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HERODOTOS PONTOS! ÚTJA.

A skythákról szóló tudósítás, melyet Her. IV. könyvében olva
sunk, nem csak kiválóképen kötötte le a történettel és népismével 
foglalkozó férfiak figyelmét, hanem az illetők tudományos állás
pontja szerint, különbözőképen bírálatban is részesült. Azon körül
mény, hogy Her. nemcsak a legrégibb, hanem csaknem az egyetlen 
író, ki a skytha népre vonatkozó adatokat nagy gonddal összegyűj
tötte és tehetsége szerint fel is dolgozta, valamint az is, hogy az őt 
követő ó-kori írók igen sok tekintetben tőle függenek, ha egyes rész
letekben eltérnek is tőle, azt eredményezte, hogy Herod, szóban forgó 
tudósítását egészben és részletekben mint megbecsülhetetlen forrá
sát a skytha történetnek elfogadták és ezen értelemben értékesítet
ték. Azon ellenmondások pedig, melyek a nevezett író említett 
adatai között mutatkoznak, legfeljebb azon kísérletekre szolgáltat
tak alkalmat, hogy egyik vagy másik adatát kritikailag megtámadták 
és hitelességét kétségbe vonták és azt fogadták el, mely legkeve
sebb nehézséget látszott okozni. Ezen kritikai eljárás azonban csak 
egyes helyekre szorítkozott a nélkül, hogy a «Skythika» egészben 
véve hitelesség tekintetében kritikai vizsgálat alá vettetett volna. 
Ide számítom különösen Huncker * éles bírálatát, mely Dareios 
hadjáratára vonatkozik; negativ eljárása kifogástalan ugyan, de 
positiv része nem elegendő, és pedig azért nem, mert nem veszi 
vizsgálat alá a perzsa hadjáratról szóló részletben azon jeleket, 
melyek e részlet eredetéről tesznek tanúbizonyságot.

Tulságba megy más felől Sayce, ki Herod, első három köny
vét bevezetéssel és magyarázatokkal, valamint történeti függelékek
kel ellátva adta ki, a nélkül, hogy az ilyen munkára elegendő
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készültséggel birt volna. A mi a szakavatottságban hiányzott, azt 
vakmerő lefogásokkal pótolta. Herodot szerinte nem csak minden 
tekintetben hazug, megbízhatlan ember, hanem különösen azon 
adatok, melyeket a skythákról közöl, semmi értékkel nem bírnak és 
ennél fogva történeti kutatás alapjául nem szolgálhatnak.

De akár hogyan ítéljük meg Duncker, Sayce és mások kritikai 
kísérleteit, ezek semmiképen nem elégíthetik ki a történészt, ki 
nem csak az egyes részleteket kívánja szoros kritika alá vetni, ha
nem Herodotosnak a skythákra vonatkozó összes adatait, s ezeket, a 
mint lehet is, egy egész, gondosan összeállított szakasznak veszi 
melyet bátran «Skythika»-nak nevezhetni. A következetes kritika 
nem fog megelégedni az egyes szembeszökő ellenmondás kijelölésé
vel, illetőleg helyreigazításával, hanem arra fog törekedni, hogy a 
«Skythika» szerkezetét, ebből következtetve, keletkezése módját, 
tisztába hozza, a mit Bauer * ugyan már megkisérlett, de tökéletesen 
be nem fejezett. Ebben azonban nem csak arra kell tekinteni, hogy 
mennyiben találhatók Herod, adataiban oly részletek, melyek ma
gokban véve a kritika alkalmazását követelik, hanem arra is, hogy 
mit tudhatunk meg Herod.-ból azon forrásokra nézve, melyeket a 
Skythika kidolgozásánál felhasznált; szem előtt fogjuk azonban azt 
a nagy különbséget tartani, mely ezen tekintetben Herodot és más 
hellén történetíró között létezett. Ezek, mint p. o. Thukydides és 
Xenophon, saját koruknak eseményeit írják le, melyek hellének 
között folytak le ; a későbbi írók pedig azokat használhatták forrá
sokul ; Herod. Skythikája barbár népre vonatkozik, melyről a hel
lének ő előtte aligha írtak. Hogy mennyivel kedvezőtlenebb körül
mények között írt Herod., az azonnal kitűnik, mihelyt e dologgal 
tüzetesen foglalkozunk. De épen azért, mert így áll a dolog, fel is 
lehet tenni, hogy Herod, müve semmi esetre sem lehet annyira 
megbízható, mint az említett hellén történetírók művei.

A történetíró eddigi magyarázói, — p. o. Abicht, Stein, Bauer, 
Bähr, Rawlinson — közönségesen elfogadták azon nézetet, hogy 
Herod, a Pontos partjait beutazta, egyes helyeken hosszabb időn 
keresztül tartózkodott, a skytha földet részben be is járta és 
mindenütt adatokat gyűjtött a Skythikához. Egyedül Sayce és 
Bakerley vonták kétségbe Herod.-nak ezen pontosi utazását.

Ha arra nézve tisztába akarunk jönni, hogy mennyiben hitelre

* Entstellung des herod. Geschichtswerkes 96 s köv. 11.
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méltó Herod, a Skythikában, akkor el nem kerülhetjük azt hogy 
szoros vizsgálat alá ne vegyük mind azon adatokat, melyekből kitű
nik, vagy kitűnni látszik, hogy Herod, a Pontost nem csak általában 
ismerte, hanem hogy egyes vidékem tartózkodott is. Ha ezen kuta
tásból az tűnnék ki, hogy Herod, nem látta soha azon helyeket, 
melyekre őt eddig utaztatták, akkor nem fogjuk őt csalási szándék
kal vádolni. Ez esetben nagyon csökkenne az általa összegyűj
tött adatok hitelessége és annál szorosabban kell majd utána 
járni annak, hogy ha azon vidéken nem járt, melyekről oly érdekes 
tudósításokat közöl, honnan szerezte ezeket?

Ezzel értekezésünk főpontjához jutnánk, mert mi Herod, forrá
sait akarjuk ismerni és miután maga több ízben világosan említi, 
hogy egyes adatait honnét vette, legalább általánosságban képesek 
leszünk kimutatni az író forrásait. De még ennél tovább is kell men
nünk ; miután a jelenleg általánosan elfogadott nézet az, hogy 
Herod, úgyszólván a helyszínén gyűjtötte össze adatait, ezt pedig el 
nem fogadhatjuk, nekünk ezzel szemben legalább meg kell kisér
teni kimutatni, hogy ha a Pontos mellékén nem, akkor hát hol sze
rezte a Skythikához az anyagot.

* * *

A Pontosról általában és ennek terjedelméről szól Herod, különö
sen azon alkalomból, a midőn megemlíti, hogy Dareios Európába 
átmenni készülve a Kyaneai nevezetű sziklákig hajózott és onnan 
megtekintette a Pontost; de a helyett, hogy megmondaná nekünk, 
hogy milyen hatással volt a királyra a Pontos megtekintése, melyre 
úgy látszik a kíváncsiság hajtotta, azt beszéli nekünk, hogy az vala
mennyi tenger között a legcsodálatosabb, hossza 11,100 stadium, 
szélessége, a hol legszélesebb, 3300 stadium; a tengernek bejá
rata — atop a — négy stadium, hossza pedig ennek, «a nyak»-nak, 
mely Bosporosnak neveztetik, 120 st. Ez, így folytatja, a Propon- 
tisig terjed, melynek szélessége 500 st., hossza 1400, és a Helles- 
pontosba folyik, a mely 7 st. széles és 400 st. hosszú. Hogy az em
ber megértse, hogy honnan tudja Her. ezeket oly nagyon pontosan, 
elmondja, hogy a mérés következőképen történt. Egy hajó körül
belül 70,000 ölet tesz egy hosszú napon, éjjel pedig 60,000-et; a 
bejárattól a Phasisig, — mert ez legtávolabb része a Pontosnak, —
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kilencz nap és nyolcz éjjel tart az út, ez pedig J 100,000 ölet tesz ki,, 
ez meg 11,100 stadium. A Thermodon melletti Themiskyraig Sin- 
dikéből — mert e két ponton a legszélesebb a Pontos — három nap 
és két éjjel tart ez út, ez 380,000 öl, azaz 3300 st. A Pontos tehát, — 
így fejezi be leírását — és a Bosporos, valamint a Hellespontos 
ekként méretett meg általam, ooxm xé uoi p,s(j,sxpéaxai — és úgy van 
mint mondtam, xaxá xá etprjjiiva jxscpóxaai.1

A Pontos legkeletibb részét Kolchist és a Phasist különben is 
említi Herodotos. Sesostrisról, Egyiptom mesés királyáról szólva, 
kit újabban II. Kamses-sel azonosnak tartanak, elbeszéli annak 
messze terjedő hadjáratait, melyek Európába is vezették őt. Innen 
visszatérve a Phasis folyóhoz jutott, itt pedig a királyi seregnek egy 
része visszamaradt, vagy azért, mert a király maga így akarta, vagy 
azért, mert a harczosok megunták a sok bolyongást és ott marad
tak. Mert úgy látszik — így folytatja Herodot, a kolchisiak egyip
tomiak.

Ezen nézetre Herod, saját megfigyelése alapján jutott, és 
csak azután kérdezősködött mindkettejüknél; a kolchisiak azonban 
inkább emlékeznek az egyiptomiakra, mint az egyiptomiak a kol- 
chisiakra és azt mondják, hogy ők azt hiszik, hogy a kolchisiak Se- 
sostris seregéből valók; maga az író abból jutott ezen véleményre, 
mivel ezek fekete bőrűek és göndörhajúak. Azt azonban észre veszi 
Herod., hogy ez a bizonyíték nem elég, mert mások is ily színűek 
és még sem egyiptomiak; a főbizonyíték pedig az, hogy a kolchisiak 
körülmetélkednek, mint az egyiptomiak és eethiopok, meg hogy az 
életmód és a nyelv mindkét népnél azonos stb. Említi Her. ezen 
összefüggésben a Thermodon és Parthenios folyó körül lakó syria- 
kat — Xópiot (nem üiipot) — Kisázsiában.2 3

A kolchisiakról azon alkalomból is szól az író, a midőn a perzsa 
királynak járó adót felsorolja; a kolchisiak ajándékot adnak és 
azokat az ő idejéig is adják minden ötödik évben, száz fiút és száz 
hajadont.8

A most idézett helyekből az tűnik ki, így vélekednek többen, 
hogy Herodot nem csak általában ismerte a Pontost, hanem ezt 
egész hosszában és szélességében be is já'.'ta ; de azt hiszem, hogy

1 IV. 85., 80.
s II. 103—105.
3 III. <17.
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»z utóbb idézett herodotosi nyilatkozatból, hogy t. i. a kolchisiak az 
■ó idejéig rendesen leróják köteles adójukat, éjjen nem következik, 
hogy az író ezeknek földjén já rt; mert közvetlenül a kolcliisiak 
előtt említi az ;ethiopokat — kik szintén még az ő idejében is, — 
xb sfisö — szolgáltatják be a perzsa udvarnak ajándékaikat,
és így az következnék ebből, hogy Herod. Aethiopiában is volt, és ez 
országban szerzett tudomást amaz adóról, — ezt pedig mai napig 
még senki sem állította.

De ha ezen helyből nem lehet arra következtetni, hogy Herod, 
a kolchisiak földjén is megfordult, annál biztosabban látszik ez az 
első idézetből, melyben az író nem csak általában írja le a Pontos 
szélét-hosszát, hanem azt is hozzá teszi, hogy ő maga azt megmérte 
és hogy úgy van a dolog, a mint ő mondja.

Már magában véve azon körülmény, hogy Her. oly nyomaték
kai szól méréséről és ennek helyességéről, nagyon feltűnő; mert 
elegendő lett volna az ő mérésének eredményét feljegyezni és ez 
teljesen megfelelt volna. De úgy látszik, hogy Herod, attól tartott, 
hogy kétségbe fogják vonni adatainak hitelességét, és ezért emeli 
ki külön, hogy ő maga tette meg a mérést; ha ez úgy van — én 
legalább helyesnek tartom — akkor volt Herod.-nak bizonyosan 
tudomása más mérésről, mely a Pontos terjedelmére vonatkozott, 
ez pedig mástól való nem lehetett, mint Hekataiostól, kiről tudva 
van, hogy Herod, előtt járta be és írta le többek közt a Fekete ten
gert és partvidékét * és ki ellen Herodotos más helyen is, a nélkül, 
hogy nevét megemlítené, polemizál. En legalább meg vagyok győ
ződve, hogy a Pontos méreteiről szólva Hekataios adatai hitelessé
gét akarja megdönteni; mert ez, mint műve egyik fragmentumából 
kitűnik, 23,000 stádiumra becsüli az egész Pontos kerületét, a mely
nek szerinte oly alakja van, mint a skytha Ívnek. Herod, ezt akarja 
a szóban forgó nyilatkozatával mondani, hogy ő jobban ismeri, mint 
Hekataios a Pontos kiterjedését és ezért figyelmezteti az olvasót 
arra, hogy saját mérése eredményét közli.

Hogy pontosan megítélhessük, vájjon bizonyítják-e Herod, sza
vai azt, a minek bizonyítására idézni szokták és hogy akarja-e az 
író azt elhitetni az olvasóval, hogy ő maga bejárta a Pontost azon 
irányban, a melyben a mérés megtörtént, szükséges lesz az ő ada-

* Fragm. 153. s köv., kül. 163. ed. Müller.



tait szoros vizsgálat alá vetni. Nem akarván e dolgot hosszúra nyúj
tani, mellőzöm az ókorból reánk maradt Periplus-okat, a Skylax- 
félét, valamint az Arrian-félét Herodotos adataival egybe vetni, és 
csakis arra szorítkozom, hogy az ő méreteit a Scheda-féle térkép 
szerint megbíráljam.*

Herod, szerint 11,100 st. azaz 277 fid. m. f. ny-i távolság van 
a Bosporustól a Phasis folyóig; ugyanaz a nevezett térképen mérve 
köriilbelől 140 mi., tehát fele annak, a mit Herod, mond; a szé
lesség H. szerint 3300 st., 82 f. mf., a távolság a Termeh (Therrno- 
don) és a Kuban folyó torkolata között — mert ez Sindike nevű 
vidéken torkollik a Pontosba — tényleg 60 mf., tehát 22-vel több 
a valóságnál. A Bosporus 120 st., 3 mf. hosszú, 4 stad., 0'1 mf. 
széles H. szerint, a mi a mennyire annyira megfelel a valóságnak. 
A Propontis méretei azonban hibásak; a szélessége, mely valóság
gal 8 mf. Herod.-nál 12-5 mérföldre van becsülve, a hossza pedig, 
mely a térkép szerint 26 mf., 25 mfdre. Végre a Hellespontus 
tényleg 7 mf., Herod, szerint 400 st., 10 mf.; széle szerinte 7 st., a 
mi még elfogadható.

Látni ebből, hogy Herod, leginkább a Pontos hosszaságában 
tévedt, habár a többi adatai sem igen pontosak. Mindazonáltal az 
író hibás számításából nem szabad még azt következtetni, hogy ő 
azt az utat, melyet nyilatkozata szerint megmért, nem tette meg. 
Azt kell néznünk, hogy mi módon történt az a mérés; az ugyan 
nagyon egyszerű, de épen nem megbízható. Egy hajó, mint Her. 
véli, 700 stadiumos utat tesz egy nap alatt, éjjel pedig 600-at. Te
gyük fel, hogy Herod, maga csakugyan hajón egy huzamban tette 
meg ez utat a Bosporustól a Phasisig; ő e szerint csak azt tudhatta, 
hogy kilencz napon és nyolcz éjjelen keresztül utazott, de nem ám 
azt, hogy naponként mekkora utat te tt; ezt csak a hajósok mond
hatták meg neki, és ezek talán kissé nagyították hajójuknak a gyor
saságát; vagy lehet az is, hogy Herod, már előre tudta, hogy 
mekkora utat tesz a hajó egy nap, és így egyszerűen kiszámíthatta 
az egész útját. De még az sem lehetetlen, hogy Herod, nem is tette 
meg azt a nagy utat a Bosporustól a Phasisig, hanem csak mások
tól hallotta, a kik megtették, hogy mennyi időt vesz igénybe és így 
is könnyen kiszámíthatta, hogy mekkora az egész út hossza. Ez 
pedig sokkal valószínűbb, mint első pillanatra látszik. Oly utazó,

* L. R aw linson  H erod . III . 76. 1.
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mint Herodot volt, a ki világot látni és egy történeti és földrajzi 
nagy munkára anyagot akar gyűjteni, nem ül bele egy hajóba, 
melyről tudja, hogy elviszi ugyan messze földre, de útközben nem 
köt ki sehol, — mert az kétséget nem szenved, hogy Herod, fel
teszi, hogy az a hajó, vagy egy hajó, melyről szól, nem állott meg 
útközben sehol; legalább Trapezus vagy Sinope kikötőjét megemlí
tené Her., ha a hajó e helyeket megérintette volna, és épen azért, 
mert ezen fontos városokat nem emliti, nem is látta azokat, és nem 
tette azt az utat, melyről szó van. A mérést, melyre ő oly nagy 
súlyt fektet, megtette ugyan, de azon a módon, hogy a hajósok ada
tait combinálva számította ki a Pontos hosszát.

Ugyan azt mondhatjuk a Pontos szélességére vonatkozó mérés
ről. Fel sem tehető, hogy Herod, a Thermodontól a Kuban torkola
táig megtette az utat, mert ez csakugyan ellenkeznék mindennel, a 
mit utazásairól tudhatunk; azért csak nem teszi ezt a nagy utat, 
hogy a tenger szélességét megmérje, a Kuban torkolatához pedig 
más oknál fogva nem mehetett volna, legalább nincsen semmi 
nyoma annak, hogy itt megfordult volna és e vidékről bővebb érte
sítést szerzett volna.

De egyáltalában véve mindkét irányban, nyugotról kelet felé és 
délről éjszak felé egy hozamban nem utazhatott, mert, mint rende
sen vélekednek magyarázói, ő a Pontos nyugoti partján, Apollonia 
és Mesembriában, az Istros torkolatánál, Istrosban, Olbiában, a 
skythák földjén a folyók mentén is tartózkodott, tehát nem tehette 
meg egyenesen a Bosporustól a Phasisig az egyenes utat. Legfel
jebb azt lehetne gondolni, hogy Kolchisból visszafelé minden meg
szakítás nélkül utazott; ámde akkor hogy mehetett a Thermodontól 
Sindike vidékére ? Szóval akár hogyan nézzük is ezen utat, min
dig megmagyarázhatlan marad az egyenes szakadatlan utazás kelet 
és éjszak felé.

De ha nem tehette is Her. rígy ez útat, a mint talán első pilla
natra látszik, mégis talán az bizonyos, hogy Kolchisban volt és hogy 
ott hallotta a Sesostris és hadjáratára vonatkozó hírt; hiszen ő 
nyilván azt mondja, hogy kolchisbeliekkel beszélt és hogy tudnak 
az egyiptomiakról, sőt ismeri a kolchisiak szokásait, életmódját, 
nyelvét és ethnographikus jellegét. Ebből csak szabad azt követ
keztetni, hogy akár mi úton, de bizonyosan oda került a Pha- 
sishoz.

Erre vonatkozólag a következőket kell fontolóra vennünk. A kol-
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chisiak rokonsága az egyiptomiakkal azzal, hogy mindkét nép gön
dör hajú és sötétbőrű, nincsen még bebizonyítva, mert különben fel 
kell tenni, hogy az egyiptomiak minden néppel rokonságban voltak, 
mely hajra és testszínre hozzájuk hasonlított, — azt pedig senki 
sem fogja állítani, hogy ez egyiptomiak p. o. a czigányokkal rokon 
faj. Továbbá a körülmetélkedés, mely Herod, szerint mindkét nép
nél közös, épen nem bizonyít a közös eredet mellett, mert az a szer
tartás a mexicoiaknál, az indianusoknál Dél-Amerikában, a Csendes 
Oczeán szigetein is fordul elő; különösen pedig megjegyzendő, hogy 
más írók szerint Egyiptomban is csak a papok voltak e vallásos 
szokásnak alávetve.* A nyelvre nézve Her.-nak nem lehetett önálló 
nézete, mert valamint az egyiptomiak nyelvét nem értette, úgy nem 
értette a kolchisiakót sem, ő tehát a hasonlatosságot nem ítélhette 
meg. De tegyük fel, hogy úgy történt, a mint Her. beszéli, hogy
II. Eamses — ha úgy tetszik — egész gyarmatokat telepített le Kol
dusban ; annyi mégis bizonyos, hogy az alapítás után az összefüg
gés Kolchis és Egyijüom között megszakadt, ez pedig már abból is 
következik, hogy Her. szerint az egyiptomiak nem emlékeztek a 
kolchisiakra; tehát a Kr. előtti 14-ik századtól az 5-ik századig, 
a kolchisi egyiptomiak magokra voltak hagyva, idegen nemzetek 
közé beékelve, — lehetséges-e az, hogy ennyi időn keresztül meg 
tudták őrizni nemzeti jellegüket, különösen nyelvöket? Én nem 
hiszem és nem hihetem ezt, és ez oknál fogva az egyiptomi gyarma
tosítást megengedve is, nem képzelhető, hogy Herod, idejében a 
kolchisiak nyelve az egyiptomihoz hasonlított.

Az egyiptomi emlékek alapján fazonban arról sem lehet szó, 
hogy II. Kamses hadjáratai Koldusig terjedtek; hiszen tudjuk, hogy 
a híres király minden nagyzás mellett még Syriában sem vethette 
meg igazán a lábát, hogy az itt lakó Cheta nép királyával kényte
len volt nemcsak békét kötni, hanem még rokonsági viszonyba is 
lépni vele; ** azért az egyiptomi gyarmatosítás nem egyéb mese
beszédnél és valótlansága épen nem szól a mellett, hogy Herod. 
Kolchisba fáradott volna, hogy ezt megtudja.

Mert mindent összeszedve, a mit az író Koldusról mond, az 
mindössze nem sok és ez a kevés sem igaz. Ha Herod, csakugyan 
ott lett volna, bizonyosan többet is hallott volna ama vidék lako-

* Bielim., Bibi. WB. «Beschneidnng» a.
** L. Wiedemann Aegypt. G-esch. II. 438 köv. 1.
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sairól, vagy Phasisban vagy Dioskuriasban és mindenesetre közölte 
volna müvében az itt gyűjtött adatait vagy egyik vagy másik helyen, 
melyen a kolchisiakról szól. Épen ezért, mert ezt elmulasztja, jogo
san következtethetjük azt, hogy nem is hallott többet a kolchisiakról 
és hogy ezeknek földjét nem is látta. De ő nem is mondja, hogy ott 
volt, hanem csak azt, hogy mennyi ideig tart az út odáig és hogy 
kolchisiakkal beszélt, és ezzel nem is akarta az állítani, hogy maga 
s megfordúlt Koldusban. Ha csakugyan ott lett volna, akkor el 
nem mulasztotta volna legalább röviden ezt megemlíteni, a mint 
megemlíti, hogy Memphisben, Phikeben, Tyrusban, Samosban és 
sok más helyen volt, vagy legalább úgy fordítja beszédét, hogy 
kitűnjék belőle, hogy egyikmásik helyen tartózkodott. Abból, hogy 
kolchisiakkal beszélt, nem tűnik ki, hogy hazájukat autopsiából 
ismeri, mert az ó-kori közlekedés és forgalom mellett könnyen talál
kozhatott valamelyik hellén városban kolchisiakkal is. Ép azért, 
mert csak annyit mond, hogy kérdezte őket eredetűk felől, nem is 
lehetett Phasisban.

Ezek után könnyű lesz azon kérdésre megfelelni, vájjon a Ther- 
modon vidékét, a mythikus amazonok hazáját ismerte-e.

A mint feljebb láttuk, a Thermodon és Parthenios körűi lakó 
syrioi nevű népről azt beszéli, hogy ezek a körülmetélkedést a 
kolchisiaktól tanulták. Ez magában véve nem lehetetlen, de hogy 
ezt Herodotnak a hely színén, Themiskyra városában pl. beszélték 
volna, arra semmiféle jel nem mutat, még azoD körülmény sem, 
hogy Kappadokiának e vidékét mint az amazonok hazáját ismeri.* 
Az író ugyan így fejezi ki magát, hogy Sóptoi... .«pad, de ebből 
épen nem szabad ezt kimagyarázni, hogy néki mondták, mert 
ezt máskép tudta volna kifejezni és azt még kevésbé lehet azon 
szavakból következtetni, hogy maga személyesen volt Kappado- 
kiában. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha Herod, a Pontos déli 
vidékét közelebbről meg akarta tekinteni, akkor bizonyára egyikét 
a nagy hellén gyarmatoknak, Sinopét, vagy Kotyorát, vagy Trape- 
zust látogatta volna meg és ezek valamelyikében Kis-Ázsia népeiről 
elég adatot gyűjtött volna, de nem kereste volna fel ezt a kevésbé 
fontos Themiskyrát. —

A Pontus nyugoti partját illetőleg néhány itt lévő hellen várost 
is külön említ Herod., nevezetesen Salmydessos, Apollonia, Mesam-

* IV. 110. IX. 27.
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bria és Istria (vagy Istros) városokat, továbbá ismeri az Istros 
folyót, különösen ennek torkolatait. Miután Herod, ezen adatairól 
is felteszik, hogy autopsia útján szerezte, hogy a Pontos nyugoti 
partján járt, szükséges azon helyeket is vizsgálat alá vetni, melyek
ben amaz adatok foglaltatnak. Az összefüggés es teljesség kedvéért 
azonban előzőleg még egy adatot kell kiemelnünk, melyből, úgy 
látszik az tűnik ki, hogy az író Thrakiának legalább egy kis részét 
ismerte.

Dareios hadjáratáról a skythák ellen szólván elmondja többek 
között, hogy a király seregével a Tearos folyó forrásaihoz jutott, 
melyről a körüllakók azt beszélték, hogy igen jó és hasznos bizonyos 
bőrbaj ellen emberek és állatoknál; forrásai számra 38, és ezeknek 
egy része hideg, másik része meleg, pedig ugyanazon sziklából 
fakadnak mind. Ide egyenlő hosszú út van Herseupolisból, Perin- 
thosból és Apollóniából a Pontos mellett, t. i. két napi út. To
vábbá azt mondja Her., hogy Dareiosnak annyira tetszett a folyó, 
hogy megelégedését még külön a folyó mellett felállított feliratban 
is fejezte ki, melynek szövegét Herodot közli.*

Azt látjuk ezen előadásból, hogy Herod, a Tearos forrásainak 
távolságát pontosan meghatározza és e szerint azokat talán jelen
leg is meg lehet találni. Jochmus, ki e vidéken járt, e forrásokat itt 
meg is találta, mint ő gondolta, és pedig Bunarhisszar helység mel
lett, de akként, hogy két patak egyesüléséből keletkeznék a Tearos, 
a Bujuk Bunardere és Simer-deréből. A források hőmérsékletéről 
azonban azt mondja, hogy nyáron át mind hideg, télen pedig oly 
melegek, hogy a beléjök hulló hó azonnal megolvad. Ebből ugyan 
senki sem fog meggyőződni arról, hogy ezek a Herod, által említett 
források, a minthogy egyáltalában kételkedem abban, hogy ugyan 
egy sziklából fakadó víznek egy része hideg, másik része meg me
leg legyen. Herod, állításával szemben elegendő lesz Hochstetterre 
hivatkozni,** a ki csak annyit tud, hogy a hideg források hőmérsék
lete változó, de arról nem szól, hogy egyszerre egy helyen hideg és 
meleg források bugyoghatnak fel. Ha tehát ilyen féle forrás nem 
létezhetik, akkor sem Dareios sem Herod, nem láthatott olyant.

De meglehet, hogy Her. csak ebben a dologban tévedett, s azért 
nem szabad azt kétségbe vonni, hogy ismerte e folyót. Az megle-

* IV. 90., 91.
** Alig. Erdk., Harm, Hochstetter és Pokornytól, 308. köv. 11.
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hét, hogy ő ismerte, de bizonyos az, hogy akármily patakot nézett 
a Tearosnak, az nem torkollik a Kontadesdosba, mint ő mondja; 
mert ezt a folyót más régi író nem ismeri, és ezen felül az a sok kis 
patak, mely e vidéken van, mind az Agrianesba torkollik, tehát a 
Tearos is. Az út pedig, melyet Her. látszólagosan oly pontosan 
ismer, nem úgy van, mint ő mondja, hanem akként, hogy Perin- 
thoshoz Bunarhissar és környéke épen két annyira van, mint Salmy- 
dessoshoz (mai Midja).

Marad még a felírat, melyet Her. akként közöl, mintha maga 
olvasta és lemásolta volna, feltéve természetesen, hogy görögül is 
volt írva, nem csak perzsa nyelven, tehát épen úgy, mint a byzan- 
tiurni felirat, melyet az író, úgy látszik, legalább töredékekben lá
tott. De ha a Herod.-nál közölt feliratot összevetjük akár melyik 
Dareios-tói eredő felirattal, azonnal észre vesszük, hogy az nin
csen abban az alakban fogalmazva, mely a perzsa királyi feliratok
nál annyira jellemző; mert kivétel nélkül vagy Aura Mazda nevével, 
vagy ekként kezdődnek; Én vagyok X. Y. nagy király, a királyok 
királya stb. Ez a hivatalos stilus és lehetetlen, hogy ettől valame
lyik király eltért volna, és azért lehetetlen az is, hogy Dareios 
olyan formán fogalmaztatta volna azt a feliratot, melyről szólunk. 
De talán többet lehet következtetni; a királynak útjában a leg
kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy az első jóízű vagy jó 
hatású forrás miatt külön feliratot is készíttessen. Megjegyzem, 
hogy ez csak egyéni nézetem, a mely talán hyperkritikusnak fog 
látszani, és melyhez ezért szó is fér, de abban nem lehet kételkedni, 
hogy ha ilyen felirat létezett, Herodot vagy maga nem olvasta, vagy 
roszul olvasta; ez pedig nem lehet bizonyíték a mellett, hogy ő e 
források vidékén járt.

Folytatólag ezt olvassuk e hadjáratról, hogy a Salmydessos- 
ban lakó thrákok, valamint azok, kik Apollonia és Mesembria 
felett laknak és skyrmiadoknak és nipsíeoknak neveztetnek, harcz 
nélkül hódoltak a perzsa királynak.* — Ebből is az tűnik ki néme
lyek szerint, hogy Herod, a nevezett helyeken megfordult. Salmy- 
dessosról azonban egyelőre azt kell megjegyezni, hogy az nem város, 
hanem, mondjuk, megye, melyet thrákok foglaltak e l; hogy ennek 
fekvését nem ismerte pontosan Herod., azt már feljebb mutattuk 
ki, tehát nem igen valószínű, hogy valaha ott lett volna; de mit is

* IV. 93.
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keresett volna a barbárok között, mikor a hellén városok oly közel 
vannak ?

Apollonia és Mesembriára nézve is csak azt lehet mondani, 
hogy ezeknek felemlítése a thrákokkal kapcsolatban legkevésbé sem 
bizonyít a mellett, hogy Herod, e két városban tudta meg, hogy a 
skyrmiadok és nipsieok azoknek közelében laknak. Azt igenis hall
hatta, hogy e törzsek a két város környékén laknak, de hogy ezt 
csak a hely színén tudhatta meg, azt szavaiból nem lehet következ
tetni és miután más jel nem vezet arra, hogy Apollonia és Mesem- 
briában megfordult, különösen mivel ő maga ezt nem mondja, nem 
is lehet feltenni, hogy itt járt.

Herod, azonban ismeri az Istrost, különösen azt tudja, hogy öt 
torkolata van és hogy az Euxeinosba ömlik, továbbá hogy ott van a 
torkolata, a hol Istria, a miletosiak gyarmata van ;* ** ezenkívül említi 
forrásait, leírja egész folyását és számos mellékfolyóit, habár ez 
utóbbiakat nem egészen pontosan. Magában véve nem lehetetlen, 
hogy a folyó torkolatát ismerte, noha mégis természetesebbnek lát
szik, hogy a folyóra vonatkozó összes adatokkal együtt a torkola
tokra vonatkozót is a pontosmelléki hellénektől vette á t ; nagyon is 
hihető, hogy akármelyik pontosi hajóst kérdezte az Ister torkolatai 
iránt, aligha találhatott volna csak egyet is, a ki meg nem mond
hatta volna neki, hogy a folyó a Pontosba szakad. Arra pedig, hogy 
csak a pontosi hellénektől szerezhetett bővebb tudósítást a folyóról, 
azért nem lehet nagy súlyt fektetni, mert ezekkel nem csak hazá
jukban, hanem máshol is, kikötő helyen, kereskedő városokban 
találkozhatott.

Ha azonban közelebbről szemügyre veszszük a Pontos e vidéké
ről szóló adatokat, akkor még határozottabban szólhatunk arról, 
vájjon járt-e Herod, a Duna torkolatánál vagy sem.

Az író Istria városát említi, mely különben Istrosnak és Istro- 
polisnak* neveztetik és szerinte a Duna torkolatához, természete
sen a délihez közel volt; fekvését meghatározni nehéz dolog. Az 
bizonyos, hogy a mostani Szt.-György csatorna mellett, mely jelen
leg a folyónak déli torkolata, nem feküdt, hanem ettől bizonyos 
távolságban délre. Porbiger szerint Küsztendzse közelében kell 
keresnünk, azon a helyen, mely most is Isterenak neveztetik; csak-

* II. 33.
** L. Porbiger, Alte Geogr. v. Búr. 751. köv. 1.



hogy ilyen nevű helyen a Scheda-féle térképen nem található, tehát 
az újabb felvételek szerint e vidéken nem létezik; megvan azonban 
egy régibb, szintén a bécsi «General «Quartiermeisterstab» által 
kiadott térképen a Taschaul nevű tó partján, mely az újabb térké
pen is megvan, sőt van ama régi térképen Raza-Herman mellett 
Istropolis írva. Csak hogy sem Ister, sem Raza-He,rman nem felel 
meg Herod, felfogásának, mert egyik sem fekszik az Istros torko
lata mellett, hanem ettől jó távol. Azért Kiepert* is, kissé feljebb 
éjszak felé jelöli ki e város helyét, de erről sem lehet mondani, hogy 
a történetíró nézetének megfelel, mert a folyó torkolatához, vagy 
helyesebben mondva, ennek déli ágához nyolcz mértföldnyi távol
ságban van, tehát nem a folyó mellett. Azt ugyan lehet még meg
említeni, hogy az ókorban a Duna deltája bizonyosan más forma 
volt mint jelenleg és hogy talán egyik ága a folyónak csakugyan 
délnek fordúlt, úgy hogy Istros közelebb esett az akkori torkolathoz. 
Ezt azonban, a természeti viszonyokat tekintetbe véve, nem tart
hatjuk valószínűnek. A folyónak deltája, ez tény, évről-évre nagyob
bodik, de csak azon határok között, melyeket a természet neki sza
bott, első sorban tehát keleti irányban a tengerbe, a hol e nagyob
bodásnak semmi sem állja ú tjá t; de dél felé is észlelhető a folyó 
hatása. Mert az nem szenved kétséget, hogy azok a tavak, melyek 
jelenleg a Szt.-György ágához délre Karacirmaig terjednek és csak 
homokdombok által vannak elválasztva a tengertől, különben ezzel 
összefüggenek, hajdan a tenger egy részét képezték és csak a folyó 
működése következtében alakultak tavakká. Ebből még az is követ
kezik, hogy az ókorban vagy egyáltalában nem léteztek, vagy sokkal 
kisebbek voltak, — de azt az egyet sehogyan sem lehet kimutatni, 
hogy a Dunának valamelyik torkolati ága erre vette volna útját. 
Hiszen Sarigiul és Adregiul-tól fogva délnek csakis tengerpart lehe
tett az ókorban. Kiepert felfogása is ezzel, a mit most fejtegettünk, 
egyezik; ő is felteszi, hogy a Jezero Sinoe az ókorban nem létezett, 
valamint azon dombsor sem, melynek Kosa Kitjuk a neve, különben 
az ő «Istros»-a nem lehetett volna tengerparti város, pedig hogy az 
volt, ehhez kétség nem is fér.

E hosszas fejtegetésnek az az eredménye, hogy f stria soha sem 
feküdt a Duna mellett, hanem a legjobb esetben ettől vagy nyolcz

* Atl. v. Hellas 3. kiad. 10. 1.
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mértföldnyire, továbbá az is, hogy Her. tévedt, midőn azt állítja, 
hogy az Istros ama város mellett szakad a tengerbe, tévedése pedig 
abból magyarázható ki, hogy vagy a várost, vagy a folyót vagy 
mindkettőt nem látta, tehát e vidéken nem is járhatott, e vidéket 
nem ismerte személyes megtekintés alapján, hanem csak mások 
leírása után.

Ugyanezen eredményre jutunk, ha a folyó torkolatára vonatkozó 
más adatokat is, melyek Her. müvében említtetnek, szemügyre 
veszszük. Annak ugyan nem kívánunk nagy fontosságot tulajdoní
tani, hogy Her. a Dunát általában párhuzamba teszi a Nílussal;1 az 
azonban tekintetbe veendő, hogy Her. szerint a Nílus torkolata 
szemben (azaz ugyanazon délkör alatt) van a Dunáéval, a Dunáé 
tehát déli irányt követ; ezt még külön ki is emeli Herod.2 Ilyent 
pedig csak az mondhat, a ki maga nem látta a torkolatot vagy 
a ki, akkor, a mikor arra járt, nem láthatta, vagy talán épen aludt. 
Ha még azt mondaná az író, hogy az egyik torkolati ága délnek 
fordul, akkor még meg lehetne bocsátani e tévedést, de midőn 
nyilván a torkolatról általában szól, egyebet fel sem lehet tenni, 
mint hogy e helyen is másoknak téves tudósításán indult.

Herod, azonban nem csak ebben téved, hanem azon leírásban 
is, mely a torkolati vidékre vonatkozik. Azt mondja ugyanis, hogy 
a skytha föld előtt, a tenger felől, Thrakia fekszik; ezen föld 
(Thrakia) pedig tengeröblöt képez itten és aztán következik Skythia.3 
E szavak azt jelentik, hogy a thrakiai part kelet-nyugoti irányban 
húzódik és hogy ennek következtében, a folyó torkolata körül 
tengeröblöt képez, melynek északi partja természetesen már skytha 
föld. Hogy ez nem úgy van és nem is lehetett így soha, ennek 
magyarázatára nem kell sok szót vesztegetni; Herodot itt öblöt 
képzelt, mely nincsen és csakis azért képzelhette, mert e vidéket 
nem ismerte és ekként ezen az úton is csak oda jutunk, hogy nem 
is utazta be e vidéket. —

A skythák földjén, és pedig nem csak a parton, hanem beljebb 
is járt Herod, magyarázói közönséges felfogása szerint és bizony
ságul azon helyeket szokás idézni, melyekben az író a skytha föld 
egyes nevezetességeiről szól, de ezeken kívül általában azon körül-

1 II. 34.
2 IV. 99 : ::pó<; eupov ávsp.ov to aTÓjxa TSTpaaixáva;.

3 U. o.
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ményt, hogy Her. a skytha földön lakó helléneket emlegeti, kiknél 
a skytha nép és földre nézve tudósítást szerzett.

De épen ezért, mert ezen tudósítások, mint majd utóbb ki fogjuk 
mutatni, a skytha földön lakó hellénektől erednek, nehéz azokból 
kimutatni akár azt, hogy Her. járt e vidéken, akár azt, hogy nem 
járt ott. Még ha ott volt is, saját tapasztalásából nem sokat tudha
tott és ha hibásak azon adatok, melyeket ott gyűjtött, ebből csak 
annyit lehet bizonyítani, hogy a pontos-melléki hellének tévedtek 
és ezek miatt Her. is, és talán nem is lehet a hibák- és tévedésekből 
kideríteni, hogy ő e parton nem járt.

Mindazonáltal megkísértjük, a mennyire csak lehet az író nyilat
kozatai alapján kideríteni, vájjon bejárta-e a Pontos éjszaki partját 
és a Maietist. Első sorban ez utóbbiról szólunk.

A Maietist Herodotos igen nagynak tartotta ’ és pedig csaknem 
akkorának, mint magát a Pontost.1 2 * Ezen felfogást oly helyesnek 
tartja Rawlinson, hogy a müvéhez mellékelt egyik térképen az 
azovi tengert sokkal nagyobbnak tünteti fel, mint a mekkora ez 
jelenleg, úgy hogy az ő rajza szerint ennek keleti vége jobban keletre 
van, mint a Fekete-tengeré, a minek következtében a Manitsch med
rének legnagyobb része az azovi tenger fenekére jut és e szerint 
fel kell azt is tenni, hogy Herod, idejében ez a tenger e folyó víz
választóját is elérte és hogy akkor még teljes mértékben megvolt 
az összeköttetés a Fekete-tenger és a Kaspi-tó között, — ez pedig 
oly hypothesis, melyet legfeljebb szakavatott geologok tudnának 
felállítani, történészek semmi esetre.8 Ha választani kell Her. téve
dése és eme hypothesis lehetősége között, akkor mégis inkább a 
mellett kell nyilatkozni, hogy Herod, nem ismerte az azovi tenger 
kiterjedését, különösen ha még azt is latba vetjük, hogy más ide 
tartozó adata is téves. Azt mondja, hogy a Maietistól a Phasis 
folyóig és kolchisiakig 30 napi út van; 4 5 az ő számítása szerint egy 
ember egy napon 200 stadiumnyi, 5 mfnyi utat tesz,6 úgy hogy az 
azovi tengertől a Phasisig 150 mfnyi távolság volna. Pedig ezt a

1 IV. 3 : fj7:£p éazi [A£ytaT7j.
2 IV. 86  : (xrjv M a ’.rj“ '.v) O'j ttoXXoj t e o ) iXx<rJ<D étouToo ( toö T ló v ro u .)

:i Rawl. III. 207. k. 1. Píillasra hivatkozik.
4 1. 104: vEait 8k Í tz'o tt4; Xí(ivr4s TÍj; Maoj-too; iiA <I>áatv ^oiai/ov xat e; 

KóX/oui; xpojxovia f/UEpáfov E'j;ojvtp óüó<;.
5 IV. 101.
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hosszú utat nem akként gondolhatta, hogy az utazó megkerüli 
elébb gyalog a Maietist, hanem ennek déli partjától kiindulva teszi 
meg azt. Minél nagyobbnak képzelte Herod, a Maietist, annál na
gyobb és feltűnőbb a tévedése a szóban forgó távolság tekintetében.

Mindezeket összefoglalva, épen nem bizonyos, hogy Her. az azovi 
tengert látta, illetőleg hogy a Kertchi-szorostól hajón ment volna a 
Phasisig ; ha ezt az utat megtette volna, akkor semmi esetre sem 
mondhatta volna, hogy gyalogosnak az 30 napig tart, a midőn a 
hajón á—3 nap alatt megteszi; a nagy különbség saját útja és a 
szárazföldi út között bizonyosan feltűnt volna neki is és el sem hall
gathatta volna ez iránti kételyeit.

Ha már az nem valószínű, hogy a Bosporus Cimmeriustól a 
Phasisig látta Her. a pontosi partot, akkor a Dunától a Bosp. Cim.-ig 
való részét a partnak sem igen ismerhette, pedig ennek leírását 
igen részletesen adja. Azt pedig mégvárhatjuk tőle, hogy ha erre 
járt, legalább megközelítőleg helyesen írja le e vidéket, mint pél- 
dátíl Attikát vagy Japygiát.

Skythia pedig az Istrosnál kezdődik, úgymond, dél felé és a 
Notos felé terjed egészen Karkinitis városáig.* Ez vagy azt teszi, 
hogy Skythia az Istrostól kezdve délnek, illetőleg délnyugotnak ter
jed, vagy azt, hogy dél felé, illetőleg délnyugot felé néz; ez utóbbi 
felfogást Pifivlinson tartja helyesnek, és méltán; mert azt semmi 
esetre sem mondhatta Her., hogy dél felé terjed a skythiai part; 
miután ekként Thrakiához igen közeledett volna, a mit ő bizonyo
san nem gondolt.

Ennek a magyarázatnak megfelelnek a következő szavak is, de 
csakis ennek; azt mondja Her., hogy a skytha föld határának két 
része délnek és keletnek van fordítva, a minek magyarázatáúl az 
szolgál, hogy szerinte Skythiának négyszögletes alakja van, tehát 
a másik kettő éjszak és nyűgöt felé néz; az író pedig azt adja hozzá 
magyarázatúl, hogy ez a része Skythiának, melynek határait leírta, 
olyan forma, mint Attika és Jaypgia.

A Pontos partvidéke a Dunához keletre tényleg egészen más
forma, mint a hogyan azt Her. képzelte; a torkolattól éjszak-kelet 
felé húzódik a part, körűlbelől Ordessosig, innen keletnek a kar- 
kinitesi öböl belsejéig, erre a Chersonnesos Taurike délnyugotnak 
húzódik; Kerkinitis pedig a Tarkanszkoi előfokhoz keletre esik és

*  7:p'o; fxeaapiLppLTjv te xát vótqv áveptov xetp iv 7).
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csak ezután következik ama félsziget erős déli kiszögellése a «Kriu- 
metopon» előfokig. A ki hajón e part hosszában járt, különösen a 
ki Borysthenes (Olbia) városáig és innen csaknem deli irányban 
Kerkinitisig eljutott, annak észre kellett venni, hogy az út az Istertől 
idáig nem dél-nyugoti ; a ki pedig azt állítja, hogy délnyugoti a part 
Karkinitesig, innen pedig a kelettel szemben, azaz éjszak-déli iránya 
van, — az nem látta soha, vagy ha látta, nem tudta, hogy mit lát.

Hozzá vehetjük ezen tévedésekhez még azt is, hogy Her. szerint 
az Istrostól a Borysthenesig, innen pedig a Maietisig 10—10 napi 
út van és pedig gyalogos számára.* Ez ugyan azt jelenti első sor
ban, hogy egyenlő idő alatt lehet a Dunától a Dnieperhez és innen 
az azovi tengerig jutni, a miből még nem következnék, hogy Her. 
szerint egyenlő távolság van az említett pontok között, de mivel 
épen ezzel összefüggésben azt is elmondja, hogy egy napi út 
200 stadiumnyi, világos, hogy a távolságot egyenlőnek tartja. 
Ez azonban nem felel meg a valóságnak. A Dunától a Dnieperig az 
út nemcsak sokkal hosszabb, hanem sokkal nagyobb kerülőt tesz, 
mint a Dniepertől az azovi tengerig. Azt, a mit Her. a két útvonal 
egyenlőségéről hallott, csak annyit ér, mint a mit a Salmydessos és 
Perinthos és a Tearos közötti távolságról írt, megbízhatlan adat az, 
melyet az író bizonyosan nem hallott Olbiában, mert itt csak pon
tosabban szólhattak a nevezett útról. Vájjon ezen adatok hibás volta 
is nem bizonyít-e a mellett, hogy Her. az Euxeinos ezen részén 
nem járt? Azt gondolom, ezen kérdésre csak igennel lehet felelni.

Nem csekély fontosságot tulajdonítanak Her. magyarázói annak, 
hogy a skytha földnek folyóit nemcsak általában ismeri, hanem 
egymásután pontosan felsorolja, sőt még egyik vagy másikról 
oly megjegyzéseket tesz, melyekből kitűnik, hogy ő a skytha földet 
ismeri. De már csak általánosságban szólva ezen felfogáshoz, nem 
fogadhatjuk el azért, mert abból, hogy valaki, kinek számos össze
köttetései vannak, egy országnak a folyóit egymásután fel tudja 
sorolni, még nem következik, hogy az illető in facie loci gyűjtötte 
az általa közlött adatokat. Ha pedig még ezen kívül ezen adatok 
nem minden tekintetben helyesek, akkor még kevésbé valószínű, 
hogy a hely színén járt volna utánuk. De vegyük a folyók sorrend
jét szemügyre.

Az első az Istros, melynek másik nevét még ismeri Herod.,

* IV. 101.
Értesítő 1888/9. évről. ' ^
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a többi a Tyras (Dniester), Hypanis (Bug), Borysthenes (Dnieper) 
Pantikapes (? ?) a Borysthenes mellékfolyója, Hypakyris (? ?), a Ger- 
rhos (??), végre a Tanais (Don). Ezen folyók közül csak az Istros, 
Tyras, Hypanis, Borysthenes és Tanaisról tudjuk biztosan, hogy 
melyek azok, a többire nézve nemcsak lehetetlen meghatározni, 
hogy melyek azok, hanem ezen felül még nagy zavart is okoznak. 
A Pantikapesről azt olvassuk, hogy a Hylaián (a mai nogai puszta) 
keresztül folyván, a Borysthenesbe ömlik; 1 a Hylaiában pedig 
jelenleg nincsen folyó és fel sem tehető, hogy e vidéken az ó-korban 
említésre méltó folyó lett volna. A Hypakyris pedig, mely a nomád 
skythák földjén keresztül folyik, Karkinitis városa mellett a Pon
tosba torkollik; 2 3 e város pedig, mint feljebb láttuk, a Krim félszi
getén keresendő, Eupatorija felett, a mostani Oibar közelében; itt 
pedig van egy jelentéktelen kis patak, melynek neve a térképen 
nincs is kitéve. Ha már így sem tudjuk, hogy mit akar Herod, 
ezzel a folyóval, még kevésbbé értjük, ha tekintetbe veszszük azon 
megjegyzést, mely szerint a Gerrhos a Borysthenesből ágazik ki, és 
a tenger felé folyván, elválasztja a nomádok földjét és a királyi 
skythákét és ezután a Hypakyrisba torkollik. Ez, ha úgy volna, 
a bifurcatiónak igen érdekes példája lehetne, csakhogy ilyent 
a földrajz a Borysthenesről nem tud.

Ezen hibák, melyek alól Herodotost nem lehet kibujtatni, min
denesetre inkább az ellen, mint a mellett szólnak, hogy Herod, a 
folyókat legalább torkolatuknál lá tta; de még kevésbé láthatta 
azokat feljebb, mint többen vélekednek. Nézzük az erre vonatkozó 
adatokat is.

A Hypanis egy nagy tóból ered, úgy mond, melyet méltán a 
folyó anyjának neveznek; ettől öt napi útra sekély és édes a vize, 
ezután négy napi útra a tengertől nagyon keserű.8 — Ha már 
ebből is a magyarázók szerint kitűnik, hogy Her. legalább a négy 
napi utat megtette a folyón felfelé, még bizonyosabbnak tartják 
azt azért, mert a keserűség okát körülményesen leírja. A folyóba 
t. i. egy keserű forrás ömlik, melynek neve Exampaios, és így 
neveztetik ennek környéke is; e szó az iró magyarázata szerint 
«Szent Utak»-at jelent. — Nem szükséges azon sokféle magyaráza-

1 IV. 5 5 :  kxSiooí oi i( '1'XaírjV, ;:apa;.isiJ;átj.Evo; ok "aűtr;v tw liopuaSkvii
au’jj.at'jysTa'.

2 U. o. óta [j.£(J(ov "tov vop.áoo>v -p/.u£stov pstov Ixotőot xaxá IvapxiviTtv juóXtv.
3 IV . 52.
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tot ismételni, melyben ezen szó az újabb időben részesült, nekünk 
csak azt kell tekintenünk, vájjon ezen leirásból, melyet Herod, a 
Exampaios és a Hypanisról ad, kitünik-e, hogy e vidéken járt. Herod, 
abból indul ki, hogy a folyó kilencz napi utón felfelé hajózható és 
pedig a nagy tóig, a melyből ered; csakhogy ilyen nagy tó nincsen, 
legfeljebb egy-két kis tó, vagy talán inkább mocsár, mely annak 
forrásai közelében van, tehát nem is lehet oly bő vize, hogy forrásai 
közelében hajózni lehetne rajta. Az a keserű forrás pedig, melynek 
annyi a vize, hogy az egész folyót elkeseríti, eddig még nem volt 
található, mint Báhr is bevallja; azért azonban lehetett fölfelé 
messze egy darabig keserű a vize, mert a limanja aránylag igen 
hosszú és így a tenger vize a folyó vizével összekeveredett, külön
ben csak olyan a vize, mint más folyóé. De van ezen kívül még egy 
másik érdekes adat, mely az Exampaiosra vonatkozik. Egy Ariantes 
nevű király meg akarván tudni a skythák számát, megparancsolta 
halálbüntetés terhe alatt, hogy minden skytha hozzon egy nagy 
nyílhegyet; hoztak is rengeteg sok nyílhegyet és ő ebből — talán 
a skythák számát megtudván előzetesen, — egy érczedényt készítte
tett, melybe 600 amphora (körülbelől 120 akó) fért; ezen edény 
pedig fel van állítva Exampaiosban. Herod, ezen edényt nagyságra 
összehasonlítja a Pontos bejártánál Pausanias által felállított edény
nyel, melyben csak 100 amphora fért. Miután pedig azt is mondja, 
hogy az edény vastagsága hat ujjnyi, kiszámították, hogy 200 m. 
mázsánál, tehát két tonnánál többet nyomott. Nem az én dolgom 
kutatni, hogy a skythák csakugyan értettek-e az érczöntéshez; ha 
értettek is hozzá, bizonyosan a hellénektől tanulták, de semmi esetre 
egy ily edény öntésére képesek nem voltak, már csak súlyát vévén 
tekintetbe; meglehet, hogy valahol e Bug partján fel volt állítva 
egy ilyen edény, de mindenesetre sokkal kisebb volt, mint a hogyan 
Herod, leírja és ha ezt Her. látta volna, bizonyára nem nagyította 
volna ennyire és épen azért, mert annyira nagyítja, biztosnak vehet
jük, hogy sohasem látta sem az edényt, sem a Hypanist, a minthogy 
egy szóval sem állítja.

A Borysthenesről is nehány részletet közöl, melyekből nem kel
lett volna azt következtetni, hogy a folyót közelebbről ismerte. Azt 
mondja róla, hogy ez az Istros után a legnagyobb, nem csak a skytha 
folyók között, hanem a többi között is, a Nílust kivéve és hozzá 
teszi z a ű  Yvcójias rá? 'íjirsrépa? — a mi véleményünk szerint; azt 
beszéli továbbá, hogy igen szép és igen alkalmas legelők vannak

2*
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körülötte a szarvasmarha számára, halakat kiváló jókat és igen 
sokat találni benne, vize mindig tiszta, vetések igen szépek vannak 
mellette stb.; ismerik folyását negyven napi útra a Gerrhos földig,, 
de forrásait nem tudja megmondani.1 Ez oly tüzetes leírás, hogy 
abban röviden összefoglalva minden megvan, a mit egy utazó el
mondhat ; csakhogy ilyesmit mások után is el lehet mondani, a nél
kül, hogy az ember az illető vidéket látta volna. Tegyük fel, hogy 
Herod, akár Athénban találkozott egy értelmes Olbiából való polgár
ral és ettől tudakozódott szülőföldjéről: bizonyosan nemcsak annyit 
a mennyit Her. feljegyzett, hanem sokkal többet tudhatott meg 
attól; másfelől, azért hogy csak oly keveset mondhasson a Borysthe- 
nes vidékéről, bizonyára nem volt érdemes azt a nagy utat meg
tenni. Arról pedig épen nem lehet szó, hogy Herod, egy negyven, 
napig tartó utat tett meg, a folyón felfelé a Gerrhos földig, a melyen 
a skythák királyaikat el szokták temetni;2 3 pedig Stein e helyet is. 
bizonyítékul idézi arra, hogy Her. a skytha földön járt, habár csak 
annyit mond, hogy a Tyras és Borysthenes közötti földet «kennt 
er einige Tagefahrten weit von der Küste entfernt aus eigenem 
Anschauen».8 Her. nem egy nehány napi útról beszél itten, hanem 
arról, hogy 40 napi távolságban van a királyok temetkezési helye, 
Gerrhosban és Steinnek vagy ezt kellett volna mondani, vagy azt a 
fejezetet nem idézni.

Az eddigieket egybefoglalva csak ismételni lehet azt, a mit már 
ismételve hangsúlyoztunk: Herodotos ugyan a Pontos partjának több. 
fontos helyét említi, de valamennyi ide tartozó adatokat egybe vetve 
nem lehet kimutatni, hogy ő azon helyeket, melyekről szól, látta 
volna, egyiknél sem említ oly körülményt, melyből azt kellene kö
vetkeztetni, hogy azt csak saját tapasztalása utján ismerheti; de 
továbbá nem is mondja sehol, hogy az általa felsorolt pontok egyi
két vagy másikát látta, sőt még nincs is az a színezete előadásának,, 
mintha ezt el akarná hitetetni az olvasóval. Ennélfogva nem is 
való, hogy Herodotos a Pontos vidékén járt.

Vannak azonban az eddig megvizsgált adatok mellett mások is, 
melyekből talán inkább kitűnik, hogy az iró, földrajzi adatainak 
hibás volta daczára, mégis itt is ott is megfordult a Pontos mellé-

1 IV. 53.
2 IV. 71.
3 XIX. 1.
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kén.; értem különösen azon helyeket müvében, melyekben vagy 
•a pontosi helléneket vagy a skythákat magokat, vagy mind
kettőt együtt említi mint tudósításának forrását. Nem is lehet 
tagadni, hogy ezen körülmény felette fontos annak megítélé
sére, hogy a nevezett helyen tartózkodott-e Herodot vagy sem, 
•és ezen fontosságnál fogva röviden össze kell állítani azon helye
ket, melyeken vagy a pontosi hellénekről vagy a skytkákról, mint 
tudósítóiról szól.

Még mielőtt a skytha föld és nép tüzetes leírását megkezdené, 
előadja, hogy mint vélekednek a skythák saját eredetökről, hogy t. i. 
Targitaosnak, ki Zeus és a Borysthenes leányának fia volt, három 
fia, Leipoxais, Arpoxais és Koloxais közül Leipoxaisnak jutottak az 
égből alá szállt jelek és ezekkel együtt a királyság stb.1 Ezen elbe
szélést Herod, e szavakkal kezdi: Mint a skythák mondják — Í2? 
Sé Hxó&ai Xéyooai és folytatva azt közbe szúrja: Ts^ovévai p.sv vóv 
otpea? u)5s ksfouai oí Sxúfku, és így fejezi b e : Szórtat [rév w5s ózsp 
3®é(uv ts afkwv ts xai rjj? yojpTjC i f  fi xadóitsp-ö-s Xéyouai.— Továbbá a 
skytha törzseket egymásután felsorolva az Issedenokig azt jegyzi meg, 
hogy azokról, kik az Issedonokon felül (éjszakra) vannak, ezek magok 
beszélik, hogy t. i. azoii egyszemű emberek és az aranyatartó griffek, 
~az Issedonoktól a skythák szereznek értesítést, a skytháktól pedig, 
mi mások : — r̂ j.síc oi akkoi vsvogí/v.u.sv.2 3 Ugyan ezen Issedonok a 
hyperboreusokról bírnak közelebbi adatokat, de nem a skythák — 
otm u  Szódat kéjouat,8 a miből szintén következik, hogy Herod, a 
skythák tudósításait is felhasználta. — A skythák számáról külön
böző adatok jutottak Herod, tudomására, mert nagyon sokan vannak 
ugyan, de kevesen a kik igazán skythák, «ennyit azonban szemem 
elébe adtak» tóaovőe jrávtot arcétpatvóv jroi se oifitv,4 * * és ezután el
mondja, hogy Ariantes király megparancsolta, hogy mindenki egy- 
egy nyílhegyet hozzon és ezen nyilhegjrekből készült az a nagy 
érczedény, melyről feljebb szóltunk. — Végre Anacharsis ismeretes 
történetét előadván, azt jegyzi meg: «A mint pedig én hallottam

1 IV. 5. s küv.
2 IV. 27.
3 IV. 32.
4 IV. 81. Ezt a helyet Kawlinson így fordítja : «Thus much, however,

I  witnessed with my own eyes.» Ezt Her. nem mondta és nem is mond-
ia t ta ,  m ert nem látta azt a nagy érczedényt, melyről feljebb volt szó.
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Timnestől, Ariapeithes gyámjától, az (Anacharsis) Idanthyrsosnak,, 
a skythák királyának fia volt» stb.1 * *

A skythák és hellénektől eredő közös tudósításokra is hivatko
zik Herodotos. A kimmeriekről szólva megjegyzi, hogy a mit elmon
dott, az egy más, közös tudósítása a helléneknek és barbároknak,2 * 4 
mely barbárok alatt természetesen csak a skythákat lehet érteni. 
Ugyan ily közös forrásra utal a skythák felett lakó barbar népek 
felsorolásában, a midőn a kopasz argippíeokról szól; azt mondja, 
hogy ezen népig a skythák közül némelyek eljutnak, a kiktől nem 
nehéz tudakozódni, valamint a hellének közül a borystheniták váro
sából és más pontosi kereskedő városából.8 — A neurokról pedig: 
azt jegyzi meg, hogy mindegyikök, mint a skythák és a skytha föl
dön letelepített hellének mondják, egy évben egyszer farkassá 
változik.4 5 6 *

Az író azonban külön is megemlékezik a hellénekről, kik a Pontos 
körül laktak. A skythák eredetére vonatkozó azon mythosról, mely 
őket Herakles ivadékaivá teszi, azt mondja, hogy ezt beszélik a 
Pontos mellett lakó hellének.5 * Zalmoxisról szintén a Hellespontos és 
Pontos mellett lakó hellénektől nyert értesítést.15 A hyperboreusok- 
ról szóló meglehetős terjedelmes leírás (IV., 32 kk.), szintén hellé
nektől ered, de nem a pontosmellékiektől, hanem delosiaktól; a mit 
ama mesés népről elmond, azt Delos szigetén hallhatta, — megem
lít egynéhány dolgot, melyből kitűnik, hogy e szigeten megfordult —,. 
de nagyra ő sem becsüli ezeket az adatokat. Különösen kiemeli, hogy 
nem hiszi, hogy léteznek hyperboreusok, t. i. olyanok, kik a Bo- 
reason, éjszaki szélén túl, ehhez éjszakra, laknak; ha vannak, úgy
mond, hyperboreusok, akkor vannak hypernotiusok is, t. i. olya
nok is, kik a déli szélhez délre laknak — a minthogy némelyek: 
úgy vélekednek. Tudva van, hogy Herodot ebben, valamint a követ
kező a föld kiterjedéséről és az Okeanosról szóló szakaszban Heka- 
tí£us ellen polemizál, és ebből az tűnik ki, hogy Hekatseus művének

1 IV. 81.
a IV. IS2.
8 IV. 24.
4 IV. 105.
5 IV. 8 :  MíXXrjveuv 8s oí tov IIóvtov o?/.eovte;  w8e (X=yvjTt). V. ö. IV. 10.
6 IV. 95 • '<>: 8s sfo) Tiuv̂ ávojiai twv tov 'EXXrjarovTov otaeúvTiov 'EXXrj'vwv xaV

11ÖVTOV.



azon részletét használta, mely a hyperboreusokra vonatkozott, és 
nagyon valószínű, hogy más helyen, a hol Hekateeust nem is 
említi, szintén ennek nyomán halad.

A Hellespontos és Pontos körül lakó hellének, valamint a 
skythák maguk, lígy látszik, közölték Herod.-tal azon adatokat, 
melyeket e barbár népről, törzseiről, lakhelyéről, életmódjáról stb. 
müvében feldolgozott; sőt egyikét ezen skytháknak meg is nevezi, 
Timnest, Ariapeithes gyámját. Hozzávehetjük azt is, hogy Aristeas- 
ról szólván, külön kiemeli, hogy az erre vonatkozó adatok Kyzikos 
városában, a Propontis partján hallotta. Kell-e ennélfogva még 
a felett gondolkodni, hogy Herodotos járt-e a Pontos partján? 
A kolchisiakat, mint saját maga állítja, megkérdezte egyiptomi 
származásuk iránt; hogyan férhetne kétség ahhoz, hogy azoknak 
földjén megfordult?

Ha Herodotos műve akármelyik helyén csak egy szóval is állí
taná, hogy ő a Pontos vidékén járt, rígy a hogyan Kyzikosra nézve 
megemlíti, hogy e városban megfordult, akkor kénytelenek volnánk 
szavának hitelt adni, még akkor is, ha az ama tengerre és part
vidékére vonatkozó tudósításai oly gyarlók volnának, hogy mindenre 
inkább szolgálhatnának bizonyítékul, csak arra nem, hogy Hero- 
dot e vidékét beutazta és saját tapasztalatából ismerte.

Ezt azonban Herodot művében nem találjuk megírva; egyetlen 
egy pontosvidéki városról sem, valamint a partvidékről egyáltalá
ban sem jegyzi meg, hogy ott megfordult volna. Mindazonáltal a 
legújabb időkig azt tartották magyarázói, hogy Herodotos egymás
után beutazta ama vidéket és városokat; Byzantiumtól Apollonia, 
Mesembria, Istria, az Ister torkolata, a Tyras és Borysthenes közötti 
vidéke, Olbia, a taurosi félsziget, Kolchis mind megannyi helyek, 
melyeket Herodot látott,* — pedig ezen túlbuzgóságról tanúskodó 
állítás mellett csakis azt a körülményt lehet felhozni, hogy Herod, 
ama helyeket nem csak említi, hanem részben körülményesen is 
szól róluk, sőt akként írja le az egynémelyikre vonatkozó körülmé
nyeket, hogy az autopsia mellett szólnak.

Különösnek tetszik, és tetszhetik is méltán, a midőn a tudo
mány jelenlegi álláspontján ezen leírás sikerült és szemlélhető 
modorából arra következtetnek, hogy valamelyik író az általa 
leírt helyeken megfordult. Hány geographus, de hány író van és

* V. ö. S te in  I  1., X IX . 1.



24

volt, és a ki olyan helyeket és viszonyokat, melyeket csak mások 
leírása alapján ismer, nem csak szépen, hanem oly remekül írta le, 
mintha mindazt, a miről beszél, saját szemével látta volna! Hány 
helyet lehetne, — hogy az újkori írókat ne is említsem — Dio (to
ros és Strabóból idézni, melyek az autopsia mellett látszanak bizo
nyítani, pedig igen sok esetben biztosan ki lehet mutatni az eredeti 
forrást. Az ilyen sikerült előadás, azaz eleven szemléltetés nem abból 
magyarázandó ki, hogy az író saját tapasztalatai alapján szól, hanem 
első sorban abból, hogy az íróban megvolt az írói tehetség azon 
neme, mely a másoktól hallott adatokat akként tudja elsajátítani 
és előadni, hogy7 saját tapasztalatából eredőnek látszanak.

Ezt a tehetséget fölismerték Herodotosban, mindazok a kik 
valaha műdével foglalkoztak; ha valamiben, úgy abban tünteti ki 
magát a történetírás atyja, hogy irálya mindenütt vonzó és érdek
feszítő, mindent úgy ad elő, mintha mindent maga látott, maga 
hallott volna, a miről csak szól. Ha tehát Herodot a Pontos partjai
ról, az itt lévő városokról stb. tehetségéhez képest úgy beszél, mint 
a ki e tájakat maga látta, ezt nem szabad abból magyarázni, hogy 
csakugyan e vidéken megfordult.

E szerint egyrészt Herodotos hallgat arról, hogy a Fekete-tenger 
partjain tartózkodott volna, másrészt előadása modorából sem tűnik 
ki, hogy a leírt vidéket bejárta volna. Van tehát csak azon egy 
bizonyíték, hogy ő a pontosmelléki hellénektől és skytháktól sze
rezte összes ide tartozó adatait, ez pedig oly bizonyíték, melynek 
helyességét egy könnyen nem lehet kétségbe vonni. Mi nem is 
kételkedünk abban, hogy Herodotos akárhány pontosi hellénnel és 
skythával, sőt kolchisi emberrel is beszélt és hogy tőlük igen érde
kes adatokat szerzett, de mivel Herodotos sehol sem állítja, hogy 
azokkal az emberekkel saját hazájukban érintkezett, nincs is jogunk 
ezt feltennünk.

De hogy is lehetne annyiféle emberrel beszélni és tőlük hazá
jukra vonatkozó adatokat szerezni, ha csak az embereket saját 
hazájukban fel nem keresi? Van ennek sokkal könnyebb, sokkal 
biztosabb és sokkal olcsóbb módja, mint az, a mit Herodotról fel
tételeznek : nemcsak a kiváncsi utazó keresheti fel az idegeneket 
messze földön, hanem megfordítva, az idegenek is eljöhetnek a 
kiváncsi utazó helyébe, ha t. i. úgy hozzák magukkal a körülmé
nyek. Miután Herodotos nem mondja, hogy ő látogatott el a pontos
melléki skythák-, kolchisiak- és hellénekhez, és mégis az tűnik ki elő-



adásából, hogy velők érintkezett, fel szabad tennünk, hogy nem is 
azoknak hazájában, hanem máshol volt alkalma velők találkozni. 
Nehéz ugyan azt meghatározni, hogy melyik helyen történt ezen 
találkozás, sőt meglehet az is, hogy több helyen volt az írónak al
kalma, a pontosiakkal érintkezni; de az bizonyos hogy nem egy 
helyen beszélhetett azokkal. A legtermészetesebbnek látszik, a Pon
toshoz legközelebb eső hellén várost, Byzantiumot, nagy kikö
tőjével találkozási pontnak kijelölni; úgy látszik, hogy Herod, e 
városban megfordult, habár ő nem mondja, hogy ott volt és a mit 
róla különben beszél, az arra enged következtetni, hogy ott meg
fordult. De nem hiszem, hogy hosszasb időn keresztül itt tartózko
dott, valamint azt sem tartom lehetőnek, hogy Kyzikosban sokáig 
maradt. Pedig a skytha földről és népről szóló tudósítás igen hosz- 
szas kutatás és tudakozódás eredményének látszik.

Ennélfogva csak oly városban szerezhette Herodot a skytha 
föld és Pontosra vonatkozó adatok legnagyobb részét, a melyben 
sokáig tartózkodott, de a mely a Pontos vidékével igen sűrű össze
köttetésben állott. E város pedig Athén. Nem szükséges sem azt 
bőven magyarázni, hogy Herod. Athénben hosszasan tartózkodott, ez 
ismeretes tény; sem azt nem kell bizonyítgatni, hogy e város foly
tonos összeköttetésben állott a Pontos vidékével. Hozzá vehetjük 
még azt is, hogy Herod. Athénban igen jó viszonyban volt Peri
kiessel, a mi neki az érintkezést és közlekedést nagy mértékben 
megkönnyíthette.

Azt lehetne ez ellen felhozni, hogy minderről Herodotos nem 
említ semmit. Az úgy is van, mert Herod, adatainak hitelességét, 
művének értékét nagyon csökkentette volna, ha azt megemlíti, hogy 
hol találkozott ama pontosi hellénekkel és skythákkal; a kiváncsi 
hellénekre sokkal nagyobb hatást tett Herod, azzal, hogy csak egysze
rűen hivatkozott skythákra, issedonokra, kolchisiakra, mint ha egy
szerűen megvallotta volna, hogy ezen emberekkel egyik vagy másik 
hellén városban találkozott. Különben nagyon valószínű, hogy 
Herod. Byzantiumban is tudakozódott és hogy itt szerezte meg a 
Dareios skytha hadjáratára vonatkozó adatokat, valamint Kyzikos
ban is egyet-mást tudhatott a Pontos és a skythákra nézve, de leg
több anyagot bizonyosan Athén városában gyűjtött.

F röhlich  B óbert.



SORS ÉS RÉSZVÉT. *

«A piaczot s utczákat ilyen ridegen sohse’ láttam !
Mintha csak a város kisöpörve, kihalva fekünnék!
Tán ötven se’ maradt valamennyi lakónk közül itthonn. 
Lám mire nem visz az ujságvágy! ki-ki hogy fut, iramlik,

5 Látni szegény elűzött népek szomorú vonulását.
A töltésig, a hol megy utók, jól megvan egy óra,
És oda futtatnak le a tikkasztó poru délben.
Én dehogyis lépnék egyet, lássam menekülő 
Jó népség nyomorát, mely most, mentett vagyonával,

10 Fájdalom! elhagyván a rajnántúli kies tájt,
Altaljő hozzánk s e termő völgy s kanyaréki 
Boldog szögietjén folytatja keresztül az útját.
Bölcsen tői, elküldve fiad’ jótékonyan, anyja,
Ócska fehérneművel s valamely étellel-itallal, 

is Hogy szétoszsza nekik; mert adni a dús hivatása.
Né, hogy hajt a gyerek! hogy féken tartja csikóit!
Szép takarost mutat ám az újon vett kis kocsi; benne 
Kényelmes helye van négynek, s bakján a kocsisnak.
(Most maga ment eg3Tedűl); mily sebtibe fordul a sarkon!» 

20 így szólt, háza kapuja alatt ülvén a piarczon,
Nagy-kényén, az arany tigris fogadósa nejéhez.

S rá okos értelmes szókkal felel ígyen az asszony:
«Apjukom, én az avit vásznat nem adom szivesen, mert

* Ez a mutatvány (Hermann und Dorothea I. Ének) példa akar lenni 
az anyagilag és alakilag hű fordításra. Mentse gyarlóságait az, hogy ezelőtt 
23 esztendővel készült.
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Az sokfélire jó s pénzen sem kapja az ember,
25 Hogyha reá szüksége van. Ámde ma olyan örömmel 

Adtam ümög s ágynémü egy-egy jobbacska darabját,
Mert hallám, nem egy iíja-öregje mezítelenül jár.
Oh de megengedsz-ó? A te szekrényed se kíméltük.
S hálóköntösödet főkep, mely ind himezésü, 

so A legjobb karton, s finomul van bélivé flanérral,
Szintén elküldtem; nyütt, ócska s kiment a divatból.» 
Elmosolyodva reá a derék házgazda igyen szólt:
«En bizony érzem a vén karton hálógunya híját,
Mely java hindu szövet; nem jutni olyasmihez újból.

85 Nem viselém, az igaz, többé. Most persze a férfin 
Egyre kabát legyen, egyre bekecsbe’ mutassa magát és 
Csizmásán járjon: papucs és a sipka le vannak.»

«Nézd csak! az asszony mond, ott jő már vissza nehány, kik 
Látták a csapatot, mely jóformán tova is kelt.

4o Lá’ milyen poros a sarujok ! hogy lángol az arczuk!
S mindnél zsebbeli van, vele törlögetik verítékük’.
Majd én futnék ám ily látásért oda messze 
S tűrném a meleget! Ha mit úgy hallok meg, elég az.»

És így szól vala rá a jó apa nagy nyomatékkai:
45 «Ilyen időjárás ritkán lett ily aratásra,

S mint már a szénát, •— a gabnát is betakarjuk 
Szárazon; a menny tiszta, csak egy íelhőcske se’ látszik,
És napkölte felől kedves-hűsítve fuj a szél.
Szép tartós az idő, meg is ért a gabna túlontúl: 

so Holnapi nap megkezdjük a bő termés aratását.»

Mig ekkép szólott, csapatokban a nép gyüle folyvást,
Férfiak is, nők is, haza széledvén a piacznak;
S megjőve a vagyonos szomszéd is lyányival együtt 
Nagy sebtén a piacz túlsó sorjára robogván 

55 Szép új háza elé, a legelső helybeli kalmár,
Drága nyitott kocsiban, melyet Landauba’ csináltak. 
Megvidorúlt minden; mert jó népes vala a hely,
Sok gyár dolgoza ott s az ipar nem egy ága virágzók.
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/
Es a bizalmas pár így űl vala, a kapuszínben 

«0 Megjegyzésekkel múlatva az arramenőkön.

Végtire elkezdé a derék házasszonya, mondván:
«Nézzed, ahol jön a tiszteletes, vele a patikárus 
Szomszéd is, látom; majd elmondassuk ezekkel,
A mit künn láttak, s mit nézni szivet szomorító.»

«5 Nyájasan a kettő odament s megemelve kalapját 
A párnak, helyet a tapadón foga, a kapuszínben,
Eázva le lábrul a port s hűtözvén zsebbelijével.
Kölcsönös üdvözlések után ott a patikárus 
Kezde beszélni előbb, így szólván szinte boszúsan: 

vő «Ilyen az ember lám ! s nincs köztük semmi különbség,
Hogy bámulni szeret, hamikor társára csapás száll!
Nézni szalad kiki a lángot, mely rontva kilobban,
S a nyavalyás bűnöst, kit veszteni hurczol a törvény.
Most is mind kimegyen, hogy lássa a jó elüzöttek 

75 ínségét, hanem arra, hogy ötét is épen az a sors 
Érheti, tán mihamar vagy utóbbad, senki se gondol.
A könnyelműség nagy bűn; de belénk vagyon oltva.»

És így szóla reá a nemesszivü, bölcseszü lelkész,
A város dísze, ifjú, közeli) a íérfiukorhoz, 

so Jól ismerte az életet ő s ismerte a hívek 
Szükségét s az írás becsitől által vala hatva,
Melybül az emberi nem története s lelke kitárul,
S jártas volt szintén a világi müvek jelesében.
«Nem szeretem» — mond ez —• «rosszallani, bármi nem ártó 

es Ösztönt oltott is természet anyánk kebelünkbe,
Mert mire értelem, ész nem mindig képes, eléri 
Sokszor az ily hajlam, mely vonván vonja az embert.
Hogyha az ujságvágy heves ingere nem csalogatná,
Mondja, ha tudná meg, hogy a földnek dolgai közt mily 

so Szép a viszony ? Minthogy legelőször az újat ahítja,
A hasznosra törekszik utóbb szakadatlan iparral,
Végre kívánja a jót, melyből magas érdeme támad.
A könnyelműség fiatal kora víg utitársa,
Mely a veszélyt elrejti előle s hamar behegeszti



95 A fájdalmas bajt s nyomait sem hagyja, ha elmúlt. 
Bárha dicsérni való a férfi, kiben kora teljén 
Higgadt elmévé fejlődik e könnyű vidorság,
A ki a jó s bal sorsba’ buzogva serényen igyekszik,
Mert a jót állítja elő s pótolja a tett kárt.»

íoo Rá a türelmetlen házasszonya nyájasan így szólt: 
«Mondják, mit láttak! mert ez, mit tudni kívánnék.»

«En bizony» — így szólott nyomatékosan a patikárus — 
«Nem fogok a látottak után egykönnyen örülni.
S a százféle nyomort, vájjon ki beszélheti mind e l! 

los Láttuk a port már messzéről, hogy még le se tértünk 
A rétekre; hegyet-halmot meglepve csapatjuk 
Már tova járt, be se láttuk s csak keveset vehetőnk föl. 
Ámde, mely átszeli a völgyet, hogy elértük az útat, 
Vándorlók s szekerek közt nagy vala még a tolongás, 

no Még a szegények közzül elég haladott el előttünk, 
Egyenként láttuk, milyen keserű a futás és 
A sietőn mentett életnek az érzete mily jó.
Oly szomorú volt látni, a sok mindennemű holmit,
Már a mit egy rendes házban föllelhet az ember, 

ns S a mit a gondos gazda szabott helyeken raka szélyel, 
Hogy kézügybe’ legyen, mert kell s hasznos valamennyi, 
Most ezt itt mind látni kocsik- s kordákra rakottan, 
Átabotába, a mint megmenthették hevenyében.
A szekrény tetején gyapjú takaró s szita fekszik, 

i2o A teknőben az ágy hever, a lepedő meg a tükrön.
Oh s a veszély — mint azt láttuk húsz éve magunk is 
A tűzvészkor — egész’ bódulttá tészi az embert,
Úgy hogy a semmis után kap s otthon hagyja a drágát. 
Balga vigyázattal hitvány rósz dolgokat itt is 

i25 Úgy vontattak odább, terhelve csak a lovat, ökröt:
Vén deszkát s hordókat, a lúdólat s a kalitkát, 
így lihegett asszony s gyerek is, hurczolva bátyúkat, 
Puttont és kosarat, tele tömve mihaszna kafaczczal,
Mert a legalja vagyont is alig hagyhatja az ember, 

iso S a poros úton odább így méné tolongva csapatjuk,
Rend nélkül s zagyván. Gyengébb jószággal, az egyik
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Lassan óhajt vala menni, a másik előbbre igyekvők: 
Támad abajgás ott a zöcskölt nők s gyerekek közt, 
Elbődül a barom, közbűi az ebek csahitálnak, 

iss S jajganak a vének, s betegek, kik fenn az esetlen 
Túlterhelt szekeren nyoszolyán ültek s inogának. 
Ámde, kizökkenvén, a csináltút szélire tértek 
A nyikogó kerekek; bédült árokba a kordé, 
Fölfordúlva s a rajta ülő mind messze kilódult 

140 Szörnyű kiáltással, ki a rétre, de nem nagy ütéssel.
A szekrények utóbb dűltek s közelebb a szekérhez.
Azt várá bizony, a ki bukásuk’ látta, hogy őket 
Szekrénynek s ládának agyon töri súlya legottan.
S ott feküvék a szekér törten s tehetetlen’ az ember, 

i45 Mert mellettük a többi sietve odább vonulának, 
Elfoglalva saját baja és sodratva az ártól.
S bozzájok sieténk mi s az aggokat a betegekkel,
A kik bonn s ágyban sem igen bírnák nyavalyájuk’,
A földön leltük sérülten nyögve, jajongva, 

iso Naptól porzsoltén s a gomolygó portul elölve.»

Erre megindultan mondá a jószivü gazda :
«Bár Hermán csak lelje, üdítse s ruházza meg őket!
Nem látnám örömest; a nyomor látása nekem fáj.
Már e nagy Ínségről hogy az első bír juta hozzánk,

i55 A mi telék, hamar egy fillért küldénk fölösünkből,
Hogy megnyugvásunkra csak egy pár is megüdűljön.
E gyász képeket ám többé hadd fel ne újítsuk;
Mert a rémület mihamar belopózzik a szívbe,/
Es a gond, mit a bajnál is jobban gyűlölök még. 

i6o Jöjjenek! a hátsó hűvösebb helyiségbe vonuljunk.
Nap nem süt, melegebb levegő soha nem hatol abba 
A tömörebb falon á t; s anyjuk majd egy poharacska 
Nyolczvanharmadikit hoz elő, hogy a gondokat űzzük. 
Itt nem esik jól inni; donog poharak körül a légy!» 

i65 És oda mentek bé s mindnyájan örültek a hűsnek.

Szorgosan a feleség hoza tiszta színű zamatos bort 
Fénylő czintálczán finom csiszolású palaczkban, 
Zöldes serlegit is hozván a rajnai bornak.



Ott hárman körülűlik a szép ragyogóra simított 
i7o Barna kerék asztalt, mely vaskos lábakon álla.

A fogadós s pap kelyhe legott megcsendüle vígan 
Ám veszteg tartá az övét tünelődve a másik,
S a fogadós nyájas szókkal biztatja ilyenkép :

«Bajta! igyék, szomszéd úr ! mert megvéde az isten 
176 Eddig is a bajtól, s megvéd így majd ezután is.

Mert ki ne ösmerné be, mióta a rettenetes vészt 
Küldte reánk, folyvást örvendeztet vala bennünk’
És folyvást megóvott, valamint szeme drága golyóját 
Őrzi az ember hűn, mely előtte a legbecsesebb tag. 

iso Hát ezután nem védne-e s nyujtana-é segedelmet? 
Mert veszedelmekben tűnik ki hatalma valóban.
A viruló várost, mit előbb munkás kezek által 
Hamvából támaszta föl és dúsmódra megáldott,
Meg’ szétdúlná-é s megemésztene minden ügyekvést?»

186 Erre vidám-szeliden szólott ekkép a derék pap : 
«Légyen erős a bitben, erős ezen érzületében;
Mert jó sorsban eszessé s biztossá tesz, a balban 
Szép vigaszul szolgál s a reményt táplálja szivünkben.»

S férfiasán felel a fogadós, bölcs gondolatokban: 
i9o «Mennyiszer üdvözlöm bámulva a Bajna folyóját,

Hogy ba ügyemben járva felé ismét közeledtem! 
Nagynak tűnt vala föl mindég s lelkem’ fölemelte,
De sohasem hihetém, hogy kedves partjai egyszer 
Bástyává legyenek, védelmül a franczia ellen,

196 S gátló árokká, mely messze kiterjedez, ágya;
A természet igy óv, így óv a bős szivü német,
S így óv minket az Úr, botorul csüggedni ki fogna? 
Már-már lankad a harcz s a jelek békére mutatnak.

Bárba, mikor majd a nehezen várt ünnepet ülik 
2oo Szentegyházunkban, s a harang zúg orgonaszóhoz,

S a szent Tedeumot kísérve a trombita harsog,
Bár az nap Hermán fiam is, lelkész ur, aráját 
Oltárhoz, rászánva magát, ön elébe vezesse,
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És a dicső ünnep nekem is hadd lenne azontúl 
205 Évfordúló napjává a családörömöknek!

De boszusan látom, hogy az ifjú, ki egyre serenyen 
Siirg-forog a házban, kifelé bátortalan és rest, 
Embereket kerülő, köztük nem igen leli kedvét,
Sőt még a fiatal lányok koszorúja se vonzza,

210 Sem pedig a víg táncz, melyért úgy égnék az iíjak.»

Szóla s figyelt. Mindegyre közelb hallák dobogását 
Patkós méneknek, hallák a kocsit dübörögni,
Mely rohanó sebbel most dördüle a kapuszínben.

L eh r  Albert .



ÉVI JELENTÉS.

Csak nagy küzdelmekkel legyőzhető súlyos akadályok gör
dültek ez iskolai év folyamán intézetünk haladásának útjába. Még 
meg sem kezdettük volt a tanévet, mikor Dr. Petz Gedeon úr, kit 
ezen iskolai évre a német és magyar nyelv számára segédtanárul 
megnyertünk, nehéz typhosus betegségbe esett, mely november 
közepéig iskolai teendőinek végzésében akadályozta. Helyét eleinte 
rövid ideig részben Strauch Béla, okleveles tanár úr, tölté be, majd, 
ennek Körmöczbányára történt kineveztetése után, a tanári testü
let, bármily nehezen esett is 9 osztály mellett, maga vállalta el a 
helyettesítést, úgy hogy Dr. Petz G. óráit: Dr. Fröhlich Piobert, 
Scholtz Albert, Svoboda István, Ulbrich Sándor és Weber Bud., 
tanárok töltötték be.

Alig kezdtünk, fiatal tanártársunk visszanyerésén örvendve, 
a rendes kerékvágásba visszazökkenni, midőn főgymnasiumunk 
egyik legrégibb tanára Scholtz Albert veszedelmes betegségbe esett. 
Eleinte az ő óráit is kizárólag saját erőnkkel pótoltuk; januárié
ban azonban a betegség hosszadalmassága miatt kisegítő erőről 
kellett gondoskodnunk, melyet Lahne Vilmos, okleveles tanár úr, 
személyében meg is nyertünk, ki azután Dr. Ormay Lajos, Ulbrich 
Sándor és Weber Budolí társakkal együtt Scholtz Albert óráinak 
nagyobb részét (latint II., földrajzt II. és IV. oszt.-ban) a növendé
kek hasznára, a tanári testület s az elöljáróságnak teljes megelége
désére el is látta. Fogadja e helyen is szíves készségéért köszöne- 
tünket. Márezius elején Scholtz Albert újra elfoglalta helyét s az ég 
segedelmével mai napig zavartalanul végzi teendőit.

Ámde a megpróbáltatások lánczolata ezzel nem ért véget. 
Dr. Ormay Lajos, ki 1888 nov. 21 -kén az egyházi elöljáróság jelen-

Értesítő 1888/89. évről. 3
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létében a főgymnasium tanári testületé és növendékei előtt ünne
pélyes székfoglaló értekezését megtartotta, melyben a mathemati- 
kának a többi tudományokhoz való viszonyáról s a tanításában 
követendő módszerről ép oly alaposan, mint lelkesen értekezett, — 
1889 május 5-én az esti órák egyikében maga vetett véget annyi 
reményekre jogosító ifjú életének.

Még életének 28-ik évét sem töltötte volt be, mikor magát 
e végzetes lépésre elszánta. Ormay Lajos u. is született 1861. évben 
aug. 14-én Liptó megye Kis-Palugya községében. Miután szintén 
elhalt édes atyjától, Ormay Ármin főgymn. tanártól, az első oktatást 
nyerte, a selmeczbányai gymnasiumban 6 osztályt végzett s innen, 
kivált a német nyelv elsajátítása végett, Nagy-Szebenbe ment, a hol 
a 7. és 8. osztályt végezte s 1879 junius havában az érettségi vizs
gálatot kitűnő sikerrel állotta meg. Felsőbb tanulmányokban való 
továbbképzése czéljából a budapesti tudományos egyetemre jött 
1879-ben, a hol a 4 évi tanfolyamot a legnagyobb buzgalommal 
végezte, tanulmányait benső odaadással folytatva. Az 1882/9 tanév 
májusában a mennyiségtanból, mint főtárgyból és a physikából, 
mint melléktárgyból, a tanári vizsgálatot kitűnő eredménynyel 
tette le. Az 1883—85. éveket a kir. gyakorló iskolánál mint rendes 
tag tölté, a honnan őt, kitűnő bizonyítványainak s tanárai egy
hangú meleg ajánlatának alapján egyházközségünk az ez alatt 
megüresedett mathematikai tanszékre hívta meg. Mint ilyen nyájas, 
de erélyes modora, széles terjedelmű, alapos tudománya, szerencsés 
tanítási módszere által nem csak a tanártársak szeretetét, becsülését 
és az egyházi elöljáróság teljes megelégedését vívta ki magának, 
hanem tanítványaiban is képes volt a ragaszkodó bizalmat személye 
iránt íelkölteni. Ily körülmények közt hirtelen halálának indoka 
teljesen homályba van burkolva. Megdöbbenve álltunk koporsója 
körűi május 8-dikán, az egyházi elöljáróság, tanári testület, s 
egész főgymnasiumi ifjúságunk, s mély fájdalommal eltelve tettük 
sírba földi maradványait ama virágtömeg közé, melyet egyház és 
iskola a kitűnő tanár és jó társ koporsójára tett. Nyugalom lebeg
jen sírja körül, áldás legyen emlékezetén!

Kisebb-nagyobb mértékben a tanári testületnek majdnem min
den tagja testi-lelki megpróbáltatásokon ment keresztül, kit testén, 
kit szívén érintvén meg ama súlyos hideg kéz, mely az emberi éle
tet nem engedi osztatlan örömben részesülni. A tanári testület 
azonban férfias megadással viselte a reá nehezedő számos bajt
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a kötelességeinek hű és pontos teljesítésében feltartóztatni magát 
nem hagyá. A szenvedő társ helyébe azonnal egy másik lépe, s így 
sikerült az évet, mely legfájdalmasabb éveink közé tartozik, szeren
csésen végéig vezetni. Nem hallgathatjuk el e helyen Dr. Császár 
Károly urnák, a IV. kér. városi föreáliskola rendes tanárának azon 
ritka szívességét, melyet intézetünk iránt tanúsítani szíveskedett, 
a mennyiben a VI. VII. osztály mathematikai vizsgáin, a VIII. 
osztálynak pedig mind osztály-, mind írásbeli és szóbeli érettségi 
vizsgálatain az elhunyt Dr. Ormay Lajos helyett a vizsgáló tanár 
nehéz tisztjét elvállalni szíves volt. Fogadja e helyen nyilvánosan 
is az intézetnek háláját részvevő szívességéért.

Tanári testületünk tevékenységének képét az irodalom és 
nevelés-oktatás terén ezen Értesítő más lapjain találja a szíves 
•olvasó részletezve.

E helyen azonban hálás köszönettel tartozunk említeni az 
intézetnek egyik nagy jóltevőjét, néhai Dr. Wagner János, egyetemi 
tanárt, ki, mint országos hírű orvos, ezerféle jótéteményein kívül, 
halálos órájában főgymnasiumunk tanári testületének mostoha 
anyagi viszonyaira is gondolt, melyek között mi, ez intézet tanárai, 
nehéz teendőinket végezzük — s a súlyos körülmények könnyítésére, 
főgymnasiumunk tanárai fizetésének javítására 20,000 frtot hagyo
mányozott, mely összeg évi kamatjai a tanári testület tagjai között 
felosztandók. Bárki szerez is tudomást e nagyszerű intézkedésről, 
hódolattal fogja néhai Dr. Wagner Jánosnak nevét a protestantis- 
musnak áldozatra legkészebb tagjai közt emlegetni; mi és utódaink, 
kikre figyelmét ily nemesszívüen fordította, hálás szívvel fogjuk 
megdicsőült jóakarónk emlékét intézetünk nagy jóltevői között 
áldani.

Belső intézeti életünkből ez alkalommal megemlítjük, hogy 
az Egyetemes Gyűlés 1888. October havában a protestáns gymna- 
siumok számára uj rendtartást dolgozott ki, mely részben már ez 
iskolai év alatt lön életbe léptetve, míg más részletei a jövő iskolai 
éviién nyerik majd megvalósításukat.

Ugyanezen Egyetemes Gyűlés felszólítására tanári testületünk 
az Egy. Tanügyi Bizottság által a mértani rajz tanításáról kidolgo
zott részletes tantervről elmondta véleményét, a melyet az Egyet. 
T. Bizottságnak beküldöttünk.

Tanítványaink magaviseletével, csekély kivételeket leszámítva, 
meg voltunk elégedve; szorgalmi tekintetben is elértük azon ered-

3*
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ményeket, melyeket intézetünk növendékeivel elérni szoktunk és 
kívánunk. Az egészségi állapot átlag kielégítő volt; ragályos beteg
ségek megkíméltek, súlyos megbetegedések csekély számban fordul
tak elő és csak egy esetben végződtek halállal. De ez egy eset annál 
fájdalmasabb volt, mert növedékeink egyik legjobbikát, a lelkiisme
retes, tanáraihoz őszinte szeretettel ragaszkodó, a tudományokért 
rajongó tanulót, a szerénységnek példányképét vesztettük el benne,, 
ki egész tanulói pályáján erkölcsi és tanulmányi tekintetben a leg
jelesebbek egyike volt, s a halál kíméletlen hideg lehelletétől az 
érettségi vizsgálat előtt kevés héttel hanyatlott el, mielőtt az őt 
méltán megillető koszorút fürteire tehette volna. Ezen növendé
künk Schranz Andor, VIII. osztálybeli tanuló, volt, ki 1889 már- 
czius 13-án halt meg 18 éves korában. Mélyen lesújtott szüleinek 
s testvéreinek az ég küldje meg az ő mennyei vigasztalását. Béke 
poraira!

Az intézet javára tett alapítványokul meg kell említenünk első 
sorban nagytiszt. Schranz János lelkész úrnak  boldogult fia emlé
kére tett alapítványát, a melynek évi kamatjait egy szegény, jó 
maga-viseletű, jeles, V III . o.-beli tanuló, valláskülönbség nélkül 
fogja díjul kapni. A nagytiszt, úr ez alkalommal az igazgató kezei
hez egy aranyat juttatott, mely mint «Schranz A ndorf éle arany» 
már ez évben kerül kiosztás alá.

Második sorban említendő, hogy boldogult Ur. Ormay Lajos 
tanártársunk is végső iratában 100 frtos alapítványt tett a főgym- 
nasium legjobb mathematikusa részére, mely alapítványhoz a 
gymnasiumi ifjúság a koszorúkra gyűjtött pénzből 40 frt 59 krt. 
csatolt. Ez összeghez járult az I. a. b. osztály 7 frt 19; a II. oszt. 
5 frt 20; az V. oszt. 5 frt 60, a VII. oszt. 2 frt 50; a VIII. osz
tály 20 frt 10 kr.-ral.

A VIII. osztály osztályvizsgáit május 11—21-ig; az írásbeli 
érettségi vizsgálatokat május 23—28-ig tartottuk.

Az ezen alkalomra főt. püspök úr által választott kérdések a 
következők voltak:

1., A magyar nyelvből 1. Zrínyi jellemének sokoldalúsága.
2. Arany a magyar műballada megteremtője. 3. Igaz-e, hogy a tudás 
nem áldás ?

11., A latin nyelvből: Fordítás Kolmár-Svábi. Gyakorlatok 
II. 140 («Catilinát ezen gondjától» stb.) és 141 («s a 2-dik Ca- 
tilina beszédet tartá»-ig).
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III. , A görög nyelvből: Homeri Ilias XII. 329—369.
IV. , A német nyelvből: Fordítás Batizfalvi Egyet. Történel

méből I. rész, 213 lapon: «Költészeti irodalom. A drámai színköl
tészetből . . . .  fővezérséggel jutalmazták meg»-ig.

V. , A mennyiségtanból. 1. Algebra. «Mily nagy évi járadékot 
húz valaki 15 éven át, ha a járadékhoz 20 éven át minden év elején 
■elhelyezett 200 írttal szerzett magának jogot, föltéve, hogy a kama
tozás 4% mellett történik ? 2. Geometria. Mily nagy azon gömb 
sugara, melynek köbtartalma egyenlő egy 2 dm. átmérővel biró 
egyenoldalu henger köbtartalmával?

A szóbeli érettségi vizsgálatok, melyeknél Nagys. és Főtisz
telendő Dr. Szeberényi Gusztáv úr, a bányakerületi ág. h. evangé
likusok püspöke, elnökölt, a magas kormányt pedig mélt. Gömöry 
Oszkár úr, miniszteri tanácsos képviselte, elnök úr intézkedése alap
ján jun. 12. 13. 14. 15. napján tartottuk. Az érettségi vizsgálat 
eredményét az Értesítő végén álló táblázat tünteti fel.

A vallásoktatást főgymnasiumunkban a felekezetek részéről 
ugyanazok végezték, kik a megelőző évben; még pedig: a róm. 
kath. növendékeknél főt. Krammer Ferencz, Budapest belvárosi 
káplán úr; a görög keletieknél főt. Kosztics Simon plébános úr; a 
Mózes vallásuaknál dr. Back Izrael hittanár úr. A gyorsírást ez évben 
Vásárhelyi Gyula úr, oki. gyorsíró, tanította heti egy órában; 
■ellenben a franczia nyelv tanítása, melyet Sasváry László úr ez 
évben is elkezdett, a tanulók részvétlensége miatt félbeszakadt.

A testgyakorlatokat az összes osztályokban heti 2—2 órában 
az I—IV. osztályokban Kampis Lajos és Szedlacsek Lajos urak, az 
V—VIII. osztályokban Maurer János úr, mint a Nemzeti Torna
egylet ezzel megbízott közegei, vezették az Egyleti csarnokban.

A íőgymnasiumi ifjúsági egyletek közül az «Arany-János-kör» 
elénk életnek tanújeleit adta,— miről részletesebb tudósítást a 61. 
lapon adunk; ellenben a «dal- és zeneegyesület» a tagok közt beállott 
egyenetlenség folytán januarius hóban be lett szűntetve. A segélyző 
egyesület ez évben is nagymérvű jótékonyságot fejtett ki, a meny
nyiben 64 tanulót könyvekkel, sokakat irkákkal, másokat pénzbeli 
segélylyel támogatott. Segélyben részesültek névleg a következők : 
Szlankó András (I. a.), Buppelt Dusán (III), Ottlyk Tihamér, Sági 
Ferencz (IV), Jónás Géza (V) és Oravecz Pál (VII) 5—5 írttal. 
Szlanko Andrásért azonfelül kosztpénz fejében 12 frtot fizetett az 
■egyesület. — 14 frtnyi segélyben részesültek egyenként: Krátky
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Aladár (III), Balassa István, Kiss Gyula, Hóna Lajos VIII. osztályú 
tanulók. Weiszmann Károly (VIII) 28 írttal, Trebitsch Gyula (VII) 
50 írttal lett segélyezve.

Tandíjmentességben a nt. presbyterium részesített: 62 tanu
lót. Az ösztöndíjak közül:

A  Both-Teleky Johanna-félét a méltóságos díjosztó bizottság- 
ez évben is: Antalik Károly és Kiss Gyula, VIII. oszt. tanulók
nak adományozta.

A tíésán-féle ösztöndíj élvezetében ez évben is Balassa István 
(250 írt) és Győry Loránd (200 írt) VIII. o. tanulókat hagyta meg 
a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium.

A «Tabitha» jótékony nő-egylet bevett szokása szerint ez 
évben is egy aranyat adott át a tanári testületnek, hogy egy 
valláserkölcsi kérdés legügyesebb megfejtéséért egy algymna- 
siumi tanuló nyerje el. A kérdés, melyet Batizfalvi István tanár 
úr adott s melyre pályázati határidőül pünkösd volt kitűzve, a 
következő volt: «A keresztyén ember szereti egészségét és életét».. 
A nyertes pályázó neve a zárünnepélyen fog kiderülni. A múlt 
évben Balassa János III. oszt. tanuló volt a nyertes. A nemes- 
szívü hölgyek pedig, kik jótékony hatásukat gymnasiumunk 
növendékeire is kiterjesztik, fogadják ezennel újra intézetünk hálás 
köszönetét.

A bpesti ág. h. evang. egyházközség által kezelt ösztöndíjakat 
a nt. presbyterium a tan. testület ajánlatára következőkép osztotta 
k i; még pedig:

A Németh István tábornok-féle 25 frtos ösztöndíjat: Buppeldt 
Dusán III. o. t.

A Glosius-féle 21—21 frtos két ösztöndíjat: Dér István VII., 
Mokry Imre VI. o. tan.

A néhai Bulifovszky Gyula  úr által alapított 10—10 frtos 
5 ösztöndíjat, a magyar nyelvben kifejtett legnagyobb buzgóságukért 
a következő tanulók nyerték e l: Scholz Kornél VIII., Bexheft Ármin 
VII., Mauritz Gyula VI., Bajnai Béla VI., Kardos András II. oszt. 
tanulók.

A dr. Székács József-féle 2 aranyat: Fröhlich Bobért VII. o. 
tanuló.

A dr. Kari János-féle 1 aranyat a természetrajzi ismeretek
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szerzésében kiváló buzgalmat kifejtő: Krompecher Szilárd Yl-ik 
oszt. tanuló nyerte el.

A Steinacker Ödön-féle ösztöndíj (5 frt) a német nyelv tanu
lásában kifejtett buzgalmáért: Nőtel Gyula IV. oszt. tanulónak 
jutott.

A ((Schranz Andor-féle aranyain Antalik Károly VIII. oszt. 
tanuló nyerte el.

A segélyező egyesület ezeken kívül ez évben is 50 ftot szavazott 
meg jó magaviseletü és előmenetelő szegény tanítványok felsegé
lyezésére. Ez összeget a tanári testület következőképen osztotta k i: 
Melczer Elemér I. a., Krátky Aladár III. o. tanulóknak 15—15 irtot, 
Dallgó Rezső V. o. t. 20 irtot.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.
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Batizfalvi István
r. tanár

Vallás: la . Ib. II. IV .—'VIII. 
Történelem  : VI. 2 0

Az ág. hitv. ev. egyetem es 
tanügyi bizottság jegyzője.

Bökni Károly
r. tanár

Latin n y e lv : VIII. 
Görög n y e lv : VIII. 
B ö lcsészet: V II. V III.

1 3 A főgymn. igazgatója. 
A VIII. osztály főnöke.

Dr. Fröhlich Kóbort
r. tanár

L atin  n y e lv : VII. 
Görög n y e lv : VII. 
Történelem : IV. V.

1 7 Az VII. osztály főnöke. 
A főgymn. könyvtárnoka.

(ióbi Imre
r. tanár

Magyar n y e lv : la . V. V I. VII. 
Történelem  ; V II. VIII. 2 2 A VI. osztály főnöke.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar n v e lv : Ib. III.
í v .  vm .

Történelem  (m agyar): ü l .
1 7 Az «Arany János-kör» elnöke.

Dr. Ormay Lajos
r. tanár

M ennyiségtan: II. III. VI. 
VII. VIII.

Mértani ra jz : II. III.
1 8 1889. május 5-én meghalt.

Dr. Petz (íeileon
segédtanár

Magyar n y e lv : II.
Ném et nyelv: Ib. II. III. 

V. VI. VII.
1 8

Dr. Pecz Vilmos
r. tanár

Latin nyelv : IV. VI. 
Ném et n y e lv : IV. 
Görög nyelv : VI.

1 7 A IV. osztály főnöke.

Káth Arnold
r. tanár

Algebra: IV.
Mértan és mért. ra jz : IV. 
Matliem.: V. 
Mineralogia: IV.
Physika : VII. VIH .

1 7
A V. osztály főnöke.

A physikai s eliem iai szer
tár őre.

Az ifjúsági segélyző-egye- 
sület felügyelője.

Schmid Tódor
énektanár É n e k : la . Ib. II . in . 4 Az egyház orgonásza.

Schnitz Albert
r. tanár

Latin n y e lv : II.
Földrajz: la . II . III. IV.
Szépírás: II.

1 9 Az II. osztály főnöke.

Svoboda István
r. tanár

Vallás : 111.
Latin nyelv : ü l .  V. 
Görög n y e lv : V.

1 8 A III. osztály főnöke.
Az ifjúsági könyvtár kezelője.

Ulbrich Sándor
r. tanár

S zám tan : la . Ib. 
Mértani rajz : la . Ib. 
F öld rajz: Ib. 
N övénytan: V. 
Á llattan: VI.

0 0

Az Ib. osztály főnöke.
A term észetrajzi szertár őre. 

A tanári értekezletek 
jegyzője.

Weber Rudolf
r. tanár

Latin nyelv : la . Ib. 
Ném et nyelv Ib. VIII. 
Szép írás: la . Ib.

1 8 Az la . osztály főnöke.
A dalegyesület felügyelője.



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSÉ
a z  1888—89-iki iskolai é v b e n .

Batizfalvi Istvántól megjelent: «Keresztyén erkölcstan» II. kiadás, 
kiadta Kókai Lajos.

Böhm Károlytól megjelent «Tapasztalati Lélektan» és «Logika» 
középiskolák használatára (Kókai Lajos kiadásában). Azonkívül a «M. 
Philos. Szemle» állandó munkatársa, hol kisebb közleményeken kívül 
megjelent tőle «A lélektan ismeretelméleti alapjai. I. Probléma. A test és 
lélek közti viszony» czíruű nagyobb czikk.

Fröhlich Róberttól megjelent két értekezés az «Archasol. Értesítő» 
1888 és 1889-iki évfolyamában.

Góbi Imrétől megjelent: Poétika, középiskolák használatára, a 
Franklin-Társulat kiadásában.

Lehr Alberttól Kanke fordítása sajtó alatt; több czikk a «Osztrák - 
magyar-monarchia stb.» vállalatban s egyes kritikák a Budapesti Szem
lében.

l)r. Petz Gedeontól megjelent több ismertetés és bírálat az Egyet. 
Philol. Közlönyben.

Pecz Vilmostól megjelentek bírálatok az Egy. Phil. Közlönyben.
Ráth Arnoldtól megjelent a term. tud. közlönyben több kisebb köz

leményen kívül az eső keletkezését magyarázó nagyobb tanulmány.
Weber Rudolftól megjelent egy hosszabb tréfás költemény a szepesi 

tájszólásban s Goethe Hermann és Dorotheájának magyarázatos kiadá
sából a második kiadás.



A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. a )  és b) osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó-szövetség. K. k. Warga János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Az öt ejtegetés; az adjectivnm fokozása: a 

numerale cardinale és ord; pronomen; sum és összetételei; a rendes 
igeragozás. Gyakorlatok latinból és megfordítva. 12 mese emlékelve lett. 
K. k. dr. Holzweiszig latin nyelvt. és gyakorlókönyve.

Magyar nyelv, li. 5 óra. la. és Ib .: A mondat részei. A beszéd
részek alaktana, kapcsolatban a mondattannal. K. k. Szinnyei: Magyar 
Nyelvtan, I. rész. Prózai és költó'i olvasmányok Lelir-Biedl olvasókönyvé
ből, költemények emlékelése, magyarázata. írásbeli dolgozatok.

Német nyelv, h. 2 óra. A nyelvtan vázlata: ragozás, melléknevek 
fokozása, sein, haben, werden segltőigék conjugatiója; a gyenge és erős 
igeragozás. Prózai s költői darabok elemzése és az utóbbiak betanulása. 
Az egyszerű bővített mondat. Húsz Írásbeli házi dolgozat. K. k. Har- 
racli: Német Olvasókönyv. Bohm : Deutsche Sprachlehre. Weher: Deut
sche Dichtungen.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország s a Földközi tengert környező terü
letek. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. Tér
képrajzolás. K. k. Scholtz A. Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmívelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás, szétbontás. 
A számok oszthatósága. A számok törzstényezői és összes tényezői. A leg
nagyobb közös osztó, a legkisebb közös többes. Időszámítás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenesek mérése, irá
nya és viszonyos fekvése. A szög keletkezése, részei, nagysága, különféle- 
sége, mérése és szerkesztése. A négy számtani alapmívelet egyenesekkel 
és szögekkel. A mellék, csúcs, megfelelő, váltó és ugyanazon oldalon 
fekvő szögek. A háromszögek, négyszögek és sokszögek, valamint azoknak 
szerkesztése. Mindezeknek és egyenes vonalú ékítmények szabadkezű 
rajzolása. K. k. Wohlrab I.

F/nek, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Új-szövetség. K. k. Warga János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Az első osztályban a grammatikából átvettek- 

nek kiegészítése, különös tekintettel a rendhagyóságokra. Syntaxisból: 
áttétel activumból passivumba s megfordítva, az appositio, kettős nomi- 
nativus és accusativus, a helynevek constructiója, határozók. Összefüggő- 
olvasmányok fordítása, elemzése s emlékelése. Mesék. Colloquiumok. 
írásbeli gyakorlatok magyarból latinra. K. k. Szénássy-Elischer latin 
nyelvtana és olvasókönyve.

Magya/r nyelv, h. 4 óra. Az összetett mondatok: mellé- és alárendelt, 
összevont, rövidített és többszörösen összetett mondatok, körmondatok. 
Prózai olvasmány, főleg történelmi elbeszélések. Tizenöt költemény ma
gyarázva és emlékelve. írásbeli dolgozatok : mondattani példák készítése, 
költői darabok prózai átdolgozása. K. k. Szinnyei magyar nyelvtana II. 
Lehr-Riedl magyar olvasókönyve II.

Német nyelv, h. 3 óra. Rendhagyó igék ragozása, határozatlan és mu
tató névmás, az elöljárók használata. A mondattanból: a főmondat külön
böző alakjai. Összetett főmondatok. Mellékmondatok. A német helyesírás 
szabályai. Prózai olvasmány: Herakles-mondák, az argonauták mondái. 
Húsz költemény fordítása, magyarázása és megtanulása. írásbeli dolgo
zatok. K. k. Weber: Deutsche Dichtungen. Harrach: Német Olvasó
könyv I.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia az első osztályban átvett részek 
kivételével. Jellemző term, tárgyak. Térképrajzolás. K. k. Scholtz A.: 
Földrajz H.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási előnyök, rövidített számtani műve
letek tizedes törtekkel. A hármasszabály alkalmazása lerovatnál, rabatt, 
biztosítási, alkusz-, megbizási díj, agio számításánál és arányos osztásnál. 
Összes, tiszta- és burkolatsúly-számolás. Arány és egyszerű aránylat. 
K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai. Con- 
graens és hasonló háromszögek. Területváltoztatás, területszámolás. Ösz- 
szetettebb parquette-, mozaik-, maaander-minták. K. k. Landau-Wohl- 
rab III. r.

Fmk, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar és német Írás ütem szerint s minták szem

mel tartásával.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története, Pálfy József kisebb 
kézi könyve szerint.

Latin nyelv, b. 7 óra. A grammatikai formák folytonos ébren tartása 
mellett. Syntaxisból: az esetek használatának főformái; acc. és nőm. c. 
inf. Olvasmányból: Eomulustól kezdve 24 drb olvasmány. írásbeli dolgo
zatok : A gyakorlókönyvből a syntaxisra vonatkozó példák fordíttattak. 
K. k. Szénássy : Mondattan ; Elischer : Olvasókönyv ; Schultz-Kiss : Latin 
gyakorló.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. Közéleti fogal
mazványok. Prózai olvasmányok; költemények magyarázva, jegyzetekkel 
s könyv nélkül. írásbeli dolgozatok. K. k. Szinnyei R. Nyelvtana. Lelir- 
Riedl Olvasók. III. k.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan: a határozói mellékmondatok. 
Mellékmondatok rövidítése. Elliptikus mondatok. A német szórend tör
vényei. Tíz költemény fordítása, magyarázása és megtanulása. Prózai 
olvasmányok elemezése, tartalmuk elmondása. írásbeli dolgozatok. K. k. 
"Weber, Deutsche Dichtungen. Willmann : Lesebuch aus Herodot.

Történelem, h. 2 óra. Magyarok-története. K. k. Batizfalvy.
Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália; jellemző termé

szeti tárgyakkal. Térképrajzolás. A math, és phvs. földrajz elemei. K. k. 
Scholtz A. Földrajz III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett aránylat. Az arányiatok 
alkalmazása egyszerű és összetett hármasszabályú feladatok megoldásá
nál. A lánczszabály, arányos osztás, elegyítési számolás, ötvényszámolás, 
pénznemek értéke. Kamatos kamatszámolás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Körtan. A kör alkalmazása néhány egyszerű 
szerkesztésre és díszítésre. A kúpszeletek, evolvens, cyclois és néhány 
csigavonal. K. k. Landau és Wohlrab 3. füzet.

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

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Sztehlo András kézi
könyve alapján.

Latin nyelv, li. 6 óra. A prózai olvasmányból Róma története Tar- 
quinius Superbustól Kr. e. 495-ig. Ovidiusból: Romulus és Remus meg
mentése, Róma alapítása és Remus halála, Gabii városának bevétele, 
a Fabiusok veszte. Kézikönyv Elischer olvasókönyve. A mondattan főbb 
szabályai az olvasmány alapján. Az alaktan átismétlése. Latin verstan és
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drosodia. írásbeli dolgozatok; a prózából és Ovidinsból olvasottak egy 
részének emlékelése.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Stilisztika. Képek. A stilus tulajdonságai. 
Rövid verstan (mértékes és hangsúlyos verselés). Toldi, aesth. tárgyi és 
nyelvi magyarázatokkal s mind a 12 ének könyv nélkül. írásbeli dolgo
zatok (Toldi egyes részeinek prózába áttétele, példák keresése különféle 
képekre, prosodiai gyakorlatok). K. k. Góbi: Stilisztika. Toldi, Lehr kiadás.

Német nyelv, h. 2 óra. Der Graf von Habsburg, Der Fischer, Erl
königs Tochter, Der Kampf mit dem Drachen, Die drei Zigeuner czinra 
költemények fordítása, magyarázása és emlékelése. Kézikönyv Weber 
olvasókönyve. Mondattan elemzés alapján. írásbeli dolgozatok.

Történelem, h. 4 óra. Az ó-kori történetből: a keleti népek történe
tével kapcsolatban azoknak műveltsége; a görög történet a chaironeiai 
ütközetig különös tekintettel a műveltségre. K. k. Batizfalvi I. k.

Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. Térkép- 
rajzolás. K. k. Scholtz A. Földrajz IV.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: a négy alapművelet egész számok
kal és törtszámokkal. A geometriai sor mint az osztás eredménye. Négy
zetre és köbreemelés, a binom és a polynom négyzete és köbe. Elsőfokú 
egyenletek egy ismeretlennel. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereometria és távlattan. Landau és 
Wohlrab 2-ik füzete nyomán (Hl. kiadás).

Természetrajz, h. 2 óra. Előismeretek a chemiából. Az ásványok mor- 
phologiai és physikai tulajdonságai. A legfontosabb ásványok leírása. 
K. k. dr. Róth: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Bibliaismertetés. K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Syntaxis: Consec. temp, részletesen. Conj. 

Imp. Ut, ne, quin, quominus, quum, donee, dum, quoad. Olvasmány r 
Ov. Met. I. 89—415.; III. 3—64. Cses. de bello Gall. VH. 1—17. Könyv 
nélkül Ov. Met. I. S9—255 ; Cses. VII. 1—6. Magyarból: 11 fejezet. K. k. 
Cass. és Ov. Teubner-féle kiadásban. Szénássy: Mondattan. Cserny-Dávid : 
Stilus-gy akorlatok.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan főpontjai a iu végzetű igékig. Az 
olvasókönyvből 45 feladat fordítva és a magyarból valók tisztázva. K. k. 
Curtius : Görög nyelvtan. Sclienkl Olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az írásművek szerkesztésének általános sza
bályai, megfelelő olvasmányok alapján. K. k. Góbi: Szerkesztéstan. Költői 
olvasmány: balladák, fejtegetve, emlékelve, a ballada elméletével beve
zetve. K. k. Greguss-Beöthy: Balladák. Havonként egy Írásbeli dolgozat.



Német nyelv, h. 2 óra. Költői darabok magyarázása és emlékelése : 
Uhland, Bertran de Born; Schiller, Lied von der Glocke ; Kraniche des 
Ibykus ; Freiligrath, Löwenritt; Gesicht des Beisenden. Olvasmány : mu
tatványok az epikus költészet köréből, a Nibelung-énekből, Herder Cid- 
jébó'l, Wieland Oberon-jából, Kleist Michael Kohlhaas-ából. írásbeli dol
gozatok az olvasmány alapján. K. k. Heinrich: Deutsches Lehr- und 
Lesebuch II.

Történelem, h. 4 óra. Az ó-kori történet folytatása: Nagy Sándor; a 
római történet a város alapításától a nyűgöt római császárság bukásáig, az 
alkotmányi és egyéb műveltségi viszonyok tárgyalásával. — K. k. Batiz- 
falvi I. k.

Mennyiségtan, h. 8 óra. a) Algebra: A binom magasabb positiv hat
ványai. Gyökvonás. Számolás gyökmenuyiségekkel. Négyzetgyök- és köb
gyökvonás algebrai többtagúból és tizes rendszerű számból. Másodfokú 
tiszta és vegyes egyenletek. Elsőfokú egyenletek két és három ismeret
lennel. K. k. Mauritz. b) Mértan: A síkmértan elemei. K. k. Abel. I. r.

Növénytan, h. 2 óra. A növények fontosabb ehemiai, élettani és alak
tani tulajdonságai. A növények szövet- és alaktana. Linné rendszere. 
A természetes rendszer alapján a növény körök és osztályok, ezeknek 
főbb rendjei és családjai a legfontosabb képviselőkkel. K. k. Borbás 
Vincze.

Testgyakorlat, h. 2. óra.

VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. K. k. Batizfalvi 
István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Sallustius Catilinája az 51. és 52-ik fejezetek 
kivételével. Kézikönyv Teubner-féle szövegkiadás. Vergilius Aeneis 6, 
1—416, 679—901. Kézikönyv Teubner-féle szövegkiadás. A syntaxis 
átismétlése. Házi dolgozatok. Sallustiusból és Vergiliusból némely részek 
emlékelése.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan m végű igéktől végig. A syntaxis- 
ból az igék neme, módja, ideje s az optativus obliquus. Az alaktanhoz 
38 gyakorlat. Kézikönyv Hintner-Schill nyelvtana és gyakorlókönyve. 
Házi gyakorlatok. Xenophon Anabasis I., I—-IV. Kézikönyv Teubner-féle 
szövegkiadás.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Bhetorika, megfelelő olvasmányokkal. K. k. 
Góbi: Bhetorika. Shakespeare Coriolánja, Névy magyarázataival. Havon
ként egy Írásbeli dolgozat.

Német nyelv, h. 2 óra. Gcethe Hermann und Dorothea-jának, Seliil-
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ler Wilhelm Tell-jének olvasása és magyarázata. Iskolai fordításgyakor
latok és házi dolgozatok az olvasmány alapján.

Történelem, h. 4 óra. A középkor története, tekintettel a míveltségre 
és földrajzra. K. k. Batizfalvi István II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Hatványozás törttel és negatív 
számmal. Logarithmozás. Exponentialis egyenletek. K. k. Mauritz. — 
b) Mértan: A szabályos sokszögekről, a kör és részeinek kerület s terület 
számítása. A síktrigonometria. A térmértan elemei. K. k. Abel Mértan
I. és II. rész.

Állattan, h. 2 óra. Az állatok és növények összehasonlítása a chemiai, 
élet- és alaktani tulajdonságok alapján. Az állatok szervei és szervrend
szerei részletesen és összehasonlítva, különös tekintettel az emberre. Az 
állatok rendszertana. Az állatkörök a főbb osztályok és rendeik a legfon
tosabb képviselőkkel. K. k. Paszlavszky József.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története. K. k. 
Batizfalvi István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott Liviusból: XXI. 1. 1 —30. fejezet. 
Ciceróból: in Catilinam I. és II-ből 6 fejezet. Horatiusból: Od. 1. I. 1., 3.,
4., 7., 9., 10., 14., 22. H. 3., 13., 18., 20. III. 3., 30., összesen 14 óda. 
Fordíttatott magyarból latinra Kolmár-Sváby H. k .: 6., 10—13., 21—24.,
27., 28., 35—37., 39—41., 47., 51., 53., 54., 57—63., összesen 28 gya
korlat. Könyv nélkül: Horatius A. I. 1., 3., 4., 7., 9. K. k. Livius, Cicero 
és Horatius, a Teubner-féle kiadások.

Görög nyelv, h. 4 óra. Homer Odysseájából az első könyv végig. 
Herodot II. könyvéből: 1—9., 99—102., 104., 105., 107., 108—110.,
121., rí—5 (7 fejezet). 125—130., 133., 134., 136—141., összesen 43 feje
zet. Könyv nélkül Horn. Od. 1—120. —■ K. k. Hömer és Herodot, a 
Teubner-féle kiadásban.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Poétika, a költői műfajok elmélete, megfelelő 
olvasmányokkal. Havonként egy Írásbeli dolgozat. K. k. Torkos : Költé
szettan és Olvasókönyv.

Német nyelv, h. 2 óra. Lessing élete és művei. Goethe élete és művei 
Wertherig. Olvasmány : Lessing, Minna v. Barnhelm, Nathan der Weise ; 
mutatványok a többi fontosabb művekből. Iskolai fordításgyakorlatok, 
házi dolgozatok az olvasmány alapján.

Történelem, h. 4 óra. Az új-kor története, Batizfalvi könyve szerint. 
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Első- és másodfokú egy és két 

ismeretlenű egyenletek, a reducálható és a transcendens egyenlet. A szám-
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tani és mértani sor, interpolatio. Kamatszámítás. K. k. Mauritz. b) Geo
metria : Térmértan. K. k. Abel: Mértan II. r.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és teijengős 
testek mechanikája. A rezgő mozgás. K. k. Káth : Kísérleti természettan.

Lélektan, h. 2 óra. A tapasztalati lélektan főtanai. K. k. Böhm Károly: 
Tapasztalati Lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi István. 
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Tacitus Ann. XII. 66—69., XIII. 

1—9., 14- -20., 34—41. XIV. 3—23. XV. 38—53., összesen: 65 fej. 
Horatius Epod. 2. Od. II. 16. IV. 2. Sat. I. 1. Epist. I. 2., 6. III. 3. 
1—60. v. — Könyv nélkül tanultak 1 ódát és 1 epistulát. Magyarból 
latinra fordíttatott Kolmár-Sváby Gyakorlókönyvéből 21 fejezet. Azon
kívül 5 iskolai dolgozat. Cic.-, Tac.- és Liv.-ból vett tárgyakról. — K. k. 
Tacitus és Horatius, Teubner-féle kiadás. Kolmár-Sváby: Gyakorló
könyv. II.

Görög nyelv, h. 4 óra. Homeros Ilias I. egészen. IV. 1—222. VI. 
37—118., 236—529. VII. 1 -302., összesen: 1510 vers. Thukydides de 
b. pel. I. 24—31., 44—55. III. 70—81. IV. 1 —12., összesen: 41 fejezet. 
Könyv nélkül Hóm. II. I. 105 sor. — A mondattanból az összetett mon
datszerkezet. — K. k. Homeros és Thukydides, Teubner-féle kiadásban. 

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története. K. k. Beöthy. 
Német nyelv, h. 2 óra. Goethe és Schiller élete és művei, megfelelő 

olvasmánynyal. Házi és iskolai írásbeli dolgozatok.
Történelem, h. 4 óra. A magyarok története, Mangold L. könyve 

szerint.
Mennyiségtan, h. 2 óra. Algebra. Kamatos kamatszámolás. Combi- 

natio-tan. A binomiális tétel. A mathematika összes anyagának ismét
lése. K. k. Mauritz

Physika, h. 4 óra. A rezgéstan rövid ismétlése után: Akusztika, 
Optika, Calorika és Elektrologia. K. k. Káth: Kísérleti természettan. 

Logika, h. 2 óra. K. k. Böhm Károly: Logika.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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A főgymnasiumi tanulók száma.
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la. OSZTÁ.LY.
1. Alth Waldemár, 1879. Budapest, ág. li.
2. Bartsch Otto, 187h. Budapest, ág. h. ism.
3. Böhm Otto, 1878. Budapest, ág. h. t. m.
4. Conrad Pál, 1878. Budapest, ev. ref.
5. Dehnel József, 1875. Budapest, ág. h. t.m .
6. Enyedi Lajos, 1877. Ungvár, ev. ref. t. m.
7. Paber Fülöp, 1876. Budapest, ág. h.
8. Faludy Lajos, 1878. Budapest, r. k.
9. Ferenczy Tibor, 1877. Budapest,á g .h .ism.

10. Fleischer Alajos, 1876. Budapest, ág. h. ism.
11. Goldschein Náthán, 1879. Budapest, M. h. 
1 2. Haberfeld Iguácz, 1878. Budapest, M. h.
13. Hebelt Ede, 1879. Budapest, ág. h.
14. Hoffmann Samu, 1878. Köcsk, M. h. 
lő . Imling Alfons, 1878. Kassa, r. k.
16. Juvelier Géza, 1879. Budapest, M. h.
17. KirchknopfFerencz, 1878. Budapest,ág.h.
18. Kolm Mauó, 1878. Nagy-Bajom, M. h.
19. Kordina Károly. 1878. Bruck, ág. h.
20. Krausz Sándor, 1878. Csatka, M. h.
21. Krempels József, 1878. Budapest, ág h.
22. Lehoczky Pál, 1878. Kiszács, ág. h.
23. Magyar Károly, 1875. Gyúró, ág. h.
24. Mauthner Elemér, 1878. Budapest, M. h.
25. Melczer Elemér, 187S. Budapest, ág. h.
26. Németh Miklós, 1878. Budapest, r. k.
27. Németh Sándor, 1877. Budapest, r ,k . ism.

I 28. Popella János, 1876. Budapest, ág. h. t. m. 
i 29. Ray Rezső, 1876. Budapest, ev. ref. ism.

30. Sáfáry József, 1878. Csurgó, ág. h.
31. Schertlin Gusztáv, 1875. Zwiesel, ág. h.
32. Schaffer Jenő, 1878. Ivancsa, M. h,
33. Scholtz Géza, 1878. Budapest, ág. h. t. m.
34. Schwenda Jenő, 1878. Budapest, r. k.
35. Simon Lajos, 1877 Budapest, ág. h. ism.
36. Sréter Andor, 1877. Csesztve, ág. h.
37. Szabó Lajos, 1877. Szák, ág. h.
38. Szathmáry Arisztid, 1878, Budapest, ev. ref.
39. Szenes Ede, 1878. Budapest, r. k.
40. Thein Izidor, 1879. Budapest, M. h.
41. Tepliczky Árpád, 1877. Liptó-Ujvár, r. k.
42. Tomcsányi Mór, 1878. Temesvár, ág. h.
43. Vajda Andor, 1878. Miskolcz, M. h.
44. Váradi Rezső, 1878. Budapest, M. h.
45. Wulfner Siegfried, 1878. Bécs, M. h.

M agántanulók :
46. Burchard Aladár, 1878. Bécs, ág. h.
47. Deutsch Jenő, 1879. Újpest, M. h.

Évközijén k im aradtak:
[48. Benyó Emil, 1877. Budapest, ág. h

49. Fuchs Áron, 1877. Gyömrö, M. h.
50. Garai Dezső, 1878. Budapest, M. h.

| 51. Kollár László, 1878. Isaszegh, r. k.
| 52. Molnár Ferencz, 1876. T.-Földvár, ev. ref.

* B ö v i d í t é s e k  : ág. h. =  ágostai hitvallású ; ev. ref. =  evangélikus reform ált; 
r. k. =  római katholikus; g. k. =  görög k e le ti; unit. — un itárius; M. h . =  Mózes 
hitvallású ; t. m . =  tandíjmentes ; ö. d. =  ösztöndíjas ; kiz. =  kizáratott; ism . =  ism é tlő ; 
megh. =  meghalt.

Értesítő 1888/89. évről. 4

A főgyxnnasiumi tanulók névsora.*
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Ib, OSZTÁLY,
1. Benyács Gusztáv, 1875. Német-Palánka, 

ág. li. t. m.
2. Becker Bezsö, 1878. Budapest, ág. h.
3. Birkner Bruno, 1878. Budapest, ág. h.
4. Breitcnbach Vilmos, 1877. Drezda, ág. h.
5. Csalay Béla, 1876. Budapest, r. k.
6. Császár Károly, 1879. Budapest, ev. ref.
7. Donáth Dezső, 1878. Budapest, M. h.
8. Dósa Károly, 1878. Budapest, M. h.
9. Ehrlich Bódog, 1876. Budapest, M. h.

10. Engel Dezső, 1878. Budapest, M. h.
11. Eördögh Béla, 1878. Tisza-Ugh. ág. h.
12. Freund Jenő, 1878. Budapest, M. h.
13. GyulaiGaál Jenő, 1878. Hütteldorf, ev. ref.
14. Goldberger Leo, 1878. Budapest. M. h.
15. Grün József, 1878 Budapest, M. h.
16. Havas Jenő, 1879. Vaál. M. h.
17. Henez Jenő, 1877. Csurgó, ág. h.
18. Horváth Vilmos, 1878. Kövágó-Eörs, ág.h. 

t. m.
19. Jamniczky Lajos, 1878. Budapest, r. k.
20. Kardevan Károly, 1878. Lőcse, ág. h.
21. Kende Géza, 1878. Budapest, M. h.
22. Kolba Rezső, 1878. Arad, ág. h.
23. Krenner Károly, 1878. Budapest, ág. h .t.m . j
24. Lendler Sándor, 1877. Makád, M. h.
25. Légrády Géza, 1878. Budapest, ág. h.
26. Légrády Otto, 1878. Budapest, ág. h.
27. Lehr József, 1877. Sár-Szt-Lőrincz, ág. h. 

t. m.
28. Liedemann Vilmos, 1877. Z.-Egerszeg ág. h.
29. Mandel Elemér, 1878. Budapest, M. h.
30. Marton Rezső, 1878. Budapest, ev. ref.
31. Maurer Lajos, 1878. Budapest, ág. h.
32. Mocsári Imre, 1877. Győr, M. h.
33. Nádosy István, 1878. Budapest, ág. h.
34. Pénzes Gáspár, 1876. Budapest, ág. li.ism.
35. Philipp Ferencz, 1877. Budapest, ág. h.
36. Porgesz Jenő, 1877. Szt-István, M. h.
37. Pósch Gyula, 1878. Budapest, ág. h.
38. Robinson Gyula, 1877. Kompolt,ág.h.ism.
39. Rost Károly, 1878. Budapest, ág. h.
40. Soltész György, 1876. Budapest, ág. h.ism.
41. Spitzer Alajos, 1877. Budapest, M. h. ism.
42. Sugár Ödön, 1878. Budapest, M. h.

43. Szabó Géza, 1876. Levelek, ev. ref. t. m’ 
44- Tolnay Iván, 1878. Budapest, ág. h.
45. Záborszky Vilmos, 1877. Sopron, ág. h.

Magántanuló :
46. Venczel Arthur, 1875. Selmeczbánya, r. k.

Évközben kim aradtak :
47. Körffy Sándor, 1875. Alexandria, ág. h.
48. Németh Géza, 1878. Szegszárd, ág. h.
49. Olteann János, 1879. Budapest, g. k.
50. Rill Ferencz, 1875. Galac, ág. h.
51. Schmidt István, 1877. Gyönk, ág. h.
52. Szlankó András, 1876. Tisza-Földvár ág. h.

II. OSZTÁLY,
1. Adorján Dezső, 1877. N gy-Károly, M. h.
2. Alex Ernő, 1877. Budapest, ág. h. t. m.
3. Bartsch Pál, 1877. Budapest, ág. h.
4. Bazonvi Emil, 1876. Budapest, r. k.
5. Berczeli Harry, 1876. Budapest, ág. h.
6. Brechtl Frigyes, 1877. Salgó-Tarján, ág. 

h. t. m.
7. Bogner Gyula, 1876. Nagyszombat, ág. h.
8. Conrád Gyula, 1877. Budapest, ev. ref.
9. Dancziger Izidor, 1876. Székesfehérvár, 

M. h. ism.
10. Derenesay Rezső, 1878. Budapest, ág. h.
11. Décsei Manó, 1878. Budapest, M. h.
12. Diamant Samu, 1877. Budapest, M. h.
13. Elischer Vilmos, 1877. Budapest, ág. h.
14. Fleischmann Miksa, 1877. Mélykút, M. h.
15. Grötzinger Gyula, 1877. Budapest, ág. h.
16. Grötzinger Henrik, 1878. Budapest, ág. h.
17. Grossmann Gusztáv, 1877. Budapest,ev.ref.
18. Havass István, 1877. Budapest, ág. h.
19. Hertzka Róbert, 1878. Budapest, M. h.
20. Kardos András, 1876. Budapest, ág. h. 

t. m.
21. Kaufmann Jenő, 1878. Budapest, M. h.
22. Klein Hugó, 1877. Budapest, M. h.
23. Kohn Károly, 1876. Budapest, M. h. ism.
24. Komjády László, 1878. Budapest, M. h.
25. Koós Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
26. Kovács Jenő, 1877. Budapest, M. h.
27. Krámer Oszkár, 1876. Budapest, M. h.ism.
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2 8 . Krausz Emil, 1877. Sárbogárd, M. h.
29. Kubányi Adolf, 1875. Glozsán (Bácsm.), 

ág. h. t. m.
30. Lederer István, 1876. Budapest, M. h.
31. Lillits Milutin, 1876. Budapest, g. k.
32. Manheimer Olivér, 1878. Kecskemét, r. k.
3 3 . Már Zoltán, 1876. Dános, ev. ref.
34. Mauihner Dezső, 1877. Budapest, M. h.
35 . Mekler Oszkár, 1877. Budapest, M. h.
36. Müller Jenő, 1876. Budapest, M. h.
37 . Müller Viktor, 1877. Bécs, M. h.
38 . Nagel Manó, 1877. Budapest, M. h.
39. Neuliausz Emil, 1878. Budapest, ág. h.
40. Pálmai Kálmán, 1877. Böny ág. h. t. m.
41. Parisz Pál, 1877. Budapest, M. h.
42 . Scholtz Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
43. Schmid Ernő, 1877. Budapest, ág. h. t. m.
44. Schöffer Ervin, 1877. Budapest, M. h.
45. Schöller Károly, 1877. Sopron, r. k.
46. Schwartz Ernő, 1877. Nagy-Kanizsa, M. h.
47. Segesváry Perencz, 1877. Budapest,ev.ref.
48. Sterk Emil, 1877. Budapest, M. h.
49. Stojanovits Péter, 1877. Budapest, g. k.
50. Szelényi Béla, 1877. Jászberény, ág. h .t. m. 
■51. Tömből Lajos, 1876. Szent-Lörinez, ág.

h. t. m.
•52. Urbanovich Gusztáv, 1877. Romját, ág. h.
53. ürbányi Gusztáv, 1875. Budapest, ág. h. 

ism.
54 . ürbányi Henrik, 1877. Budapest, ág. h.
55. Vidor Alfréd, 1876. Budapest, M. h.
56. Vélsz Károly, 1875. Arad, ág. h. ism.
5 7 . Weber Arthur, 1877. Budapest,ág. h .t.  m.
58. Weichselbaum Emil, .1877. Budapest,

M. h. ism.
59. Weinberger Samu, 1878. Kassa, M. h.
60. Weisz Gyula, 1876. Budapest, M. h.
61. Weisz Róbert, 1877. Budapest, M. h.

M agántanulók :

•62. Dániel Tibor, 1878. Budapest, r. k.
63. Gasparetz Géza, 1876. Budapest, r. k.
64. Goldberger Ödön, 1877. Budapest, M. h. 
•65. Gömöry Viktor, 1878. Budapest, ág. h. 
66. Weil Leo, 1876. Sóskút (Fehérm.), M. h.

Évközben k im a ra d t:
67. Deutsch Jenő, 1877. Budapest, M. h.

in. OSZTÁLY.
1. Bálint Ármin, 1875. Budapest. M. h.
2. Benyó Vilmos, 1876. Budapest, ág. h.
3. Fischer Arthur, 1877. Budapest, M. h.
4. Fischer Ödön, 1875. Budapest, M. h.
5. Fleischer Ármin, 1874. Bécs, ág. h.
6. Gergelyi János, 1876. Hanusfalva, ág. h.
7. Greszler Jenő, 1876. Budapest, ág. h.
8. Hanus Ferencz, 1875. Budapest, ág. h.
9. Häutler Ferencz, 1876. Budapest, M. h.

10. Havass Rezső, 1876. Budapest, ág. h.
11. Henszelman Béla, 1875. Budapest, ág. h.
12. Jákobéi Gyula, 1876. Budapest, ág h. t.m . 
13 Izsó Miklós, 1877. Debreczen, ev. ref. t. m.
14. Kandó Gyula, 1877. Budapest, ev. r.
15. Kende Lázár, 1876. Ménes, M. h.
16. Ront Jakab, 1875. New-York, M. h.
17. Krátky Aladár, 1875. Csik-Tarcsa, ág. h.
18. Krausz Aladár, 1876. Siófok, M. h.
19. Kubinyi Tibor, 1876. Budapest, ág. h.
20. Kunosy Ödön, 1877. Budapest, M. h.
21. Liedemann Hugó, 1876. Z.-Egerszeg, ág. h.
22. Lochmann Rezső, 1875. Berlin, ág. h. t .  m.
23. Madarász Győző, 1876. Budapest, ág. h.
24. Nádosy Gábor, 1877. Budapest, ág. h.
25. Österreicher Hugó, 1876. Budapest, M. h.
26. Oszvald Lajos, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
27. Ruppeldt Dusán, 1876. Liptó-Szt-Miklós, 

ág. h. t. m.
28. Schmáhl János, 1876. Budapest, ág. h.
29. Schmid Géza, 1876. Budapest, ág. h t. m.
30. Schorr Jakab, 1874. Feketehegy, ág. h. 

t. m.
31. Schütz Aladár, 1876. Budapest, M. h.
32. Skoupil Alfréd, 1875. Budapest, ev. ref.
33. Spitzer József, 1875. Budapest, M. h.
34. Székely Aladár, 1876. Budapest, ág. h.
35. Sztehlo Bertalan, 1876.Felsö-Kubin, ág. h.
36. Sztrelko Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
37. Thomka László, 1877. Tisza-Inoka, ág. h.
38. Weber Rezső, 1876. Budapest, ág.h. t. m.
39. Zimmermann Lajos, 1876. Budapest, ág.h.
40. Zückler Ármin, 1876. Budapest, ág. h.

4*
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M agántanuló: M agántanuló:
41. Illés Ödön, 1877. Tolmács, ág. h.

Évközben kim aradtak:
42. Frischmann Rezső, 1876. Budapest, M. b.
43. .Medzihradszky Gusztáv, 1875. Budapest, 

ág. h. t. m.

IV. OSZTÁLY.

1. Balassa Ödön, 1875. Budapest, ág. h. t. m.
2. Beck Robert, 1876. Keszthely, M. h.
3. Beliczay Endre, 1874. Budapest, ág. h.
4. Elischer Gyula, 1875. Budapest, ág h.
5. Faber Károly, 1874. Budapest, ág. h.
6. Francisci Béla, 1874. Zólyom, ág. h.
7. Freud Arthur, 1876. Bicske, M. h.
8. Hartenstein Imre, 1874. Adony, M. h.
9. Holländer Mór, 1875. Budapest, M. h.

10. Hollefreund Béla, 1873. Budapest, ág.h.t.m.
11. Hollerung Richard, 1876. Bécs, ág. h.
12. Hottelmann Ágost, 1875. Budapest, ág.h.
13. Iszlay József, 1874. Magyar-Sáros, unit.
14. Kilián Ernő, 1875. Budapest, r. k.
15. Kohner .Jenő, 1S76. Budapest, M. h.
16. Komlós Arthur, 1876. Baja, M. h.
17. Kun Tibolt, 1875. Budapest, M. h.
18. Kunz Ervin, 1874. Budapest, r. k.
19. Latzkó Hugó, 1876. Budapest, M. h.
20. Lusztig Béla, 1875. Budapest, M. h.
21. Mandl Arthur, 1876. Budapest, M. h.
22. Mangold Imre, 1875. Budapest, M. h.
23. Melczer Lajos, 1875. Budapest, ág. h.
24. Müller Leo, 1875. Budapest, M. h.
25. Nötl Gyula, 1875. Budapest, ág. h. t. m.
26. Ottlyk Tihamér, 1873. Maglód, ág. h. t. m.
27. Pillich Ferencz, 1876. Szombathely, ág. h.
28. Rohács Béla, 1874. Budapest, ág. h.
29 Sági Ferencz, 1874. Budapest, ág. h.
30. Szontagh Emil, 1875. Budapest, ág. h.
31. Schreyer Jenő, 1875. Budapest, M. h.
32. Sztehlo Aladár, 1875. Budapest, ág. h.
33. üllmann Antal, 1875. Budapest, M. h. I
34. Veigelsberg Victor, 1875. Budapest, M .h .1
35. Zachar Gyula,1875. Beszterczebánya, ág. h.
36. Zimmermann Ágost, 1875. Moór, ág. h.

37. Bedő Béla, 1874. Budapest, unit

V, OSZTÁLY.

1. Bachát János, 1874. Budapest, ág. h. t. m .
2. Balogh József, 1874. Budapest, ev. ref.
3. Barla Titus, 1874 Csurgó, ev. ref.
4. Bathó Lajos, 1874. Komárom, ev. ref.
5. Betnár Róbert, 1872. Budapest, r. k.
6. Briinauer Ignácz, 1874. Aszód, M. h
7. Burchard Pál, 1873. Budapest, ág. h.
8. Büchler Jenő, 1875. Török-Kanizsa, M. h .
9. Dallgó Rezső, 1874. Budapest, ág. h.

10. Dóri Ottó, 1875. Budapest, ág. h.
11. Farkas Géza, 1874. Budapest, r. k.
12. Frank Otto, 1873. Rozsnyó, ág. h.
13. Fröhlich János, 1873. Budapest, ág. h. t. m .
14. Gally János, 1874. Budapest, ág. h.
15. Goldberger Antal, 1874. Budapest, M. h..
16. Györy Elemér, 1873. Orosháza, ág. h. t. m.
17. Gyura Árpád, 1873. Pozsony, ág. h.
18. Hatsek Nándor, 1874. Budapest, M. h.
19. Horn Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
20. Horváth Lajos, 1874. Budapest, ág. h.
21. Jónás Géza, 1874. Kisbér, ág. h. t. m.
22. Kiss Aladár, 1872. Ú-Moravicza, r. k.
23 Knuth Károly, 1874. Budapest, ág. h.
24. Koós Aurél, 1874. Budapest, ág. h.
25. KranszOszkár, 1873. Budapest, M.h.
26. Ledig Árpád, 1874. Kun-Madaras, M. h. 
27 Maier Bela, 1873. Temesvár, ág. h.
28. Mandl Miklós, 1875. Kótaj, M. h.
29. Mautner Aladár, 1874. Budapestül, h.
30. Montag Mózes, 1873. Makó, M. h.
31. Nádosy Gergely, 1874. Budapest, ág .h .
32. Neumann Zsigmond, 1872. Pécs, ág. h.
33. Pigler Lipót, 1874. Budapest, ág. h.
34. Pollák Géza, 1874. Budapest, M. h.
35. Reich Samu, 1875. Megyer, M. h.
36. Reusz Andor, 1874. Budapest, ág. h.
37. Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h.
38. Schranz János, 1874. Bpest, ág, h.
39. Schubert Frigves, 1874. Budapest, ág. h. 
40 Schulhof Richárd, 1874. Budapest, M. h.



41 . Segyó Rezső, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
42. Szeleczky Iván, 1873. Pozsony, ág. h.
43. Thein Zsiga, 1874, Becs, M. h.
44. Tolnay Pál, 1875. Budapest, ág. ti.
45 . Winter Lajos Károly, 1873. Jassy, ág. h. 
46 Wittchen Lajos, 1874. Budapest, ág. h. 
47. Zimmermann Károly, 1874. Bpest, ág. h.

VI, OSZTÁLY.

1. Baumgarten Nándor, 1873. Budapest, M. h.
2 . Beck Károly, 1874. Keszthely, M. h.
3. Benedikt Ottó, 1873. Becs, M. h.
4. Brüil Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
5 . Császár Elemér, 1874. Budapest, ev. ref.
6. Dániel Elemér, 1874. Szt-Lörincz, r. k.
7. Ehrlich Béla, 1873. Budapest, M. h.
8. Eisler Miksa, 1873. Budapest, M. h.
9. Faludy Géza, 1873. Budapest, r. k.

10. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág. h .t.m .
11. Fejér László, 1874. Nagy-Károly, M. h.
12. Grundmann Frigyes, 1874. Eszék, ág. h.
13. Grundmann Richard, 1873. Eszék, ág. h.
14. Guttmann Izidor, 1872. Nyíregyháza,

M. h. ism.
15. Horn Lajos, 1873. Esztergom, M. h.
16. Kende Bertalan, 1872. Bpest, M. h. ism.
17. Kohner Alfréd, 1873. Budapest, M. h.
18. Krompecher Szilárd, 1871. Szepes-Béla, 

ág. h.
19. Latzkó Manó, 1873. Budapest, M. h.
20  Mauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
21. Mokry Imre, 1873. Temesvár, ág. h.
22. Oesterreicher Rezső, 1873. Budapest, M h.
23. Rajnai Béla, 1873. Budapest, ág. h.
24. Rechnitz Ottó, 1873. Bécs, M. h.
25  Szedenics Ödön, 1872. Budapest, ág. h.
26. Szelényi Árpád, 1872. Szepes-Béla, ág. h.
27. Szelényi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
28. Vargha Gyula, 1873. Budapest, ev. ref.
29. Wagner Ödön, 1874 Budapest, ág. h.
30. Weinberger Viktor, 1873 Báj, M. h.

K ilépett:

31. Paczauer Felix, 1873. Szerencs, M. h.

VII. OSZTÁLY.

1. Bexheft Ármin,1873. Budapest, ág. h.
2. Burchard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
3. Büchler Ernő, 1872. Budapest, M. h.
4. Dér István, 1869. Apostag, ág. h.
5. Deutsch Ernő, 1872. Budapest, M. h.
6. Egger Géza, 1872. Budapest, M. h.
7. Engel Aurél, 1874. Budapest, M. h.
8. Eördögh Ferencz, 1870. Kákát, ág. h.
9. Epperlein Oszkár, 1S72. Budapest, ág. h.

10. Fekete Pál, 1872. Karád, Somogym., ág. h.
11. Fröhlich Róbert, 1872. Alsók, ev ref.
12. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
13. Groszmann József, 1871. Disznós-Horváth, 

M. h. kiz.
14. Hanzély János, 1872. Budapest, ág.h.
15. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
16. Herzfelder Ödön, 1873. Budapest, M. h.
17. Hirsch Ödön, 1872. Budapest, M. h.
18. Inselt Jenő, 1873. Kaposvár, M. h.
19. Jelenik Béla, 1872. Budapest, ág. h.
20. Jeszenszky Károly, 1871. Csibrák r. k.
21. Juhos Gyula, 1872. Bécs ág. h.
22. Keppich Emil, 1871. Szeged, M. h.
23. Koós Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
24. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h.
25. Latzkó Károly, 1872. Budapest, M. h.
26. Oravecz Pál, 1870. Budapest, ág. h. t. m.
27. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
28. Péchy Gáspár, 1871. Alsó-Kázsmark, ág. h.
29. Pick Ernő, 1871. Budapest, m. h.
30. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, M. h.
31. Reusz Frigyes, 1873. Budapest, ág. h.
32. Révai Bódog, 1872. Budapest, M. h.
33. Rexa Dezső, 1872. Budapest, ág. h.
34. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. h.
35. Stephani Ervin, 1872. Budapest, ág. h.
36. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h. m. t.
37. Tornya Károly, 1872. Budapest, ev. ref.
38. Trebitsch Gyula, 1872. Zsámbék, M. h.
39. Walland Gyula, 1871. Töke-Terebes, ág. h.
40. Weitzenfeld Henrik, 1872. Budapest, M. h.

M agántanuló:
41. Deutsch Leo, 1871. Budapest, M. h.
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VIII. OSZTÁLY.

1. Antalit Károly, 1870. Budapest, ág. h. ö. d.
2. Balassa István, 1872. Budapest, ág. b .t.m . 

ö. d.
3. Balázs Adolf, 1871. Budapest, M. h.
4. Bathó Béla, 1872. Csúz, ev. ref.
5. Beck Soma, 1872. Keszthely, M. h.
8. Benedict Henrik, 1871. Bécs, M. h.
7. Brüll Mór, 1872. Budapest, M. h.
8. Deutsch ignáz, 1871. Kun-Sz.-Miklds, M. h.
9. Ebner Jenő, 1869. Oed(Alsó-Ausztria), ág. h.

10. Egger Emil, 1871. Bécs, M. h.
11. Reyhersbergi Floch Alfréd, 1871. Buda

pest, r. k.
12. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
13. Gerö Leo, 1871. Budapest, M. h.
14. Grosz Jenő, 1872. Dévaványa, M. h.
15. Győry Loránd, 1871. Orosháza, ág. h. ö. d. 

t. m.
18. Holitscher Siegfried, 1871. Budapest, M. h.
17. Huszár Elemér, 1872. Budapest, r. k.
18. Imendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. h.
19. Kardeván Ernő, 1871. Lőcse, ág. h. t. m.
20. Kiss Gyula, 1871. Budapest, ág.h. 5. d .t.m .
21. Klein Lipót, 1870. Nagy-Surány, M. h.
22. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h.

23. Pordáu Dezső, 1870. Budapest, ev. ref. ism„
24. Róna Lajos, 1871. Budapest, ág. h. t .  m-
25. Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. h.
26. Saxlehner Ödön, 1871. Bpest, ág. h.
27. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
28. Scholz Kornél, 1871. Gölniezbánya, ág .h ..
29. Schranz Andor, 1871. Lőcse, ág.h. t. m.. 

megh.
30. Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
31. Steinacker Roland, 1870. Budapest, ág. h.
32. Steinberg Alfréd, 1872. Budapest, M. h.
33. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h..
34. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
35. Ullmann Frigyes, 1871. Budapest, M. h -
36. Ullmann Gyula, 1872. Budapest, M. h.
37. Várnai István, 1871. Temesvár, M. h.
38. Waizenkorn Oszkár, 1872. N.-Abony, M. h._
39. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, ev. ref..
40. Zückler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.

M agántanulók :
41. Donáth Benjamin, 1857. N.-Surány, M. h..
42. Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h.

Évközben kim aradt :
43. Bárczy Barna, 1870. Sátoralja-Ujhely,. . 

ev. ref. ism.



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

Az 1888/89-iki tanévben a könyvtár következőképen szaporodott: 

A )  Vétel utján

megszereztettek:

1. Folyóiratok:

a) Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
b) Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
c) Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
d) Protest. Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőcs Farkas.
e) Protest. Egyház és Iskola, szerk. Trsztyénszky Ferencz.
f) Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. dr. Heinrich Gusztáv,

dr. Thewrewk Emil és dr. Ábel Jenő..
g) Eigyelö, szerk. Abafi Lajos.
h) Magyar philos. Szemle, szerk. dr. Bokor József.
i) Neue Jahrbücher für Philol. und Paedagik, szerk. dr. Fleckeisen A.

és Masius H., Lipcse, Teubner.
k) Zeitschrift für die österr. Gymnasien, szerk. Hartei W. Schenkl R.,

Bécs, Gerold.
l) Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Kern H. és Müller H. J.

Berlin, Weidmann.
m) Zeitschrift für den mathem. u. natúr wissensch. Unterricht, szerk.

Hoffmann S. C. V., Iipcse, Teubner.
n) Literar. Centralblatt, szerk. dr. Zarncke Fr. Lipcse, Avenarius.
o) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. Schaarschmidt R., Lipcse.

Koschny.
p) Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Carl Ph., München,

Oldenbourg.
q) Revue des deux Mondes, Paris.
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r) Berliner philologische Wochenschrift, szerk. Beiger Chr., Seyffert 0.
és Thiemann R.

s) Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, szerk. Umlauft
Fr., Becs, Hartleben.

2. Tudományos müvek:
1. Arany János, hátrahagyott iratai és levelezése. II. k. Budapest,

Ráth M., 1889.
2. Ranke Leapt, v., Weltgeschichte IX. Theil. Herausgegeben von Alfred

Dove. 1. 2. Th. 2—-3. Auf!. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1887.
3. Müller, Iván, dr., Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft

in systematischer Darstellung. X—XIII. Halbband. Nördlingen, 
Beck, 1888/89.

4. Wildermann, Max, dr. Jahrbuch der Naturwissenschaften 1888/89.
Freiburg im Br. Herder, 1889.

5. Allgemeine Weltgeschichte, von Th. Flathe, G. F. Herzberg, Ferd.
Justi J. v. Pflugli-Harttiing. W. Pliilippson. IV. Das Mittelalter. 
I. Th. Berlin, Grote, 1889.

6. Roscher, W. H., Ausführliches Lexicon der griech. und röm. Mytho
logie. 14. Lief. Leipzig, Teubner, 1889.

7. Magyar nyelvtörténeti Szótár, a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. A m. t. Akadémia megbízásából szerk. Szarvas Gábor 
és Simonyi Zsigmond. I. k. 1 —7. füzet. Budapest, Hornyánszky, 
1889.

8. Wundt, Wilhelm, Philosophische Studien. V. Band 2. H. Leipzig,
Engelmann, 1888/89.

9. Az osztrák-magyar Monarchia Írásban és képiben, kiadja amagy. kir.
államnyomda. Budapest, Révai testvérek bizománya. 61—85. f. 
1888/89.

10. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abth. Lief. 57—60.
Zweite Abth. Lief. 49—53. Dritte Abth. Lief. 1. Breslau, Tre- 
wendt, 1888/89.

11. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine und specielle Erdkunde.
Herausgegeben unter Mitwirkungen hervorragender Fachmän
ner v. Alfred Kirschhof. Lief. 99—115. Prag, Tempsky, 1888/89. 

. 12. Deák Eerencz beszédei 1861—1866. Összegyűjtötte Kónyi Manó. 
Budapest, Franklin, 1889.

13. Brugmann, Karl, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo
germanischen Sprachen. I. Bd. Strassburg, Trübner, 1886.



57

14. Delbrück B., Einleitung in das Sprachstudium. 2. Aufl. Leipzig,
Breitkopf u. Härtel, 1884.

15. Tacitus, Annalen, herausg. von K. Nipperdey. 1. 2. Bd. 8. Auflage
besorgt v. B. Andresen. Berlin, Weidmann, 1884.

16. Bellermann, II., Schillers Dramen, I. Bd.Berlin, Weidmann, 1888.
17. Ladd George F., Elements of physiological Psychology. London,

Longmans, Green and Co. 1887.
18. Makiári Pap Lajos, Bibliai egyezményes Szótár. Közrebocsátják

Székács József és Török Pál. Pesten, Heckenast, 1855.
13. Magyarország megyéinek kézi atlasza, tervezte Gönczy Pál, rajzolta 

Kogutovicz Manó. IX. X. f. Bpest, Posner, 1888/89.

B) Ajándék útján.

1. A m. t. Akadémiától:

1. Rentmeister Antal, Lex Falcidia és Quarta Falcidia. Budapest, 1888.
Akadémia.

2. I. Bákóczy György és a Porta. Levelek és okiratok. A m. t. Akadémia
tört. bizotts. megbizásából szerk. Beke Antal és Barabás Samu. 
Budapest, 1888. Akadémia.

3. Acsádi Ignácz, dr. Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása
alatt. Kiadja a m. t. Akadémia tört. bizottsága. Bpest, Athe
naeum, 1888.

4. Kunos Ignácz, dr. Oszmán-török népköltési gyűjtemény, II. k. Buda
pest, Akadémia, 1889.

5. Finály Henrik, dr. Hogy is mondják ezt magyarul? Budapest, 1888.
Akadémia.

6. Ugor Füzetek. 9. sz. Svéd-lapp nyelv. III. Ume és Tornis-lappmarki
nyelvmutatványok. Gyűjtötte és fordította dr. Halász Ignácz. 
Budapest, 1888. Akadémia.

7. Erdélyi országgyűlési Emlékek történ, bevezetésekkel. A m. t. Aka
démia tört. bizotts. megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. XIH. k. 
Budapest, 1888. Akadémia.

8. A magyar tud. akadémiai Almanach, csillag, és közönséges naptárral
MDCCCLXXXIX-re. Budapest, 1889. Akadémia.

9. Mathematikai és természettud. Közlemények. Szerk. B. Eötvös Lóránd.
XXIII. k. 1—4. sz. Budapest, 1888/89.
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10. Mathematikai és természettud. Értesítő. Szerk. König Gyula. VI. k.
i —7. f. VII. 1—3. f. Budapest, 1888.

11. Értekezések a nyelv- és néptudományok köréből. Szerk. Gyulai Pál.
XIV. k. 9—11. sz. Budapest, 1888/89.

12. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerk. Pesty Frigyes.
IX. k. 8-—10. X. 1. 2. sz. Budapest, 1888.

13. Értekezések a történelmi tudományok köréből. Szerk. Pesty Frigyes.
XIH. k. 8. 11—12. sz. XIV. k. 1—4. sz. Budapest, 1887/89.

14. Érkezések a bölcseleti tudományok köréből. Szerk. Pesty Frigyes.
III. k. 1. sz. Budapest, 1889.

15. Értekezések a természettudományok köréből. Szerk. Szabó József.
XVIII. k. 1. 3. 7. sz. Budapest, 1888/89.

16. Nyelvtudományi Közlemények. Szerk. Budenz József. XX. k. 2 f.
XXI. k. 1.2. f. Budapest, 1886/88.

17. A magyar tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek.
V. k. 2—5. 7. 8. sz. Budapest, 1888/89.

18. A magyar tud. Akadémia Évkönyvei XVII. k. 5. 6. d. Budapest»
1887/88. Akademie.

2. A írni. vallás- és kiizokt. in. k. minisztériumtól:
1. A vallás- és közoktásügyi magy. k. miniszternek az országos tanítói

nyugdíj- és gyámalap 1887. évi állapotáról szóló Jelentése. 
Budapest, m. k. egyet, könyvnyomda, 1888.

2. A vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszternek a közoktatás állapotá
ról szóló tizenhetedik Jelentése. I. II. k. Budapest, m. k. egyet, 
könyvnyomda, 1888.

1  Dr. Szontágh Ábrahám úrtól:
1. A nemzeti Tornaegylet keletkezének története, írta dr. Szontágh 

Ábrahám. Budapest, Fanda, 1888.

4. T. Ráth Arnold tanár úrtól:
1. A kir. m. természettud. Társulat könyveinek czímjegyzéke. Össze

állította Heller Ágost. I. II. f. Budapest, 1877/86.

5. T. Vágliy Gyula úrtól:
1. Neues Gesang- und Gebetbuch der evang. Gemeinde in Pressburg, 

A. Löwe, 1788.
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2. Kármán József, Istennel való társalkodás a reggeli órákon. I. rész,
Pozsony, Länderer, 1784.

3. Der Ander Teil der Bücher D. Mart. Luth. Wittemberg, Georg Bhaw
Erben, 1551.

4. Die Hausbibel oder die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testa
ments nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. 
Hildburgshausen und New-York. Bibliogr.-Institut, 1857.

5. Szent-Biblia azaz Istennek 0- és Uj-Testamentomában foglaltatott
egész Szent-írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár 
által. Pest, 1859, Heckenast.

II. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

Ajándékok: Fort Sándor úr 1 drb Cuculus cauorust húsban és Zuckler 
Rezső YIII-ik oszt.-beli tanuló 90 drbból álló lepkegyűjteményt. 

Vétel utján beszereztetett: egy darab Tetrao bonasia, Tetrao Lagopus. 
Tetrao tetrix, Himantopus mfipes, Hsematopus ostrealegus és egy 
drb Scorpio europaeus, összesen 6 darab.



EGYLETEK.

I. Az Arany János-kör. Sept. 20-án alakult meg Lehr Albert 
tanár elnöklete alatt. 102 tagot számlált. Első titkára: Győry 
Loránd VIII. oszt. tanuló volt. April hó végéig 25 gyűlést tartott. 
A kör munkásságának eredménye számos szavalaton kívül 07 dol
gozat volt, amazok szóval, emezek írásban biráltattak meg. Az 
Arany-ünnep ez idén a zár-ünnepély táján fog megtartatni.

A kör vagyona (a 300 frtnyi alaptőkén, melynek kamatai két 
pályadolgozat s két szavalat jutalmazására vannak szánva) 62 frt 
12krral, könyvtára pedig 78 kötettel gyarapodott, úgy bogy az 
most 666 kötetből áll.

II. A fogymnasium segélyzö egyesülete. Az isk. év elején volt az 
egyesület vagyona: 3894 frt 50 kr. — A lefolyt isk. évben követ
kezők voltak a bevételek: tagsági díjak 210 frt 39V2 kr., kamat 
190 frt 34 kr., kegyes adományok, nevezetesen : a pesti első hazai 
takarékpénztár 100 frt, a Ponciére pesti biztosító intézet 50 frt és 
az első magyar általános biztosító társaság 50 frt. Az összes bevé
tel tehát volt: 600 frt 731/2 kr.

Az egyesület kiadásai: beiratási díjak és tandíjak 108 frt, 
vizsgadíjak és bizonyitványpénz 62 frt, ösztöndíj 50 frt, pénzbeli 
segély 12 frt, a könyvkereskedő és könyvkötő számlája 191 frt 75 kr., 
füzetek, rajztömbök 68 frt 83 kr., különfélék 5 frt 40 kr., össze
sen 497 frt 98 kr.

Az egyesület vagyona tehát a lefolyt iskolai évben 102 frt 
75Va krral gyarapodott.

III. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár áll 543 kötetből; 
könyvet kivett 1162 tanuló.
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Kimutatás az 1888,9-diki iskolai óv végén tartott 
érettségi vizsgálatról.

Figyelmeztetés.

Az 1889/90-diki iskolai évre a beiratások az I. a. és b. osztályokba 
Augusztus 30-dikán protestáns, 31-dikén más vallásnak számára 
fognak történni. Minden újonnan jövő tanuló beiratáskor a keresz
telő levelet, illetőleg születési okmányt, valamint hímlőoltási bizo
nyítványt köteles felmutatni (a 12 éven felüliek a második oltás
ról is).

A javító vizsgálatok September 1-én fognak megtartatni.
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