. f.

17. B a l l i n g  C. J. N., Die Gährungschemie wissenschaftlich be
gründet. I. Bd. I. Th. Zweite Auf!. Prag, Tempskv, 1854-.

18. H ...........  J. D., Siciliens Revolutionen bis auf den heutigen
Tag, ihre Geschichte und Tendenzen. Berlin, Hempel, 184-8.

19. Kn i g g e ,  Ad., Über den Umgang mit Menschen. Nach der 
zehnten Original-Ausgabe . . . .  von F. P. Wilmsen. 1 — 3. Bd. Wien, 
Mansberger, 1828.

20. S o m e r v i l l e ,  Ma r  y, Physische Geographie. Aus dem Engli
schen von D. Adolf Barth. 1., 2. Bd. Leipzig, Weber, 1851.

21. 0  e r s t e d, H. Chi'., Der Geist in der Natur. Deutsche Original- 
Ausgabe des Verfassers. I., II. Bd. München. 1851.

22. B ü c h n e r ,  Dr. L u d  w., Die Stellung des Menschen in der 
Natur. 1—3. Lief. Leipzig, Thomas, 1869/70.

23. V i r c h o w  und H o l t z e n d o r f f ,  Sammlung gemeinver
ständlicher wissenschaftlicher Vorträge. I. Serie, Berlin, Lüderitz, 1866.

24. B o c k, Dr. K. E., Das Buch vom gesunden und kranken Men
schen. Vierte verb. Aufl. Leipzig, Keil, 1862.

25. S c h a c h t ,  T h e o  d., Lehrbuch der Geographie alter u. neuer 
Zeit. Vierte Aufl. Mainz, Kunze, 1846.

26. Eder ,  Dr. W., Handbuch der allgemeinen Erdkunde, der 
Länder- und Staatenkunde. 1.2. H. Darmstadt, 1860. Jonghaus und 
Venator.

27. De G er an  do, La Transsylvanie et ses habitants. I., II. k. 
Paris, Imprimeur-unis, 1845.

28. D o l e s c h a l ,  Dr. C., Memoranda der Zoologie u. vergleichen
den Anatomie. Wien, Sallmayer u. Comp. 1853.

29. M o l e s c h o t t ,  J a c., Physiologisches Skizzenbuch. Giessen, 
Ferber, 1861.

30. B ü c h n e r ,  Dr. L., Kraft und Stoff. 7-te Aufl. Leipzig, Tlio- 
mer, 1862.

31. Bi l l ,  Dr. J. G., Grundriss der Botanik für Schulen. Wien, 
Gerold, 1854.

32. W ü h r l  J ákó ,  Vasúti könyvvitel. Budapest, Könyvnyomda 
részvénytárs.
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33. F r e s e n i u s ,  Dr. E. B., Anleitung zur qualitativen Analyse. 
Mit einem Vorwort von Dr. J. Liebig. Fünfte verb. Aull. Braunschweig, 
Vieweg, 1847.

34. V o gt, Ka rl, Natürliche Geschichte der Schöpfung. Aus dem 
Englischen nach der 6. Aufl. Braunschweig, Vieweg, 1851.

35. P e r t y ,  Maxim. ,  Anthropologische Vorträge. Leipzig und 
Heidlberg, Winter, 1863.

36. D o 1 e s c h a 11, E. A., M. Luther. — Drei Vorträge. Budapest. 
Hornyánszky, 1884.

37. T o l d y  I s t v á n ,  Elmélkedések az egyházreformról. Lipcse, 
Köhler, 1868.

38. Ot to,  Dr. Fr. .J u 1., Lehrbuch der rationellen Praxis des 
landwirthschaftlichen Gewerbe. Sechste revid. Aufl. I. Bd. Braunschweig, 
Vieweg, 1865.

39. W i r t h ,  Max,  Gründzüge der National-Okonomio. I. Bd.
3. Aufl. II. Bd. 2. Aufl. 3., I. Bd. Köln. Du Mont Schauberg, 1861,73.

3. 4 um. vallás- és közokt. ni. k. Minisztériumtól:
1. A vallás és közokt. m. k. Miniszternek az országos tanítói nyug

díj- és gyámalap 1884. évi állapotáról szóló jelentése. Budapest, M. kir. 
egyet, könyvnyomda, 1885.

2. A vallás és közokt. m. k. Miniszternek a közoktatás állapotáról 
szóló . . . tizennegyedik jelentése I., II. f. Budapest, M. k. egyel, könyv
nyomda, 1885.

3. P a s t e i n e r  Gyula ,  A művészetek története. Budapest, Fran
klin, 1885.

4. B i h a r i  Pé t e r ,  dr., Általános és hazai művelődés-történet. 
I. II. k. Bpest, Pfeifer, 1884.

4. Az 1885. évi átalános kiállítás Igazgatóságától:
22 db különféle kiállítási katalógus és kalauz.

5. A ni. t. Akadémiától:
1. Magyar tudom. Akad. Almanach csillag, és közöns. naptárral. 

1886-ra. Bpest, Akadémia, 1885.
2. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja 

a m. t. Akadémia nyelvtud. bizottsága. III. k. Bpest, Akadémia, 1886.
3. D a n k ó Józse f ,  A franczia könyvdísz a renaissance korban. 

Székfoglaló értekezés. Bpest, Akadémia, 1885.
4. S z i l á g y i  Sá n d o r ,  A linczi béke okirattára. A m. tud. Aka

démia tört. bizottságának megbízásából szerkesztette . . . .  Bpest, Akadé
mia, 1885.
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5. Ma j l á t  h Béla ,  A szőnyi béke okmánytára. A in. t. Akadémia 
tört. bizottsága megbízásából szerkesztette . . . .  Bpest, Akadémia, 1885.

6. S z e n t k 1 á r a y J e n ő, A dunai hajóhadak története. Kiadja a 
m. t. Akadémia tört. bizottsága. Bpest, Akadémia, 188(i.

7. W l a s s i e s  Gyul a ,  dr., A btínkisérlet és bevégzett bűncselek
mény. I. k. A tettesség és részesség tana. Bpest, Akadémia, 1885.

8. K ö r ö s i  Csorna  S á n d o r  dolgozatai. Összegyűjtötte és élet
rajzzal bevezette dr. Duka Tivadar. Budapest, Akadémia, 1885.

!). Históriai Hnngaricaa fontes domestici. vol. IV. Chronica minora. 
Recensuit.. . M. Florianus. Bpest, Akadémia. 1885.

10. Magyarországi városok régi számadáskönyvei. A m. t. Akadé
mia tört. bizottsága megbízásából közli Fejérpataky László. Budapest, 
Akadémia, 1885.

11. A Székesi gróf Bercsényi család 1525—1835. Eredeti kézirati 
kútfőkből írta, Tlialy Kálmán. Kiadja a m. tud. Akadémia tört. bizottsága. 
I. k. Budapest, Akadémia, 1885.

12. Magyarországi török kincstári defterek. Kiadja a m. tud. Aka
démia tört. bizottsága. Fordította dr. Lászlófalvi Velics Antal. Bevezeté
sekkel ellátta és sajtó alá rendezte Kämmerer Ernő. I. k. Budapest, Aka
démia, 1880.

13. F e j é r p a t a k y  Lász ló ,  A királyi kanczellaria az Árpádok 
korában. Budapest, Akadémia, 1885.

14. B á r ó  N y á r y  A l b e r t ,  A Heraldika vezérfonala. A m. tud. 
Akadémia történ, bizottsága megbízásából. Budapest, Akadémia, 1886.

15. Ugor füzetek. VII. sz. — Svéd-Lapp nyelv. I. Lule- és Pite- 
lappmarki nyelvmutatványok és szótár, gyűjtötte és fordította dr. Halász 
Ignácz. Budapest, Akadémia, 1885.

16. Archifiologiai Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia archseol. 
bizottsága. XIV. k. Budapest, Akadémia, 1886.

17. Am. t. Akadémia Évkönyvei. XVH. k. Hl. db. A m. t. Akadé
mia 1885. évi május 31-ón tartott XLV. közülésének tárgyai. Budapest, 
Akadémia, 1885.

18. Archaeologiai Értesítő. Szerk. Hampel József. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. V. k. 3—5. sz. Bpest, Akadémia, 1885.

19. Mathematikai és természettudom. Értesítő. Kiadja a m. tud.
Akadémia__ szerk. König Gyula. IV. k. 1—9. f. Budapest, Akadémia,
1885/86.

20. Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia nyelv
tudom. bizottsága. Szerk. Budenz József. XIX. k. 2,, 3. Budapest, Akadé
mia, 1885/86.

21. A m. t. Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. 
Kiadja a m. t. Akadémia. II. k. 3—10. sz. IV. k. 1. sz. Budapest, Akadé
miai 1885/86.



22. Értekezések a mathem. tudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Szerkeszti Szabó József. XI. k. 10. sz. XII. k. 6-11.  sz. Buda
pest, Akadémia, 1885/86.

23. Értekezések a természettud. köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. 
Szerkeszti Szabó József. XIV. k. iksz. XV. k. 4., 5., 7—12. 14—19. sz. 
Budapest, Akadémia, 1885/86.

24. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. 
Akadémia. Szerkeszti Pesty Frigyes. VII. k. 10. sz. VIII. k. 1—6., 8. sz. 
Budapest, Akadémia, 1885/86.

25. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a 
m. t. Akadémia. Szerkeszti Gyulai Pál. XII. k. 7—9., 11., 12. XIII. k. 1—4. 
Budapest, Akadémia, 1885/86.

26. Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. 
Akadémia. Szerkeszti Pesty Frigyes. XII. k. 3., 6—10. sz. XIII. k. 1—3. sz. 
Budapest, Akadémia, 1885/86.

27. A m. t. Akadémia Értesítője. A m. t. Akadémia rendeletéből 
szerk. a Főtitkár. XIX. évf. 6. sz., XX. 1. sz. Budapest, Akadémia, 1886.

28. Mathematikai és természettudom. Közlemények. Kiadja a, m. t. 
Akadémia math, és természettud. bizottsága. Szerk. b. Eötvös Lóránt. 
XX. k. 1 — 4. sz. XXI. k. 1. sz. Budapest, Akadémia, 1885/86.

0. h  országos régészeti és embertani tá rsu lattó l:
Az országos régészeti és embert, társulat Évkönyve 1879—1885-ig. 

Szerkeszti Hampel József. Budapest, Franklin, 1885.

7. St. özr. (iyiiry Vilmosné, Székács Etelka úrliölgytöl:
Győr y  V i l m o s  költeményei. Sajtó alá rendezték A. Balogh T., 

Bérezik A., Dalmady Gy. és Badnai B. Budapest, Kókay, 1886. 3 példány.

II. TEKMÉSZETIÍAJZI GYŰJTEMÉNYEK.
A lefolyt tanévben a természetrajzi szertár nagyobb mérvű gyűjte

ményes felszerelése nem volt eszközölhető, mivel egy nagyobb szabású 
üvegszekrény beszerzése, 3 szekrénynek üvegszekrénynyé való átalakítta- 
tása és befestése igénybe vették azon összeget, mely külömben gyűjtemé
nyes tárgyak beszerzésére lett volna fordítható.

Zoologia: I drb Buteo vulgaris (Pigler Lipót Il-ik oszt. tanuló 
ajándéka), 1 drb Tarbophis vivax Fitzinger (Dóri Ottó Il-ik oszt. tanuló 
ajándéka), 4 drb koponya, 50 drb külömböző fajtájú rovar és 15 drb kü- 
lömböző kagylóhéj.

Botanika: Dr. Willkomm Mór színképes növényatlasza. 
Mineralogia: 18 drb külömböző ásvány, ezek között szép példánya 

a nemes opálnak (utóbbi Egger Dávid úr ajándéka).



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

idei munkálkodásának ismertetésére a következőket jelenthetjük :
1. A kör 90 tagból állott. Elnöke Lehr Albert tanár, első titkára 

Vietorisz József VIII. o. tanuló volt. Ülését vasárnap délelőttönként tar
totta (összesen 16-ot). Arany János emlékére ápril 11-én ünnepet ült, 
melyen Gonda Dávid, VII. o. t. ünneplő ódáért, Böhm Imre, VIII. o. t. 
sesthetikai értekezésért díjban részesültek.

2. A kör vagyona 300 frtnyi tőkéből áll, mely ez idén csak csekély 
összeggel szaporodott, a tagdíjak összegét fölemésztvén a kiadások.

3. A kör könyvtára körülbelül 50 könyvvel szaporodott.
II. Gymnasiumi dal- és zeneegyesület. A lefolyt tanévben ennek az 

egyesületnek 101 tagja volt. Gyakorlatait hetenként kétszer tartotta, nyil
vánosan pedig egyszer lépett fel, t. i. f. é. febr. 13-án igen szép eredmény
nyel járó jótékonyczélú hangversenyt adott. A kottagyüjtemény ezen 
évben is gyarapíttatott. Az egyesületi vagyon 444 frt 97 krt tesz.

III. A gymnasiumi segélyzÖ-egyesiilet. Az egyesület vagyona volt 
az iskolai év kezdetén 3090 frt 33 kr. Jövedelme a lefolyt iskolai év alatt: 
a) tagsági díjakból 282 frt 50, b)  couponok s kamatok 160 frt 25, c) az 
első hazai takarékpénztár adománya 100 frt, d) a «Fonciére» pesti bizto
sító intézet adománya 60 frt, e)  árkülönbözet 40 frt 80, összesen 642 frt 
75 krajczár.

Kiadások: beiratási díjak 25 frt, tandíj 113 frt, füzetek s rajztöm
bök 43 frt 45, vizsgadíj 42 frt, könyvkereskedői számla 70 frt, ifjúsági 
könyvtárnak 50 frt, coupon-kamat és papíroknak kezelési költsége a 
bankban 5 frt 83; összesen 349 frt 28 kr.

Az egyesület jelenlegi vagyona 3383 frt 80 kr, melyből 3000 frt 
magyar papirjáradékban van elhelyezve. A takarékpénztárban van 37 5 frt 
s készpénzben 8 frt 80 kr.

Ifjúsági könyvtár.
Az ifjúsági könyvtár áll 337 kötetből; megnyílt 1885. nov. 25.; 

könyvet kivett 1388 tanuló.

Kimutatás az 1885/86-ik iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.
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