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A dór vándorlás.
A történeti kutatás manap nem azon ponton veszi kezdetét, a melyen még ezelőtt ötven évvel.
Ezt nem csak általában az egész emberiség történetére nézve mondhatjuk, hanem külön minden egyes 

nép történetére nézve is. Igen természetes tehát, hogy az ókor népei közűi a görög nép ősállapotát is mi most 
már jobban ismerjük és biztosabban lebbenthetjülc fel azon fátyolt, mely azon időket borítja, a midőn e népnek 
nem volt történetírása, nem volt még költészete, olyan költészetet értvén, mely előttünk is ismeretes.

Tudva van, hogy az összehasonlító nyelvtudomány, a midőn az indo-európai nyelvek egymásközötti vi
szonyát felderítette, egyszersmind olyan tájakra is vetette világát, melyek ismeretét az európai tudományos világ 
sohasem gondolta, hogy meg fogja valaha szerezhetni.

Az összehasonlító nyelvészettel karöltve jár most már az összehasonlító mytliologia, mely az első tudo
mány eredményét nemcsak hogy meg nem ingatta, sőt még erősítette is, úgy hogy e két uj tudomány
ág eredményeiben egymást támogatja és előmozdítja.

De nemcsak nyelv és vallás, hanem egyáltalában az őskori műveltség állapota, annak fokonkénti fejlő
dése is, legalább főbb vonásaiban, biztos vívmánya és birtoka a tudományos világnak és e birtok a folyton ha
ladó munkával folyton szaporodik. Azt ugyan senki sem állítja, hogy mindaz, a mi az összehasonlító tudomány 
működése folytán napfényre jött, minden tekintetben biztos és elvitathatlan birtoka is a tudománynak; egy 
nehány évtized múlva talán sok tekintetben más eredményt fog felmutatni, de az egyáltalában nem von le semmit 
belső értékéből; minden emberi tudomány épen annálfogva, mert emberi, változó és egyszersmind haladó is.

Az imént azt mondottuk, hogy a haladó tudomány annyira vitt minket, hogy jobban ismerjük a görög 
nép őstörténetét, mint ama nép maga. Többnyire a mythikus kort, a herosok korát tekintették a görögök törté- 
netök kezdetének, és ha ezen kort jellemző mythosok és herosok között igen sok elveszett, a melyek különben, ha 
fenmaradtak volna, igen lényeges pontjait derítenék fel a görög őstörténetnek, azért mi a még meg lévő és külön
féle korba tartozó mythosok eredetéről és jelentőségéről biztos tudomással bírunk, a mivel a görögök magok 
nem igen bírtak. Meg van most már fejtve és magyarázva Zeus és Hermes, az Athena és Persephone létrejötte; 
értjük a róluk szóló mythosokat a nélkül, hogy az Euhemerismus erőltetett és alaptalan magyarázataira szorul
nánk, és valamint az istenek, úgy a herosok is, Herakles és Perseus, Theseus és Iason stb. előttünk nem úgy 
tűnnek fel, mint istenített emberek, mint jóltévői az emberiségnek, hanem megfordítva mint emberített istenek. 
Azt az egyet azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az összehasonlító nyelvészeten és mythologián kívül más 
eszközök is segítettek bennünket ezen álláspontra jutni, t. i. a keleti népek ó-kori története is. E népek törté
nete képesít arra, hogy megmagyarázhassuk azon mythosokat, melyeknek tartalma Kadmos, Herakles, a Mino- 
tauros és az Oidipus mondaköre.

De nemcsak a vallásos fogalmak és a velők egybeszőtt mythosi alakok eredetét derítette fel az újabb 
tudomány, hanem a görög nép rokonsági viszonyát is más népekhez. Előttünk bizonyos és épen az összehasonlító' 
nyelvészet működése folytán bizonyos, hogy a görög nép eredetére nézve rokon nemcsak Európa népeinek na
gyobb részével, hanem Ázsia népei közül is azokkal, melyek az árja családhoz számíttatnak. Mennyire elütő 
ezen mostani tudományunk azon nézetektől, melyek a görög nép virágzása korában a között uralkodtak. Az 
egyiptomiakat kivéve, talán nem volt egy ó-kori népben sem annyira kifejlődve a különbség a között, a mi
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nemzeti, vagy görögösen mondva hellen, és a barbár között; mily szigorúsággal őrködtek ők a felett, bogy a 
nemzeti ünnepélyes versenyjátékokban csak h e l le n  vehessen részt! A görög nép még képzeletében sem emel
kedett annyira, hogy rokonsági viszonyt elismert volna maga között és p. o. a phrygok között; ezek is csak oly 
barbárok voltak előtte, mint ama nemzetek, melyeket Herodot felsorol. Sajátságos tünemény az, hogy a hellén 
nek hazája nem volt a szó szorosabb értelmében, hanem ott volt Görögország, a hol görögök laktak, másrészt 
pedig, hogy a nemzetiség eszméje annyira kifejlődött náluk.

A görög nép rokonsági viszonya más népekhez tehát nem volt olyan, a minőnek ők maguk képzelték, 
és különösen a pelasgokhoz való viszonyuk az új-kor tudósai előtt egészen más, mondhatjuk ellenkező színezet
ben tűnik fel, mint a milyenben a görögök látták. Legjellemzőbbek erre nézve Herodotos szavai*), melyek an
nál inkább megérdemlik figyelmünket, mivel ezekben nem idegen szájból eredő hagyományt láthatunk, hanem 
a történet atyjának tulajdon okoskodását, mely az ő korának nyelvbeli viszonyaiból kiindul és e tekintetben az 
összehasonlító nyelvészet egy kísérletének nevezhető. Herodotos őszintén bevallja, hogy nem tudja f,VTLva yh*>a- 
aav u of/.v ni IhKccayoi; de ha azon nyelvből lehet következtetést vonni, melyet az ő idejebeli pelasgok Kreston- 
ban, és Piakiében beszéltek, akkor azt kell állítani, hogy: l'ocev oi lh/.uoyoi ßuußaoov yMoooavcevTSs, tehát nem 
beszéltek belien nyelven. A hellének pedig, úgy folytatja, mindig ugyanazt a nyelvet beszélik. Azt azonban 
mégis, úgy látszik, kénytelen elismerni Herodotos, hogy a hellén nemzet a pelasgoktól különvált, lassanként 
el is terjeszkedett és más népeket magában olvasztván, meg is erősödött. — Hasonló nézetben van Tkukydides 
is 2), ki a pelasgokat a barbar népekhez számítja.

E barbar pelasg nép, mely a görögökkel való rokonságra épen nem tarthatott igényt, a görög néppel 
szoros rokonságban lévő nemzetnek tekintetik, úgy szólván az ős-hellen népnek, melynek a műveltségben elma
radt tagjai a folyton haladó hellének által kitagadtattak. E  nézetet támogatják többek közt Curtius Ernő és 
Duncker 3).

Valamint nem volt sejtelmöka görögöknek arról, hogy minő népekkel állnak rokonsági összeköttetésben, 
úgy arról sem, hogy valamikor elváltak más idegen népektől és hogy valamikor bevándoroltak volna későbbi 
hazájukba. A görög történetnek legrégibb okmányai, a homerosi Iliás és Odyssea szóval sem érintik, hogy a 
Trója ellen hadakozó danaok, achaiok vagy argivok valaha máshol laktak volna, mint a honnan Trója pusztí
tása végett kiindultak. A modern tudomány, mely a nyelvek rokonságát kifejtette, kénytelen arra a kérdésre 
felelni, hogy miképen jöttek a görögök Hellasba, és még arra is, hogy mikor és hol váltak külön azon népektől 
melyekkel hajdan egy családot alkottak. Az időt tekintve, melyben az árja családtól egyes ágai elszakadtak, 
egyhamar nem lesz képes a tudomány kielégítő feleletet adni, még úgy sem, ha egynéhány száz évvel való 
ingadozást engedne is meg magának. Azon kérdésre azonban, hogy hol váltak el a görögök ama ősárja néptől, 
biztosabb megállapodásra jutott a tudomány. Általános és mint gondoljuk helyes is azon nézet, mely Ázsiában 
találja az árják hazáját, nevezetesen Turan és Iránban '), habár Cuno 5) azt iparkodik bebizonyítani, hogy 
déli Oroszország ama népek bölcsője.

Még azon kérdésre is kell felelni a tudománynak, hogy merre vette útját a görög nép, midőn a Bal
kán-félsziget déli részét elfoglalni készült, éjszak felöl nyomult-e Hellasba, vagy a tengeren jött-e Kis- 
Ázsia felől ?

E kérdésekre felelni csak akkor lehet, ha a görög nyelv más rokon nyelvekhez való viszonyát vesszük 
tekintetbe. A görög nyelv t. i. az itáliai nyelvhez oly közeli rokonságban van 6), hogy azon következtetést kell 
vonni a tudománynak, hogy e két nyelv még akkor is sokáig maradt együtt, miután a többi rokon nyelvektől 
különvált; azon eredményre jut tehát a tudomány, hogy az itáliai és görög népek együtt tették meg az utat 
Ázsiából Európába, úgy hogy csak akkor szakadtak el végképen egymástól, mikor az adriai tenger éjszaki 
partjához közel értek ; az italok Itáliába terjeszkedtek éjszak felől dél felé nyomulván, a görögök Epirusban 
telepedtek le először állandóan és azután a Pinduson átmenve, terjeszkedtek Thessaliában és lassanként a tél- 
sziget déli részeiben is. Hogy a vándorlás igy történt, bizonyítja azon körülmény, hogy az italok más utón, azaz

’) I 57, 58. — 2) IV 109. — 3) Curtius E. görögök története (magyar ford.) I. 60. s k. 1. Duncker Gesck. d. Altertli. III. 25. 
f=f k. 1.— *) Hehn Kulturpflanzen u. Hausthiere 2. kiad. 11. s k. 1. — E) »Die Skythen« czimü művében..— 6) Curtius i. h. 21. s. k. 11.
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tengeren nem juthattak későbbi hazájukba, és hogy a bellen traditio szerint az epirusi Dodona volt ősi szék
helye a Zeus tiszteletének, a hol még faragott kép és templom nélkül imádták ő t J).

De még más utón is kereshettek a görögök uj hazát, már azon oknál fogva is, mert az említettük utou 
roppant sok akadálylyal kellett volna megküzdeniök, míg czélt érhettek, különösen azzal, hogy már előttük sok nép 
tette meg az utat Ázsiából Európába, hogy már mások foglalták el a java vidékeket, melyek keresésére kiin
dultak volt; mert — közbenmondva — más oka csak nem lehetett ama vándorlásoknak, mint hogy a népek 
enyhébb, kedvezőbb éghajlatot és könnyebb életmódot szerezzenek maguknak. A balkáni félsziget éjszaki része 
már el volt akkor foglalva sokféle árja eredetű nép álta l; a görögöknek, kik későbben érkeztek, ezeken keresz
tül kellett volna törtetni, bogy oda jussanak, a merre törekednek — egy ismeretlen hazába.

Másrészt pedig, igy vélekedik Curtius 2), »a görög művelődés történelme teljesen érthetetlen marad, ha 
a hellén törzsek terjeszkedését az európai oldalra szorítjuk, ha tagadni akarjuk, hogy a két part között fenn
állott kölcsönös közlekedés a régibb néptörténet leglényegesebb tartalmát képezi, és ha nem látjuk be, hogy e 
közlekedés nem hellének és barbárok közt történt, hanem hogy emberi emlékezetet haladó idők óta a tenger 
mindkét oldalán rokon néptörzsek laktak, . . .  és igy már itt azon következtetésre jutunk, . . . hogy Kis-Ázsia 
nyugati partjai az előttük fekvő szigetekkel azon törzsek eredeti lakhelye volt, — melyekhez a jóuok is 
tartoznak« 3).

E szerint, a mint mi is valószínűbbnek tartjuk, nem éjszak felől érkeztek a hellének Hellasba, hanem 
Kis-Ázsiaból; annyira azonban nem hisszük, hogy meg lehetne egymástól különböztetni a dórok és jónok be
vándorlását, mint Curtius, ki azt hiszi, hogy az elébbeniek a Hellespontuson keresztül vonultak éjszaki Görög, 
országba, a jónok pedig az aegaei tenger szigeteit szállták volna meg és innen keltek volna át Hellasba. Ha ez 
igy történt volna, akkor a dór és jón dialektus közötti különbség sokkal nagyobb mértékben fejlődött volna ki, 
mint a minőnek most ismerjük.

Miután a különféle görög törzsek Hellasban berendezkedtek, és állami életet alkottak, feltűnt csakha
mar, hogy mily roppant nagy különbség van köztük, mennyire üt el egyik a másiktól és mily különböző irány
ban fejlődik jellemük. Leginkább pedig szembetűnő a dór és jón törzsek közötti különbség, sőt mondhatni ellen
tét. A dórok mint a higgadtabbak és uralomra inkább vágyódok, legelőször alapították meg a politikai élet 
bizonyos formáját, melyhez mint conservativek, évszázadokon keresztül ragaszkodtak, a nélkül azonban, hogy 
czéljuklioz képest attól riadtak volna vissza, hogy zsarnokot is támogassanak, ha érdekük épen azt kivánta. Azon 
elzárkózottság, melyet a többi államokkal szemben gyakoroltak, lassanként a legnagyobb önzéssé fajult, midőn 
észrevették, hogy mellettük és felettük mások is emelkedtek, kiknek bizonyos körben hatalomra is lehetne igényük, 
és nem átallották, ha más mód nem volt, árulás és hitszegés utján elnyomni vetélytársukat és önvéröket, Hellé
neket, idegen zsarnokoknak martalékul odadobni, csakhogy az ő kezükben maradjon meg az uralom. Nem csoda, 
hogy úgy féltek az idegen befolyástól, mely különösen a jónok részéről fenyegette őket, hogy a művelődés ter
jeszkedését minden lehető utón meggátolták; a művészet csaknem minden ágával csak akkor ismerkedtek meg, 
mikor a szükség őket arra kényszerítette; az élet kényelméhez tartozó intézkedéseket és találmányokat valóban 
nevetséges szigorrral utasították vissza • -  a dór törzs csak az árnyoldala a görög nemzetnek, fényoldala pedig 
a jónok. Ezek voltak a haladás képviselői és támogatói, náluk fejlődtek a művészetek különböző ágai, a ludó , 
mányos kutatás náluk vette kezdetét, a kereskedelem és műipar Jóniában talált legjobb és legkitartóbb terjesz
tőire. Ha nem lehet is őket a könnyelműség, pazarlás és feslettség vádja alól fölmenteni, ha gondatlanul kezltek 
is sok fontos és életbevágó tervek kivitelébe, azért még sem mutatták ki magukat gyáváknak avagy csak félén
keknek is, sőt a veszély növekedtével növekedett bátorságuk, néha vakmerőségük is, a mint ellenfeleik, kik őket 
csak gyáva csacska népnek tekintették, sokszor keserű csalódással tapasztalták. De legszeld) vonás a jónok je l
lemében épen az, a mi a dóroknál leginkább hiányzott: értjük az önzetlenséget; nem úgy értjük pedig, hogy 
minden egyes jón származású ember minden alkalommal kimutatta volna, hogy ő képes és kész arra, hogy hon
fitársaiért a maga érdekét feláldozza, hanem azt hisszük, hogy épen a szükség és szorongattatás idejében, a

>) Duncker i. h. 9. 1. — a) i. h. 38. 1. — »J V. ö. u. o. 359 k. 1. és 41. k. 11.
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midőn az állam java attól függött, vájjon akar-e az ellenséggel szövetkezve, egész Görögország ura lenni, vagy 
az ellenséget visszautasítva az országot az ellenségnek martalékul oda vetni — ily válságos esetben a jón 
törzs, és nem csak egyes lelkesült ember, inkább a közös veszedelemben el akart veszni, mint egymaga hazaárulás 
utján megmenekülni.

Hanem azt mondhatná az olvasó, hogy minek itt, a hol a d ó r  vándorlásról akarunk szólni, a jón törzs
rő l is említést tenni, minek egyáltalában a két törzs közötti különbséget feltüntetni, a midőn ez tulajdonképeni 
tárgyunktól egészen elüt ? Elég lesz ta lán  annyit mondanunk mentségünkre, hogy azon a ponton, a hol mi most 
állunk, a görög hitelesnek vélt történet kiindulási pontján, jó eszünkben tartani azt, hogy e történet nem azon 
törzszsel veszi kezdetét, mely későbben a görög műveltséget megalapította és kifejlesztette, hanem azzal, mely 
többnyire a politika terén működött és karddal döntette el Görögország sorsát.

Igen különösnek tetszik a történet kutatójának azon körülmény, hogy épen e nép ősi történetéről és 
vándorlásáról szól a görög hagyomány, a jónokról pedig egészen hallgat. Herodotos legalább ilyen értelemben 
nyilatkozik *). Elmondja, hogy a hellének közül a lakedaimoniak és áthéneiek válnak ki leginkább, az egyik dór 
törzs lévén, a másik jón, az egyik a pelasg nemzetséghez tartozik, a másik a hellen nemzetséghez, az első 
'xokviÓMvr\Tov -/.ágra, a második ovdaufj xoj £S,f/woifit. Az első kitétel, hogy a dórok sokat költözködtek, épen az 
úgynevezett dór vándorlásra vonatkozik, melyről, mint majd látni fogjuk, Herodotos bővebben is tesz említést. A 
dór vándorlásról szóló hagyomány pedig az alapja a dór törzs történetének, ezzel kell tehát legelőször minél 
tüzetesebben megismerkednünk.

E hagyomány azonban nem összhangzó, annak részletei, mint későbben még lesz alkalmunk kimutatni, 
egymással nem egyeztethetők; különféle kor és különféle czél igen nagy változást tett rajta. Mert az egyik 
iró e hagyományt történeti esemény elbeszélésének tartván, a történetbe szőtte bele, mint pl. Ephoros és Diodo- 
ro s ; más pedig, mivel Heraklessel és utódaival áll összeköttetésben, a mytkikus geneologiákba sorozta, és ilyen 
Apollodoros. E különféle egymástól eltérő elbeszélésből, Apollodorosét vesszük fel, mintegy alapnak, nem 
azért, mintha éjjen ő tartotta volna fenn legtisztábban az ősi alakját a mondának, hanem azért, mert ő nála 
aránylag legkevesebb a hézag, és a hol van benne hézag, azt más íróból könnyen ki lehet tölteni, míg megfor
dítva nem igen lehetne tenni.

Apollodorus a »Bibliotheka« második könyvében Inachos nemzetségét származtatja le, Danauson és 
Perseuson keresztül, Heraklesig. Ennek hősi tetteit, különösen tizenkét híres munkáit felsorolván, ennek fiait 
nevezi meg. Ezek között legelső, görög fogalom szerint, törvényes fia Hyllos, ki Heraklesnek Deianeirától, Oineus 
Kalydon királyának leányától születik. E  leányt Herakles azonban csak akkor vehette nőül, mikor egy másik 
kérőjét, Acheloost legyőzte 2). Későbben a kalydonnokkal együtt hadat viselt a thesprotok ellen, elfoglalta 
Ephyrát, melynek királya Pliylas volt 3). A  háború befejezése után Oineusnál lakomázván, fellobanó haragos 
indulatában megölte Eunomost, Arcbithales fiát. Habár a megölt fiúnak atyja Heraklesnek ezen tettét megbo
csátotta, ez mégis jobbnak látta önkényes száműzetésbe menni és Trachisba, Keyx királyhoz menekülni. E  
királyt támogatta nem sokára a dryopok elleni karczban4).

Trachisból eltávozván, Aigimiosnak, a dórok királyának lett szövetséges társa a lápithák elleni karcz
ban ; ezek Koronos királyuk vezetése a la tt Aigixniost a székvárosba beszorították és a várost ostromolták. A 
szorongatott király Heraklest hívta segítségül, ki csakugyan e felszólítás után Koronos ellen indult és őt tár
saival együtt megölte, a dórok földjét felszabadította és Aigimiosnak vissza is adta 5).

Ezek után Oichalia ellen viselt Herakles hadat és ezen város meghódítása után hazatérni akarván, ama 
mérges ruhát öltötte magára, melynek hatása oly iszonyú volt, hogy máglyán megégettette magát; halálában 
pedig kiengesztelte Hera istenasszonyt és ennek beleegyezésével az istenek közé soroztatott li).

Miután Herakles e dicsőségre emelkedett, hátrahagyott fiai félvén Eurystheustől, Keyxhez, Trachis 
királyához menekültek. Itt nem sokáig maradhattak, mivel Eurystheus a vendégszerető királyt háborúval fenye
gette, ha ki nem adja neki Herakles fiait, kiktől uralmát féltette. A Herakleidák ennélfogva Trachist ott

') I 56. — 2) Apollód. Bibi. II 7, 5. — 3) Apollód, u. o. II 7, 6. -  «) Apollód, u. o. II 7, 7. — 5) Apollód, u. o. — «) Apol
lód. u. o.



hagyák és másutt kerestek menedéket; egész Hellast futották végig, mivel Eurystkeus őket üldözőbe vette, míg- 
végre Athénbe érkeztek, a hol az Eleos oltáránál mint segítségért könyörgők letelepedtek. Az átliéneiek pedig, 
daczára Eurystheus fenyegetésének, nem sértették meg a szent vendégjogot, hanem inkább készen voltak a hábo
rút elviselni, melyet Eurystkeus ellenük indított. E háborúban az átliéneiek voltak a győztesek, Eurystkeus 
fiaival együtt elesett a harczban *).

Eurystkeus halála után a Herakleidák a Peloponnesosba tértek vissza és .ott valamennyi várost elfog
laltak. Egy évvel a visszatérés után azonban döghalál kezdte pusztítani a Peloponnesost, mely vész okát a jósda 
tudatta velők: hogy a Herakleidák időnek előtte tértek vissza a Peloponnesosba. Ez oknál fogva oda hagyták a 
félszigetet és Attikába, Marathon városába mentek lakni -’).

Hyllos pedig, Herakles legidősebb törvényes fia, azon törekedett, hogy a Herakleidákat újra visszave
zesse a Peloponnesosba. E miatt maga ment Delphibe és megkérdő az istent, hogy miképen térhetnének vissza. 
Válaszul azt nyerte, hogy a harmadik gyümölcs érését várják be. Hyllos ez alatt három évi időközt értvén, 
ennek végét bevárta és azután az isten jóslatában bízván, úgy tért vissza a Peloponnesosba. Az Isthmuson 
sereggel várta őt Atreus és szövetségese Echemos, Tegea királya. Hyllos azt vélte, hogy nem kell az egész 
sereggel megütközni, hanem czélszerübb lesz, ha a peloponnesusiak maguk között valakit választanak, a kiben 
megbíznak és a ki ő vele párviadalt vívna. A peloponnesusiak jóvá hagyták ezen ajánlatot, és azon feltétel alatt 
kötöttek frigyet az ellenféllel, hogy ha Hyllos legyőzi az ő vezérüket, akkor a Herakleidák elfoglalhatják ősi 
birtokukat, ha pedig Hyllos legyőzetik, akkor a Herakleidák visszavezetik seregüket és száz évig nem kisértik 
meg a Peloponnesos elfoglalását. Erre Echemost választották meg és ez Hyllos ellen harczra kelvén, meg
ölte ő t 3).

Hyllos halála után Kleodaios fia és későbben unokája Aristomachos foglalták el helyét. Aristomachos 
korában Tisamenos, Orestes fia ült Atreus trónján. Ekkor kisérlették meg a Herakleidák újból a Peloponnesost 
elfoglalni, de most is szerencsétlenül jártak, a peloponnesusiak győztek és Aristomachos elesett.4)

Miután ennek fiai megnőttek, azt kérdék a jósdától, hogy mitévők legyenek ? Az isten ugyan azt a 
választ adta most nekik is, a melyet ezelőtt Hyllosnak. Ezzel pedig nem érték be, hanem Tisamenos, Aristoma
chos fia, arra emlékezteti az istent, hogy épen ezen jóslat következtében csalatkoztak reményükben. Az isten 
azzal mentette magát, hogy nem ő a hibás, hanem maguk okai szerencsétlenségüknek, mivel a jóslatot rosszul 
magyarázták; mert a harmadik gyümölcs érése nem jelenti a harmadik évet, hanem a harmadik nemzedéket és 
a vizszoros alatt sem az Isthmust kell érteni, hanem ama tengerszorost, mely az Isthmushoz jobbra esik. Mikor 
Temenos ezeket hallá, sereget gyűjtött és hajókat építtetett Lokrisban, azon a helyen, melyet ezen eseményről 
Naupaktosnak (hajóépitőhely) neveztek. Míg a sereg ott tartózkodott, azalatt Aristodemos, Temenos testvére, 
villámtól sujtatván, meghalt és ikreket, Eurysthenest és Proklest, hagyott maga után. Megtörtént azonban ott, 
hogy a sereget nagy szerencsétlenség érte; megjelent t. i. köztük egy jós, ki nekik jövendőt mondott, az istentől 
lévén lelkesítve és ihletve, ők pedig azt hitték róla, hogy mágus és hogy a peloponnesusiak a sereg vesztére kül
dötték a táborba. Ezt az embert Hippotes, egy Herakleida, dárdával ölte meg. Ennek következtében a hajók a 
szélvész által szétszórattak és elvesztek, a szárazföldi sereg éhség miatt elpusztult és igy az egész hadsereg 
tönkre ment. Temenos e szerencsétlenség okát az istentől megkérdezvén, azt nyerte válaszul, hogy ez a jós miatt 
történt, és hogy a bűn csak úgy lesz kiengesztelve, ha a vétkes tízévi számkivetésbe megy, a sereg pedig három- 
szemű vezért válaszszon magának. Ekkép száműzték Hippotest, és midőn háromszemü vezért kerestek, Oxylos- 
sal, Andraimon fiával találkoztak, ki félszemü ló hátán ült. Ezen ember gyilkosságot követett el és bűne kien
gesztelése végett Elisbe menekült, onnan pedig, miután ideje kitellett, visszatért Aitoliába. Ezen embert á 
Herakleidák a jósda utasítása szerint vezérükül választják. A tengerszoroson átkelvén, megütköztek szárazföl
dön és tengeren az ellenséggel és legyőzték azt. Tisamenos Orestes fia el is esett a csatában. A Herakleidák 
részéről pedig Aigimios fiai, Pamphylos és Dymas lelték halálukat. 5)

A Herakleidák, miután a Peloponnesost elfoglalták, a Zeus Patroosnak három oltárt állítanak fel, 
azokon áldoznak és az áldozat bevégeztével a városok elosztása fölött sorsot vetnek. Úgy határozták, hogy az

) Apollód, u. o. II 8, 1. — 2) Apollód. II 8, 2. — s) Herod. IX  26. — 4) Apollód. Bibi. II 8, 4.
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első sors legyen Argos, a második Lakedaimon, a harmadik Messene, és hogy egy vizes vederbe vetik bele a 
sorsokat. Temenos és Aristodemos két fia, Prokies és Eurysthenes, köveket dobtak bele, Kresphontes pedig, ki 
Messenét akarta elnyerni, egy göröngyöt vetett a vederbe. A sorsolásnál először Temenos sorsa ugrott ki, azután 
Aristodemos fiaié, Kresphontes göröngye pedig benne maradt. Ezalatt az oltárokon, melyeken áldoztak volt; 
csodálatos jelek mutatkoztak ; azoknak oltárán, kik Argost kapták, egy varangyos béka ült, azokén, kiknek La
kedaimon jutott, egy kigyó (Sqáy.MV) volt, és azokén, kiknek Messene jutott, egy róka. Ezen jelek magyarázatára 
azt mondták a jósok, hogy azoknak, kiknek a béka jutott, jobb ha otthon maradnak a városukban, mert ezen 
állatnak nincsen ereje arra, hogy sokat járjon; a kiknek oltárán a kigyó mutatkozott, azok, ha ellenséget támad
nak meg, félelmetesek lesznek, a kiknek pedig a róka jutott, azok ravaszok lesznek 1).

Apollodoros ezen előadása egyezik nagyobbrészt azzal, a mit e tárgyra vonatkozólag Diodoros a 
IY-ik könyvben elbeszél; ennélfogva szükségtelen Diodoros előadását egész terjedelmében leírni; elegendő lesz 
azon pontokat kiemelnünk, melyek Apollodoros geneologiai mythosát kiegészítik vagy attól eltérnek.

Diodoros szerint a dórok, midőn a lapithákkal háborúba keveredtek, a Hestiaiotisban laktak, ellenfelei 
pedig az Olympus körül voltak letelepedve; midőn azok Heraklest hitták segítségül, jutalmul ígérték neki Doris 
és a királyi hatalom harmadrészét. A háború szerencsés kimenetele után Herakles az őt illető részét átadá Aigi- 
miosnak, meghagyván neki, hogy azt az ő (Herakles) utódai számára tartsa fenn 2).

Későbben, midőn a Herakleidák Eurystheus elől Athénbe menekültek, ez a város Trikorythosba 
telepítette le őket. A háború, nem úgy mint Apoflodoros beszéli, azonnal kezdetett meg Eurystheus által, hanem 
megfordítva a Herakleidák határozták el a háborút ellenségük ellen, a melyben Iolaos, Theseus és Hyllos vá
lasztattak vezérükül. A következő hadjáratban történt párviadalban nem száz, hanem ötven év lett kikötve a 
peleponnesosiak részéről. 3).

Otvenév múlva visszatértek a Herakleidák a Peloponnesosba; elébb azonban Aigimioslioz, Doros fiához 
mentek és visszakövetelvén atyai örökségüket, a dórok között telepedtek le 4), a dórok pedig maguk a kadmei- 
onok által lakhelyükből kizavartatván, későbben Dórisba költöztek és Erineos, Kytinion és Boion városába tele
pedének le s).

A Herakleidák visszatérését a Vll-ik könyvben beszélte el Diodoros; ezen könyv azonban elveszett és 
tartalmára nézve azon töredékekre vagyunk utalva, melyek későbbi íróknál találhatók. A Herakleidák visszaté
rését illeti azon töredék, mely épen D. neve alatt Eusebiusnál (Chron. lib. I. ed. Schoene p. 221) olvasható : 
Lakedemoniorum reges ex Diodori voluminibus. »Kos verő, quoniam ita evenit, ut a Trojanorum rebus usque 
ad prímám olompiadem tempus difficile repperiatur, quum needum fis temporibus neque Athenis, neque alia in 
űrbe annui principes fieri (stare, esse) solerent, Lakedemoniorum reges pro exemplo usurpabimus. A Trojano
rum eversione usque ad prímám olompiadem prout Apolodorus Athénién sis ait, anni octo supra trecentos sunt. 
Ex illis octoginta (defluxerunt) usque ad Herakleorum excursionem; reliquos verő (annos) Lakede
moniorum reges, Prokies, Eurrystheus, et ab fis prognati occuparunt; quorum singularum familiarum (domuum) 
nos seorsum numerum exponemus usque ad prímám olompiadem 6).«

A harmadik iró, kit elébb említettünk, Eplioros. Ennek művei, mint tudva van, mind elvesztek, kivéve 
azon töredékeket, melyek még elég nagy számmal itt-ott találhatók. A Herakleidákra történeti munkájának első 
könyve vonatkozott, a mint annak czíme is, ‘HoaxluSiov xáő-odog, mutatja. Ezen könyv töredékei pedig oly érde
kesek, hogy szükségesnek látjuk azokat teljesség okáért is felsorolni, úgy a mint Müllernél (Fragmenta Hist. 
Graec. I.) találhatók.

Ephoros szerint (10 fr.) Aigimios az Oita körül lakó dóroknak volt királya; két fia volt Pamphylos és 
Dymas, harmadikul pedig Hyllost, Herakles fiát fogadta, mivel Herakles őt a lapithák elleni háborúban meg
segítette, és királyi méltóságába visszaállította.

0  Apollód, u. o. — !) Diód. Sic. IV  37, 3. 4. — 3) Diód. IV 57, 4 —6. 58, 3. — *) Diód. IV 58, 6. — 6) Diód. IV 67, 1.— 
e) Figyelmeztetjük a szives olvasót arra, hogy a különös orthographia, mely e latin töredékben előfordul, nem toll- vagy sajtóhi
bának tulajdonítandó, hanem hogy az eredeti örmény szöveg, melyben Eusebius e müve megmaradt, ezen orthographiát 
használja.
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A l l .  fragm. azt beszéli, hogy Hyllos és társai, kiknek a Sparta elleni hadjárat nem sikerült, azt kér- 
dék az istentől, hogy a hellének közül kit vegyenek maguk mellé szövetségesüknek, ha majd újra megkísértik a 
visszatérést. Az isten e kéidésre azt válaszolá, hogy azokat válasszák szövetségeseiknek, kikkel Herakles jót tett 
és pedig legelőször az Aigeidákat. A Herakleidák azon tanácsot is igen bölcsnek tárták, a melyet az isten ezen
felül is juttatott nekik, hogy t. i. először Athénbe menjenek, mert tudták, hogy ott Herakles Theseussal igen sok 
jót te tt ; azt gondolták továbbá, hogy egészen e jóslat értelmében cselekednek, ha Theseus utódjait szólítják fel 
arra, hogy vegyenek részt a hadjáratban.

Továbbá azt beszéli Ephoros (13 fr.) hogy Aristodemos, midőn Boiotián keresztülvonult, ueliány the- 
baei emberre akadt, ki áldozott; az áldozok hírnöke (xi/ov'S,) pedig az Aigeidákra kérte az istenek áldását. 
Akkor jutott eszébe a jóslat és belátta, hogy a thebaei Aigeidákat kell segítségül hívnia, miután az áthénei Ai- 
geidák segítsége nem használt semmit sem. Mivel e háborúban csakugyan szerencsésen harczoltak, azért még 
inkább hitték a Herakleidák, hogy a jóslat csakugyan a thebaei Aigeidákra vonatkozott.

Naupaktos nevét Ephoros onnan származtatja, hogy a lokrisiak e helyet hajóépitőlielynek használták.
A következő (15.) töredék Oxylos esetét beszéli el és pedig Apollodorostól eltérőleg. Aitolos t. i. Ai- 

toliába űzetett Eleiából, Salmoneus, az epeiek és pisaiak királya által. Aitoliát azután a maga nevéről nevezte 
el és városokat alapított e tartományban. Egyik utódja Oxylos, Temenos és általában a Herakleidákuak barátja 
lévén, vezette őket, midőn a Peloponnesosba visszatértek, az ellenség földjét felosztotta köztük és annak elfog
lalására jó tanácsosai szolgált nekik. A Herakleidák meg akarván ezeket neki hálálni, Yisszamenetelt Elisbe en
gedtek neki, mely tartomány úgyis ősi birtoka volt. O tehát sereget gyűjtött Aitoliában és az epeiek ellen indult, 
kik ekkor Elist bírták. Miután mind a két sereg egyenlő erővel rendelkezett, azért ősi görög szokás szerint pár
viadal által döntötték el az ügyet; az epeiusi Degmenos az aitoliai Pyraichmes által öletett meg és ekkép az 
aitoliak foglalák el Elist. Oxylos ezek után az olympiai játékok feletti felügyeletet is nyerte, azon biztosítékkal 
együtt, hogy az, a ki Elist ellenségesen megtámadja, és a ki a megtámadott várost nem védelmezi, egyformán 
átokkal sujtatik.

A 17-ik és 20-ik töredék végre azt említi, hogy miképen osztatott fel a Herakleidák által elfoglalt La- 
konika és Messeue.

A Herakleidákról szóló e hagyomány nincsen összeköttetésben a görögök azon mondakörével, mely 
cyklikusuak neveztetik. A cyklikus költők költészete pedig a görög népnek számos ősi mondáját foglalja 
magában, a mennyiben e mondák bizonyos rendszerbe hozattak. E  mondakör azonban nem foglalja magában 
minden mythosát a görög népnek, legalább nem bőven kidolgozva, mint p. o. az Argonautákat vagy a Theseus- 
mythost. E körülményből ugyan seuki sem következteti azt, hogy a mi nincsen meg a cyklikus költőknél, az csak 
sokkal későbben keletkezett; e mytliosok tartalma eléggé mutatja, hogy olyan korban keletkeztek, mely még 
Homér korát is jóval megelőzi. Ezen ősi vonások azonban, melyek a régi kornak félreismerketlen bizonyítékai, 
tökéletesen hiányoznak a Herakleidákról szóló hagyományban; hogy csakugyan hiányoznak, azt e helyen nem 
akarjuk bővebben bizonyítgatni, lesz arra későbben jobb alkalom, és itt csak annyit akarunk mondani, hogy e 
hagyomány Homer után való eredetét bizonyosnak tartjuk.

A Herakleidák visszatérésére vonatkozó legrégibb idézet Tyrtaiosnál található, a ki, mint tudva van, 
a második messeniai háború idejében élt és működött. Nem akarjuk e helyen a messeniai háborúk bizonytalan 
korát és még bizonytalanabb eseményét kritikai megbirálásuak tárgyává tenni, — tudva lévő dolog, hogy épen 
csak Tyrtaios töredékei biztos okmányai e két háborúnak; — megnyugodunk a traditióban, mely e költő korát 
a Kr. előtti hetedik századba, a második messeniai háborút pedig 685—668-ra teszi. A mit tárgyunkra vonat
kozólag Tyrtaiosnál olvasunk, az a következő:

Avrog yá{> Koovíwv, xctXhOTeaávov nődig *'/lorjg,
Zevg ‘Ifoaxfc.íöccig vi/vSe ötöutxt nóXiv. 

oloiv uucc nnohnovreg ijvtuófvra
ei'Qiiav llíXo.nog vijfíov á(jixóuffla *).

') Bergk Antlio]. lyr. p. 2. fr. 2.
A I'F.STl ÁGOST. H ITV . KV. f 5 g VMN. LR TES1TÖ JF. 2
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továbbá:
'A).Y. AJoax/ßog yao anxijTov yévog savé, 
d'aoadr stb. 1).

Ha a második messeniai háború csakugyan a VII-ik századba esik, akkor e sorokban biztos nyomát 
láthatjuk annak, hogy azon időben Spártában már ismeretes és elterjedt mondaként szerepelt a Herakleidák 
visszatérése. Mert az idézett sorokból kétségtelenül feltűnik, hogy a lakedaimoniak királyai Herakleidák voltak, 
vagy legalább azoknak kívántak tartatn i és hogy a Herakleidákkal együtt jöttek Dorisból, melynek főhelye 
Erineos volt.

A szóban forgó hagyományt Pindaros is említi ugyan, de nem igen sokszor, legalább nem annyiszor, a 
mennyiszer egy oly aristokrata érzelmű költőtől vártuk volna és ez annál feltűnőbb, mivel épen Sparta volt az 
aristokratia és királyi uralom főfészke amaz időben, melyben a költő élt. De nem akarunk e körülményből sem
miféle következtetést sem vonni, elég legyen az, hogy ráutaltunk. íme ezek az említett helyek:

............rHXovTt 8é Ifaucpv/.oi>
xai [táv ’’HgaxleiSav exyovoi 
oyilaig {mo Tavyérov vaíovreg alel fievuv 

TeOuoiciiv tv /Jíyiuiov 
Aioouíg. Vayjw 8'Au vx/.ag oXßioi 
lhvSóffev ooví'fifvoi, Xtvxoxwlwv TvvSugtSav 
ßaü'vSo^ni yet'rnvtg, wv x/Jog av<h}dev alyuág 2).

továbbá:
(ßAxöXh»v) . • • TtJ) ylax.e8alf.iovi 
év'Agyét re xai gafH.a JJvXio 
evaooev a/.xaívrag AJgáxhog 
éxyóvovg Alytpuov re 3).

és végre, miután Thebaehez azt a kérdést intézte, hogy minek örül legjobban, igy szól a költő:
A ojoIiY dnoixLav ovvexev oofh~> 

l'a Tudag ejti arpvoo)
AaxeSatfiovtMv, él.ov 8’ yluvx/.ag
AlyeiSut oédev exyovot, uavreviiaoi llvfHotg 4).

Pindaros e soi’ai azzal egyeznek különösen, a mit alább Ephorosból (13 fr.) idéztünk; a mit azonban 
eddig nem láttunk, az amaz állítása a költőnek, hogy a dórok a Pindustól indultak el, és hogy a Tyndaridák 
szomszédjai voltak. Az elsőre nézve a költő csak más kifejezést használ, mint azon irók, kiknek nyomán a ha
gyományt előadtuk; nevezetesen Diodorosnál olvastuk, hogy a dórok akkor laktak Hestiaiotisban, midőn a lá- 
pithákkal háborúba keveredtek; e tartomány pedig Thessaliának éjszak-nyugati részében volt és éjszak felől a 
kambuni hegyek által, nyűgöt felől pedig a Pindus és kiágazásai által határoltatott5), és igy mondhatta a költő, 
hogy a Pindustól indultak el a dórok. A  második pontban azonban teljesen ellenkezik a költő a traditióval: 
mert e szerint Tisamenos, Orestes fia, tehát egy Tyndarida, elesett a Herakleidák elleni harczban és a Pelopon- 
nesos elfoglalása után a Tyndaridák uralmáról szó sem lehet.

Hogy a tragikus költők, kik a görög ősi hagyományból vették leginkább drámáiknak tárgyát, a He
rakleidák visszatérését is feldolgozták, az nagyon természetes. így látjuk, hogy Aischylos egyik drámájának épen 
»Herakleidák« volt a czime; e dráma elveszett és csak nehány helyen van róla említés téve 6), úgy hogy sejtel
münk sem lehet arról, hogy mikép tárgyalta a költő a hagyományt.

Ugyanily czímű drámát irt Euripides; ez a Herakleidák visszatérésének csak egy részletét foglalja ma
gában, azon időt t. i., a midőn Herakles megégetése után annak gyermekei Eurystheus által üldöztetnek és

h Bergk Anthol. p. 4. fr. 11. — s) Pind. P yth . X 120. ss. — 3) u. o. V 93. ss. — 4) Pind. Isth. VI 17. ss. — 5) Bursiau 
Geogr. v. Griechenland I 44. 1. 47 k. 11. — fj L, e helyeket Dindorfnál, Poetae seen. Graeci, Aischylos p. 105.
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Athénbe menekülnek, a hol akkor Demophon volt a király. A jósda neki Eurystheus ellen biztosította a győzel
met, ha Demeternek egy előkelő szüzet feláldoznak. Mivel az áthéniek közül egyik sem akarta ezt az áldozatot 
hozni, azért Makaria, Herakles leányainak egyike, önkényt felajánlotta magát. A szűznek feláldozása után 
harczra indulnak a Herakleidák.

E drámában oly részlete foglaltatik a mondának, mely sem Apollodorosnál, sem Diodorosnál, sem 
Epliorosnál nem található; Makariának hősies önfeláldozása csak e helyen emlittetik, vájjon más forrásból me
rítette-e ezt a költő vagy az ő öregedő múzsájának a szüleménye, ezt nem tudjuk megítélni.

Euripides elveszett drámái között volt egy »Temenidai« czimü tragoedia is. Ennek tartalma nem vonat
kozott a Herakleidák történetére, melyről most szólunk, hanem egy egészen mellékes tárgygyal hir. Hogy mi 
volt a tartalom, azt Apollodorosnál r) olvashatjuk, és miután tárgyunkra nézve nem fontos, elég legyen az 
illető helyre utalnunk 2). Hasonlóképen elveszett drámája Euripidesnek »Temenos« volt. Erről azonban egy- 
átaláhan nem tudunk semmit, nem is sejthetjük, hogy Temenos életéből melyik részlet szolgáltatta e drámára az 
anyagot; csak annyit állíthatunk róla, hogy az eléhh említett »Temenidai«-től bizonyosan különbözött és 
nincs okunk azt gyanítani, hogy e két czim alatt ugyanazon egy dráma értendő 3).

Végtére Euripides egy »Eurystheus« czimü satyrjátékot irt. Pusztán neve után Ítélve lehetne azt a 
Herakleidákkal összeköttetésbe hozni; mivel azonban mindjárt az első töredék — mert csak töredékeit ismer
jük — (a 372. Dind.) Heraklest lépteti fel, kit Eurystheus a Hadesbe küld, azért e satyrikon bizonyosan nem 
foglalkozott a Herakleidákkal és azon üldöztetésekkel, melyeket Eurystheus részéről szenvedtek. ‘)

Sophoklesnél egyátalában semmi nyomát nem találtuk a Herakleidák visszatérésének.
Ezzel azonban nincsen kimerítve azon költők sorozata, kik a spártai hagyományt megénekelték. Mert 

van biztos tudomásunk arról, hogy többen a költők közül foglalkoztak a dór vándorlás történetével és pedig 
azon időkben, melyek Herodotos előtt lefolytak. Nevezetesen Herodotos maga tesz említést oly költőkről, kik a 
dórok bevándorlását elbeszélték; azt mondja a történetírás atyja: yíuzsiíai/AÓvtoi yuo ojtoXoyéovttg ovSévi ttod; ríj 
Xéyovoi avrov '.'loioTt)<i);uov. . .  ßaaü.t-viivru á y u y tlv  <J(péag ég tuvtijv ti)v /w m /r  ti)v vvv Íz t Ím t u i, uA/J ov 
Tovg IAqiOTOrii'ifiOV naltiag  5).

E hely tárgyunkra nézve kettős fontossággal b ir ; először azért, mert elvitathatlan bizonyítéka annak, 
hogy Herodotos korában és bizonyosan ő előtte épen a Herakleidák visszatérése Íratott le a költők által, mely 
leírást pedig egyik fennidézett költőnél sem találhatjuk. Továbbá azért foutos e hely, mert azt mutatja, hogy a 
spártaiaknál nemcsak Tyrtaios ismerte a szóban forgó hagyományt, hanem hogy ez Spartában közönségesen 
ismerve volt és csak azt az egyet sajnálhatjuk, hogy Herod, nem említ többet abból, a mit e hagyományra nézve 
a lakadaimoniaktól hallott.

A Herakleidák visszatéréséről szóló monda azonban nem csak a költők tulajdona volt, hanem a törté
nészeké is. A logographok idejétől kezdve egészen a byzantinusok koráig a Herakleidák mondája egy részét 
képezte az őstörténetnek, úgy hogy a külső hitelesség dolgában a dór vándorláshoz még a legkisebb kétség sem 
férhetne; pedig bizonyára ha csak a költők előadásából ismernők ez eseményt, annak történeti valódiságát épen 
úgy és talán még több joggal vonliatnók kétségbe, mint a trójai hadjárat valódiságát és mint a két messeniai 
háborút. Mielőtt tehát a dór vándorlás hagyományának kritikájába bocsátkoznánk, szükséges lesz még azt a 
hosszadalmas, talán kissé unalmas utat is megtenni, mely a történetírók során végigvezet.

Első helyen említendő Pherekydes, a syrusi, ki a régiek nézete szerint legelőször irt görög prózábau, 
körülbelül 480. Kr. e. Müveinek töredékei között a 39-ik említi a Herakleidák iizetését Eurystheus álta l6), 
külöuösen azt, hogy az attikai tetrapolisban telepedtek le és hogy Eurystheus halála után Tliebaebe tértek 
vissza lakúi és ott az elektrai kapúuál laktak, a hol azelőtt Herakles maga. A mi ezenkívül Alkmene haláláról 
mondatik, nem tartozik a tárgyunkra, — Feltűnő ezen elbeszélésben leginkább azon körülmény, hogy Thebae a 
Herakleidák lakhelyének neveztetik, ellenkezőleg azon traditióval, melyet előbb olvastunk, mely szerint 
(6. 1.) a Herakleidák először Trachisban laknak Keyx királynál, azután Marathonban. E fölfogás alapja

') II 8, 5. — 2) V ö. Paus. II 19, 6. 26, 2. — Xic. Damasc, Müllernél Fragm. H. Gr. II, VIII 1. — Eurip. ed. Dindorf 
p. 344 k. — i) Eurip. ed. Dind. p. 345. — *) Eurip. ed. Dindorf p. 317. — 5) Herod. VI 52. — c) Müller Fragm. H. Gr. I p. 82.
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nem csak különböző földrajzi nézet, hanem bizonyosan a monda más, talán régibb alakja, mely Tbebae és Sparta 
között szorosabb és régibb barátságos viszonyt akart kimutatni. E töredék tehát nem tekinthető tisztán 
történeti bizonyítéknak, hanem oly előadásnak, melyben a mythikus elem a történetivel még szorosan össze 
van foglalva.

Hasonló jellegű Hellanikos töredéke 1). Ebben is a történet egészen a geneologiai mythosban merül 
el és csak ennek alapján létezik. Hellanikos az idézett helyen Kodros geneologiáját adja és miután leszármaz- 
ta tta  egészen Melantkosig, igy rekeszti be a genealógiát: Ovrog, Alouz/.uSwv ímóvrwv, íz Msaoijv)]g slg ’Adi)vag 
fiiu-yojoijtf?. Látszik azonban e szavakból, hogy a mennyire Hell, a Kodridák Athénbe való költözködését törté
neti ténynek tartotta, annyira történeti igazság előtte a Herakleidák visszatérése.

A monda e felfogását pártolja Herodotos is. Már a fenn (7. 1.) idézett helyből kitűnik, hogy belőle azon 
részét a mondának egészíthetjük ki, mely Apollodorosnál hiányzik, t. i. a Hyllos és Echemos közti párbajról 
szóló részt. Megjegyzendő azonban, hogy Herod, ezen előadásából nem tűnik ki, hogy mit tart ő maga az elbe
szélt esemény hitelességéről; mert nem ő mondja el az olvasóknak, hanem az áthéneiekkel beszélteti el, kik ez 
által a plataeaei ütközetben tisztelt állást akarnak maguknak szerezni, melyet a tegeaiak tőlük elvitatnak. 
Világos azonban, hogy Herod, sem kételkedik e dologban, mert más helyeken 2) a spártai királyokat mind két 
ágon egyszerűen Hyllostól, Herakles fiától származtatja. Még inkább történeti színezete van annak, a mit Her. 
a dórokról beszél, csakhogy e helyeken, melyekről azonnal szólni fogunk, egyedül a dórok vannak említve, a 
Herakleidákról pedig egészen hallgat, mintha nem is együtt költöztek volna a Peloponnesosba. Az egyik helyen 
egész apodiktice azt mondja H .: /; Sí. yu>qij (Awyíg) avn / íorl uiirooTio/.ig J ioqiÉmv tíov ív Uú.oxovví\a<$ 3). Ezen 
nevekből ugyanazt érthetjük, a mit Tyrtaios fennidézett soraiból, hogy a dórok Dorisból költöztek a Pelopon
nesosba. Az egész dór vándorlás történetét azonban más helyen mondja el Herodotos, ott t. i., a hol a dórok és 
jónok közti különbséget említi4). Ez a hely locus class'icus, a későbbi történetírókra nézve irányadó. 'Em, uív ycco 
AtvzaXíiovog ßaöikiog oízes yíjv n)v (fiOiíjrív, ím  Sí A wqov rov rE)J.t]Vog rí\v vjio rijv "Oögciv te z.uí tuv 
OvXvftítov yÚQi}v xcelsvftÉvtjv Sí 'láncúi} nv . E z  Sí T/jg lomcutjTiSog ojg íJgavtGvt; i író K uSiih'ojv, oYzee ív JJLvSm 
MazfSvov zaXevfievov. Ev&evrsv Sí rivng íg ríjv J qvo:tíSa uerißt], zul íz ríjg /JouorríSog ov'toj íg ThXo;xóvv)}(Sov 
í'Lítov J wqizov ízÁi'iOi],

Herodotos e szavaiból világosan kitűnik, hogy a dór vándorlást történeti eseménynek tartja, mely a 
görög történetnek kezdetét képezi. Oly határozott szavakkal adja elő e dolgot, hogy szavaihoz még a legkisebb 
kétség sem férhetne, ha ő azon időben élt volna, ha szemtanúja lett volna a vándorlásnak; de bár mennyire 
legyünk is hajlandók e szavaknak hitelt adni, és bár mennyire érdemelje is meg a hitelt Herodotos, soha sem 
szabad a kritikának arról elfelejtkezni, hogy évszázadok választják el Herodotost az általa elbeszélt költözéstől, 
és ha maga megérdemli is, hogy benne bizzunk, mégis nagyon lehetséges, hogy a források, melyekből merí
tett, épen nem hitelre méltók, és végtére hogy a hellen nemzet ősi hagyományát kritikai szemmel nézni, nem 
tartozott Herodotos korának sajátságához; e kor emberei még igen jól emlékezhettek vissza a perzsák ellen 
vívott dicső harczokra és e dicsőségből juthatott, ha más színezetben is, az őskornak. Hanem ezzel nem azt akar
juk állítani, hogy még Herodotos elbeszélését sem tartjuk hitelesnek, arról majd későbben fogunk szólni, midőn 
majd az egész traditiót a kritika szemüvegén keresztül nézzük. Egyelőre csak nehány reflexiót akarunk Herod, 
ezen előadásához hozzá fűzni.

A fennidézett szavak, ha röviden mondják is el a dórok vándorlásának történetét, mégis többet foglal
nak magukban, mint azon hosszadalmas fejtegetések, melyeket Apollodorosnál és a többi fentemlitett Írónál 
olvastunk, azonkívül, és épen ezt szükséges kiemelnünk, bizonyos tekintetben eltérő alakban. Már előbb emlí
tettük, hogy Herod, e szavaiban a Herakleidákról nincsen szó, ennélfogva a velők összeforrt mythosi traditió is 
mellőztetik. Ezt talán nem tarthatjuk esetleges dolognak; Herodotos bizonyosan csak azt akarta e helyen 
beszélni, a mit igazán kétségtelen ténynek tart. Azt láttuk ugyan elébb, hogy ő a Herakleidákra nézve egészen 
azon állásponton van, a melyen kortársai és hogy azoknak genealógiáját egészen Hyllos, illetőleg Heraklesig,

') Müller Fr. H. Gr. I. 46. 1. Hellanikus Herodotus kortársa. — 2) VII, 204. VIII, 131. — 3) VIII. 31. — 4) I. 56.



tudja visszavezetni. Ha most már e helyen, melyet most megbeszélünk, a kritikának némi jeleit láthatjuk, akkor 
nincs más mód ez ellentmondás magyarázatára, mint hogy megengedjük azt, hogy Herod, kritikai belátása saját 
hitével ütközik össze, hogy ez nem egyéb következetlenségnél, melyet nála másutt is lehet észrevenni.

Magát az elbeszélés tái’gyát szemügyre vévén, látjuk, hogy Her. a dórok ősi lakhelyét a Phthiotishan 
véli találhatni, és ebben ellenkezik vele Diodoros, kiről feljebb beszéltünk; mert ez a Histiaiotishan látja a dórok 
ősi hazáját, mely tartomány Herodotosnál úgyszólván második állomása a dór vándorlásnak. I tt Doros idejében 
laktak, de különösen kiemeli Herodotos, hogy ott nem volt még d ó r a  nevük, elhallgatja azonban, hogy mikép 
neveztettek ezen időben. E lakhelyből kiiizettek a kadmeiek által, kik Thebaenek őslakosai, és mint más helyen 
olvashatjuk, a thebaei háború következtében más hazát voltak kénytelenek keresni; igy jöttek a Histiaiotisba és 
onnan szorították ki a dórokat. Herodot szerint tehát Thessália déli tartományából, Phthiotisból költöztek a 
dórok éjszak felé, az Olympus aljára, miért: azt nem mondja, és onnan megint délfelé a Pindusra. Ott megvál
tozott a nevök, és Makednos név alatt laktak a hegységen; ez pedig nagyon sajátságos felfogása Herodotosnak; 
mert ily nevezetű tartomány is volt a Pinduson x) és talán inkább valószínű, hogy a nép neve van a tartomány
ról véve vagy jobban mondva költve, mint megfordítva, hogy a tartomány a népről neveztetett el. — 
Innen Dryopisba költöztek a dórok, mely tartomány akkor a dryopok kezében volt, és csak későbben neveztetett 
Dorisnak 2) ; végtére azt mondja Herodotos, a Peloponnesosha költöztek és ott neveztettek el dóroknak. Hogy 
ez ellenmondás, azt mindenki az első pillanatban látja és pedig kétszeres ellenmondás. A traditio szerint a dórok 
Dorosról, Deukalion fiától neveztettek el, tehát e felfogás szerint már akkor kellett az elnevezésnek megtörténni, 
mikor néppé alakultak, t. i. már a Histiaiotishan. Továbbá, ha a dórok csak a Peloponnesosban vették fel nevü
ket, ekkor ennek nem lehetett annyi visszahatása a múltra, hogy Dryopis neve akkor változott volna Dorissá, 
mikor egy n e m  d ó r  nevezetű nép már onnan elköltözött, mely azonban későbben a d ó r nevet felvette. Ez még 
mondának is sok volna.

Thukydides, a peloponnesusi háború írója, a hagyománynyal szemben csak olyan kritikus, mint Herodo
tos. A dór vándorlás az ő nézete szerint oly történeti igazság, mint a trójai hadjárat, és a dórok a Herakleidák- 
kal együtt foglalták el a Peloponnesost, épen úgy mint a görögök Iliont 3). E foglalás egyes eseményei is oly 
hitelesek előtte, mint akármi más esemény, mely a peloponnesusi háborúban előadta m agát; mert elbeszéli, hogy 
miután Eurystheus a Herakleidákkal vívott csatában elesett, Atreus, Pelops fia foglalta el Mykenae uralmát 
melyet Eurystheus, még mielőtt a háborúba ment volna, reábizott volt4).

Aristoteles is e tekintetben csatlakozik az előtte élt irók felfogásához; ő is említi a Herakleidák vissza
térését, hozzátévén azt is, hogy velők jónok is mentek a Peloponnesosha és Epidaurosban le is telepedtek 5). E 
jónok alatt bizonyosan azokat kell értenünk, kik Eurystheus ellen támogatták a Herakleidákat, mert Aristote
les az idézett helyen külön kiemeli, hogy a tetrapolisból mentek a jónok a Peloponnesosha, ott pedig mint előbb 
láttuk (11 1.) a Herakleidák voltak letelepedve.

A többi irók, nagyobbrészt későbbiek az említetteknél, a görög történet szóban forgó eseményét olyan
nak tekintették, melyhez kétség nem is férhet. Timaeus 6) és Theopompos 7), kikről még későbben is lesz szó, 
valamint Ephoros is, mint előbb (6. 1.) volt alkalmunk említeni, a dór vándorlást vagy a Herakleidák vissza
térését történeti ténynek tartják, hasonlóképen Strabo is, ki ebben a dologban nagyobbrészt Ephoros nyomán 
indul8). Nem csoda tehát ha ezeknek példájára a Kr. sz. utáni irók csak úgy tekintik a dórok költözését, 
mint ezek.

Igen könnyű volna még számos irót felsorolnunk, ki mind a dór vándorlást vagy említi, vagy tárgyalja. 
Czélunkhoz képest azonban elegendőnek tartjuk azt a sorát az Íróknak, melyet eddig felemlítettünk, és ennél-, 
fogva a hagyománynak még egy utolsó, de fontos részét beszéljük meg, mely mindennél inkább annak történet i 
igazsága mellett szól.

Értjük a chronologiát. i)

i) Stept. Byz. e szó a. — ») Her. VIII 31. — 3) I 12. — «) I 9 . - 5 )  Fr. 97. Muller Fr. H. Gr. II. 137. — ») Fr. 153, 
Müllernél I. 232. — 7) Fr. 171, Müllernél 1. 307. — 8) Str. p. 383. — 9) V. ö. p. o. Paus. I 41, 2. II 13, 1. 18, 17. Dexippus Athen, 
Müllernél III. 672.
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Nem csekély bizonyság valamely esemény mellett az a körülmény, hogy az a történet fonalában a chronolo- 
giatól kijelölt helyet foglal el, habár e bizonyság nem minden kétségen felül áll. A  dór vándorlás chronologiai 
helye, ha csakugyan biztosan volna kijelölve, igen lényeges tényező lenne a mellett, hogy abban történeti ese
ményt kell látnunk. Ezen feltétel azonban nem felel meg követelésünknek, mert a dór vándorlás ideje az ó-kor 
irói által épen nem egyező módon jelöltetik ki és ez eltérés már az ó-korban is ismeretes volt. A dór vándorlás 
ideje egyáltalában nem állapittatik m ega régieknél csak magában véve, hanem annak évszáma mindig összefügg 
és pedig nagyon szorosan, a trójai hadjárat évszámával. Ez összefüggés pedig, azt már manap mindenki el fogja 
ismerni, nem szól a dór vándorlás hitelessége mellett, sőt talán épen ellene; a ki a trójai hadjáratot nem ismeri 
el történeti eseménynek, az ennélfogva a dór vándorlás iránt is nagyon kételkedő lesz. Ezen kételkedés még fo
kozódik azon ismeretes körülmény folytán, hogy maga a trójai háború ideje nagyon ingadozó és másrészt azért 
is, mert a két esemény közti időköz más más a különféle Íróknál.

Mielőtt azonban e különféleség talán megfejthető okáról szólnánk, czélszerü lesz a különböző chrono
logiai adatokat, mind a trójai háború, mind a dór vándorlás idejére nézve röviden összeállítva, az olvasóval kö
zölni és pedig azon alapos és kitűnő kutatások nyomán, melyeket Müllernél v) olvashatunk.

A trójai háború ideje.
Kr. e.

Herodotos és a Vita Homeri szerzője szerint . . . 1280
Hellanikus, Phanias Eresius . . . »  . . .  1229
Ephoros, a par ősi márvány és Castor » . . . 1217
Ephoros (más számítás s z e r in t ) ...................................1196
Eratosthenes, Apollodoros és Diodoros szerint . . 1193
Y ellejus....................................................» . . 1200
Klitarchus, Duris Samius és Timaeus » . . 1343
Demokritus és Artemon Clazomenius . » . . 1154
Sosibius L a c o ......................................... » . . 1181
Anonymus szerint C 1 e m. A 1 e x . - n á l .........................1595

A dór vándorlás ideje.
Kr. e.

Ephoros és Sosibius s z e r i n t ........................................1091
Ephoros szerint (más számítás) ..............................1070
Klitarchus, Duris, és Timaeus szerint . . . . 1154
Phanias s z e r i n t ........................................................... 1050
Plutarchos s z e r i n t ..................................................  965
Hellanikus » .................................................................1149
Castor s z e r in t ........................................ ' .  . . . 1127
Eratosthenes, Apollodoros és Diodoros szerint . . 1103
Yellejus s z e r i n t ............................................................1110

A két időpont közötti különbség pedig :
Strabo, a parosi márvány, Philostratus és Syncellus szerint
Ephoros s z e r i n t .................................................................
Klitarchus, Phanias, Duris és Timaeus szerint . . . .  
Hellanikus, Thukydides, Eratosthenes, Apollodoros, Castor 

Diodoros, Thrasyllus stb. s z e r in t ..............................
(Folytatjuk).

63 év 
126 »
189 »

90 »

Fröhlich Köbért.

’) Müller, Fragm. chron. p. 129 ; Herodotus párisi kiadása végén.



J e l e  n  I  é g,

A lefolyt iskolai évben a tanári karban következő változások történtek: Torkos László helyébe, ki bol
dogult Szénássy Sándor halála óta vitte az igazgatóságot, a nt. presbyterium a tanári testület hozzájárulásával 
Scholtz Ágostont választotta három évre igazgatóvá. Továbbá Svoboda István, ki helyettes tanári minőségben 
a szokásos két próbaévet az egyház teljes megelégedésére töltötte ki, a f. évi május 20-án tartott egyházi köz
gyűlés által egyhangúlag rendes tanárrá választatott.

Az országot ért csapások főgymnasiumunk belső életébe is behatottak. A közgyászban, melybe az or
szág Deák Ferencz, nagy hazánkfia halála miatt borult, főgymnasiumunk is részt vett és febr. 19-én egyszerű, 
de kegyeletes formában ülte meg a haza bölcsének emlékezetét. Ez alkalommal Batizfalvi István magvas beszédet 
mondott, Torkos László a boldogultra Írott ódát olvasott fel, a tanuló ifjúság pedig a Hymnust és Szózatot éne
kelte. — Az árvíz veszedelme alatt, melyben a főváros f. évi február második felében forgott, a tanítás február 
24—26-ig szünetelt. Különben nem adta magát elő a tanításban hosszabb megszakítás.

Meg kell e helyen emlékeznünk azon határozatról, melyet a nt. presbyterium a tanári testülot javasla
tára az évközben megtartandó szünnapokra vonatkozólag hozott. E határozat értelmében a főgymnasiumban a 
tanítás a következő napokon szünetel:

1) Karácsonkor 8—10 nap.
2) Az első félév végén 4 nap.
3) Husvétkor a nagyhét szerdájától a husvét vasárnapja utáni szerdáig bezárólag.
4) Pünkösd vasárnapjától az utána következő szerdáig bezárólag.
5) A többi ünnepnapok közül a következőkön nem lesz tanítás:

a) Mindenszentek napja (nov. 1.).
b) Yizkereszt (jan. 6.).
c) Húshagyó kedd és hamvazó szerda.
d) Áldozó csötörtök.
e) Űrnapja.
f) Három igazgatói nap.

A tanulók- közt a fegyelem kielégítő volt. Nagyobb kihágás, mely kiutasítást vont volna maga után, 
nem fordult elő.

A Roth-Teleki-féle 42 frtos ösztöndíjat Doleschall Sándor és Moravcsik Gyula, mindkettő Vll-ik osz
tálybeli tanuló nyerte el.

Még kiemeljük, hogy a III., Y. és V III. osztályok tanulói az árvízkárosultak javára 45 frt 50 krt ada
koztak és a III. osztály több növendéke Scholder Hugó társukért a második félévi tandíjra 7 frt 7 0 krt gyűjtött.



Tanszerek.
I. K Ö N Y V T Á R .

A könyvtár az 1875/76. iskolai évben részint vétel, részint ajándékok utján szaporodott.
A)  V étel utján

megszereztettek:
1) F  o l y ó i r a t o k :

a) Budapesti Szemle, szerkeszti G y u l a i  Pá l .
b) Budapesti Közlöny, szerkeszti S a l a m o n  F e r e n c z .
c) Századok, szerkeszti T b a l y  K á l m á n .
d) Magyar Tanügy,szerkeszti dr. H e i n r i c h  G u s z t á v  és dr. K á r m á n  Mór .
e) Az országos középtanodai tanáregylet közlönye, szerkeszti N é v y L á s z l ó .
f) Magyar Nyelvőr, szerkeszti S z a r v a s  G á b o r .
g) Protestáns egyházi és iskolai lap, szerkeszti dr. B a l l a g i  Mór .
b) Földrajzi Közlemények, szerkeszti B e r e c z  A n t a l .
i) Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, szerkesztik dr. F 1 e c k e i s e n A. és dr. M a s i u s 

H. Lipcse, Teubner.
h) Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen, szerkeszti B o n i t z  H., H i r s c h f e l d e r  W.  és B ü h l e  P. 

Berlin, Weidmann.
l) Zeitschrift für die oesterreichischen Gymnasien, szerkesztik S c h e n k l  K., T o m a s c h e k  K. és 

H a r t  e 1 W. Bécs, Gerold.
m) Zeitschrift für mathem. und naturwissenschaftlichen Unterricht, szerkeszti H o f m a n n  J . C. V. 

Lipcse, Teubner.
n) Jenaer Literaturzeitung, im Aufträge der Universität Jena, szerk. K l e t t e  A. Jena, Mauke.
o) Philosophische Monatshefte, szerkeszti dr. B r  a t u s c h e k E. Leipzig.
p) Mittheilungen aus Justus Perthes’ geograph. Anstalt, szerkeszti dr. P e t  e r m a n n  A. Gotha, Jus

tus Perthes.
r) Annalen der Physik und Chemie, szerkeszti P o g g e n d o r f f  J. C. Lipcse, Barth.
s) Kepertorium für Experimental-Physik, szerkeszti C a r l  Pb. Oldenbourg, München.

2) T u d o m á n y o s  m ű v e k :
a) S o l t é s z  F e r e n c z  és S z i n y e i  E n d r e ,  Görög-Magyar Szótár, 2-ik bővített kiadás. Sáros- 

Patak, 1875.
b )  D o m i n i c o  C o m p a r e t t i ,  Vergil im Mittelalter; aus dem Italienischen übersetzt von Hans 

Dütschke. Lipcse, 1875. Teubner.
c) B i b b e c k  Ot t o ,  die römische Tragoedie im Zeitalter der Bepublik. Lipcse 1875. Teubner.
d) K e l e t i  K á r o l y ,  a gyakorlati statistika kézi könyve. Budapest, 1875. Athenaeum.
e) T o  1 dy F e r e n c z ,  a magyar költészet kézi könyve a mohácsi vésztől a jelenkorig. Második átdol

gozott kiadás. 1—5 k. Budapest, 1876. Franklin.
f) B  e c 1 u s-U 1 e, die Erde und die Erscheinungen ihrer Oberfläche. Eine physikalische Erdbeschrei

bung. 1874. Lipcse, Frohberg.
g) B a i n  A l e x a n d e r ,  the emotions and the will. 3. kiad. London 1874.
h) K l e i n  L. Geschichte des Dramas, X I. k. 1. 2.: Geschichte des spanischen Dramas 1. és 2. rész. — 

X II. k .: Geschichte des englischen Dramas I. rész. Lipcse 1875. Weigel.
i )  T i t t m a n n  u. G o e d e k e ,  Deutsche Dichter des XVII. Jahrhunderts 8. k. I. k. Ausgewählte 

Dichtungen von Martin Opitz, herausgegeben von Julius Tittmann. — II. k. Gedichte von Paul Fleming, her
ausgegeben v. Jul. Tittmann. — III. k. Sinngedichte von Friedrich von Logau, herausgegeben v. Gustav Eitner.



IV. k. Dramatische Dichtungen von Andreas Grypliius, herausgegeben von J. Tittmann. — V. k. Gedichte von 
G. Rodolf AVekherlin, herausgegeben von K. Goecleke. — VI. k. Gedichte von Joh. Christ. Günther, herausge
geben von J. Tittmann. — VII. VIII. k. Der abentheuerliche Simplicissimus von Christoph von Grimmels
hausen 1. 2. — Lipcse 1869—74. Brockhaus.

k) E m s m a n n  A. H. Physikalisches Wörterbuch. 2-te Aufl. 1. 2. k. Lipcse 1868. AVigand.
l) Dr. He u s s i ,  Jakob. Der Physikalische Apparat. 1. und 2. Hälfte, Lipcse 1874. Frohberg.
m) Dr. F r i c k  J. Physikalische Technik. 3-te venn. und verbesserte Aull. Braunschweig 1864. Vieweg.
n) Dr. K ti lp  L. Die Schule des Physikers. Heidelberg 1874. AVinter.

B) Ajándékok.

1. Berecz Antal ú rtó l: a) D é c h y  M ó r  Aus den Ortleralpen. Separatabdruck aus der Zeitschrift des 
Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereines, b) M a u r i z i o D e c h y Salita della punta piii alta del 
Rosa, Turin 1874. c) D é c h y  AI őr  Gletscherfahrten in den Berner- und Walliser Alpen. Bern 1875. d) 
E r ö d i  H a r  r a c h  B é l a  Leila és Medsnun, költői beszély, irta Bagdadi Fuzuli. Budapest, Aigner Lajos 
1875. e) D r. B a k ó  d y T h. Eine psychologisch-philosophische Reflexion. Budapest 1876. f) N ey  F c re  n c z 
Deák Ferencz emlékünnepélye a budapesti IV. kér. közs. nyilv. főreáltanodában. Budapest 1876.

2. Dr. Bak Izrael úrtól: Datli Jiszrael, vezérkönyv a Mózes vallás tanítására. Budapest 18.75.
3. AVeber Rezső úrtól: Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve. I. évfolyam. Kassa 1874.
4. A  vasmegyei régészeti egyesület részéről: L i p p  Vi l mos ,  avasmegyei régészeti egyesület jelen

tése 1875. Szombathely 1875.
5. Az 1848-diki magyar kormány részéről: S z ő n y i  P á l  Alaktan magyar szülék, nevelők és tanítók 

számára. Első és második folyamat. Pest 1846. Trattner-Károlyinál.
6. Aigner Lajos úrtól: a) H o f e r  K á r o l y  Rendszeres franczia nyelvtan. Bpest 1876. b) F r e e  in a n- 

M a r c a l i  Világtörténelem. Bpest 1876. c) S eh w i c k e r  J oh .  H e i n r i c h .  Deutsches Stilbuch. Bpest 1876.
7. Sallmayer & Comp. (Bécs) részéről: a) S c h w i c k e r  J oh .  H e i n r .  Deutsche Sprachlehre, dritte 

vermehrte und verb. Auflage. AVien 1876. b) H ö h r  D a u i e l  Lehrbuch der Arithmetik für Uutergymuasien 
und verwandte Lehranstalten. AVien 1876.

8. Zilahy Sámuel úrtól: a) K  ö p e s d i H. S á n d o r  AI. Tullius Cicero két beszédje pro Sexto Roscio 
Amerino és De imperio Cu. Pompei. Budapest 1875. b) A r á n y i  B é l a  és D o m o k o s  J e n ő  Elemi mér
tan a középtanodák felsőbb osztályai számára. 1. rész, Arányitól, sikmértan. 2. rész Domokostól, háromszögmér- 
tan. 3. rész, Arányitól, tömörmértan. Bpest 1875.

9. A Franklin-társulat részéről: a) H o r v á t h  Al i l i ály:  A magyarok története a gymnasiumok 
alsóbb osztályai használatára, 1. füzet, a II. és III. oszt. számára, 2. füzet, a IV. oszt. számára. Bpest 1875. b) 
R i b á r y  F e r e n c z ,  Magyarország oknyomozó története. Alásodik kiadás. Bpest 1874. c) G r a f  J a k a b  
Nyelvtan 2-dik rész. Bpest 1875. d) B é k é s i  G y u l a ,  Görög, római és lnm-magyar mondák. Bpest 1875. 
e) Dr. Császár Károly, Algebra a középiskolák felsőbb osztályai sz. Második kiadás. Bpest 1875. f) 
Dr. L u t t e r  N á n d o r ,  Közönséges számtan az uj tanterv szerint a középtanodák használatára. Harmadik 
kiadás. Bpest. 1875. g) D r. L u t t e r  N á n d o r ,  Mértan, egyenes vonalú siktau. Kör- és sikháromszögtan. 
Harmadik kiadás. Bpest 1875. h) F e h é r  I p o l y ,  Kísérleti természettan. Az újabb elméletek alapján szer- 
kesztetett kézikönyv középtanodák felsőbb osztályai számára. Második javított kiadás. Első fele. 1876.

10. A magyar tudom. Akadémia részéről: a) A magyar tudom. Akadémia értesítője 1875-iki évfolyam,
3—17. 1876-dik évf. 1 — 3. sz. — b) Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, szerk. G y u l a i  Pá l ,
IV. k. 9., 10. sz. — Ar. k. 1., 2., 3., 4., 5. sz. — c) Értekezések a történelmi tudományok köréből, szerk. F  r ak-/
női  V i l mo s ,  IV. k. 6. sz. V. k. 1—5. sz. — d) Értekezések a társadalmi tudom, köréből, szerkeszti F  r a k- 
n ó i Vi l mo s .  III. k. 2—9. sz. IV. k. 1. sz. — e) Értekezések a természettudományok köréből, szerkeszti 
S z a b ó  J ó z s e f ,  V. k. 11. sz. VI. k. 2—12. sz. — f) Értekezések a mathem. tudományok köréből, szerkeszti 
S z a b ó  J ó z s e f ,  III. k. 8. sz. IV. k. 1—3. sz. — g) Nyelvtudományi közlemények, szerkeszti H u n f a l v y
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P á l ,  X L k. X II. k. 1., 2. f. — k) Mathematikai és természettudományi közlemények IX. k. X. k. — i) A 
magyar tud. Akadémia évkönyvei XIY. k. 6., 7. sz. — j) Monumenta Hungáriáé kistorica: I. oszt. o k m á n y 
t á r a k  25. k. II. oszt., irók X X X II. k. IY. oszt. diplomatikai emlékek 2 k. — k) B u d e n z J ó z s e f ,  Ma
gyar-ugor összekasonlitó szótár, második füzet. — 1) Arcliivum Rákóczianum I. oszt. 4. k. — m) Mátyáskori 
diplomatiai emlékek I. k. — n) Anjoukon diplomatiai emlékek III. k. — o) Fraknói Yilmos, Monumenta comi- 
tialia regni Hungáriáé, Magyar országgyűlési emlékek. III. k. — p) Magyar tudom, akadémiai almanack, csil
lagászati és közönséges naptárral, 1876-ra. —■ q) K a l c h  b r e n n  e r  K á r o l y ,  Magyarország kártyagom
báinak válogatott képei. III. füzet. — r) II. Rákóczi Ferencz önéletrajza és egy keresztyén fejedelem ákitásai 
czimü munkája, kiadja a magyar tudom. Akadémia tört. bizottsága. — s) R u p p  K á r o l y ,  Magyarország 
helyrajzi története, III. k. a bácsival törvényesen egyesitett kalocsai[főegyházmegye. ■— t) S z i l á g y i  S á n d o r  
Erdélyi országgyűlési emlékek történ, bevezetésekkel. I. rész. — u) B á l i n t  G á b o r ,  Kazán-tatár nyelvtanul
mányok. I. füzet. Kazán-tatár szövegek. — v) S z i n n y e i  J ó z s e f  Hazai és külföldi folyóiratok magyar 
tudom. Repertóriuma. II. k. I. rész. Természettud. és Mathem. — x) Archaeologiai emlékek, kiadja a magyar 
tud. Akadémia archaeologiai bizottsága. II. k. 2. rész. — y) Archaeologiai közlemények, kiadja a magyar tud. 
Akadémia archaeologiai bizottsága. X . k. 1. füzet. — z) P e t z v a l  Ot t ó ,  A csillagászat elemei, különös 
tekintettel a math, földrajzra.

11. A nm. m. k. közokt. m i n i s z t é r i u m  részéről: A néptanitók lapja.
12. D r. K e l e n  J ó z s e f  ú rtó l: Közegészségi lapok III. évfolyam és Egészségi és életmentési tanács

adó. I. évfolyam.

A raj ztanitás számára 12 darab távlatiam sodronyminta vétetett.

II. TERMÉSZETTANI SZERTÁR.

A természettani szertár számára vétetett: súly gyűjtemény, Heron labda csappal, Babinet-féle csapmin
tája, cső a folyadékok kiterjedésének megmutatására, 2 darab görebtartó, repesztett palaczk, Quincke-féle hul
lámrajzok dobbal, szemminta gipszből, Ritschie-féle fénymérő, hengertükör képekkel, bűvös távcső, szögtükör, 
Schlosserféle nappálya képe.

Jurenák István úr, az intézet egykori növendéke a főgymnasiumnak következő természettant készüléke
ket ajándékozott: kis dorzsvillany-gépet, patkó delejt állványon, Bunsen-féle elemet, két darab leydeni palaczkot 
villanyos delejt, ruggyantából való villanytartót, villany-ingát palaczkkal, több darab üvegcsövet.

III. VEGYTANI SZERTÁR.

Vétel utján a szertár csak egy vizbontó készülékkel szaporodott. Adományok utján való szaporodás :. 
Jurenák István úr a szertárnak 16 darab különféle vegytani készüléket ajándékozott.

IV. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

A természetrajzi szertár számára össszetett mikroskop és 50 darab természetrajzi fali tábla vétetett.

A jándékok:

1. J  u r e n á k  I s t v á n  ű r t  ól  17 faj madár 18 példányban: 1. Coracias garrula. 2. Corvus caryoca- 
tactes. 3. Falco communis. 4. Fringilla carduelis. 5. Fringilla coccothraustes. 6. Fulica atra. 7. Molacilla flava. 
8. Oriolus galbula. 9. Passer brasilianus. 10. Perdix cinerea. 11. Picus viridis. 12. Regulus cristatus. 13. Stur
nus vulgaris. 14. Trochilus colubris. 15. Trochilus cristatus. 16. Turdus viscivorus. 17. Fringilla domestica.

2. J u r e n á k  I s t v á n  u r  t ó i :  54 pillangó 6 0 példányban. 1. Argynis Daphne. 2. Argynis Paphia.
3. Acherontia atropus. 4. Aglia tau. 5. Apatura iris. 6. Apatura ilia. 7. Colias edusa. 8; Oatocala electa. 9. Cato-
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cala Fraxini. 10. Deilephila euphorbiae. 11. Doritis Apollo. 12. Euprepia rapala. 13. Euprepia pudioa. 14. 
Euprepia caja. 15. Euprepia liebe. 16. Euprepia Jacobaea. 17. Euprepia bera. 18. Euprepia villosa. 19. Geo- 
metra piniaria. 20. Geom. grossulariata. 21. Hipparchia ida. 22. Hipparcliia galathea. 23. Limenitis Camilla.
24. Limenitis Lucilla. 25. Xoctua aprilinia. 26. Xoctua cbrysitis. 27. Xoctua chrysitis. 28. Xoctua pronuba. 29. 
Xoctua batys. 30. Xoctua atriplicis. 31. Xoctua meticulosa. 32. Papilio macimon. 33. Papilio podalirius. 34. 
Pieris cardamines. 35. Pygaeia leucocephala. 36. Polyommata virgaurea. 37. Rhadocera rbamni. 38. Smerintbus 
populi. 39. Saturuia carpini. 40. Sphinx ligustri. 41. Saturnia cyatbia. 42. Saturnia pyri. 43. Sphinx convolvuli,
44. Smerintbus tiliae. 45. Saturnia carpini. 46. Thays polyxena. 47. Tinea fasciella. 48. Tinea Raidella. 49. Va
nessa Antiopa. 50. Vanessa cardui. 51. Vanessa Jo. 52. Vanessa triangulum. 53. Vanessa atalanta. 54. Va
nessa urticae.

3. A k. m. t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t t ó l  42 pókfaj 56 üvegben. 1. Agalena labyrin- 
tliica. 2. Amaurobius fenestralis. 3. Amaur. ferox. 4. Attus falcatus. 5. Attus farinosus. 6. Clubiona pallidula. 7. 
Coclotes atropos. 8. Diaeaglobosa. 9. Diaea tricuspidata. 10. Dictyna arundinacea. 11. Drassus lapidicola. 12. 
Epeira acalypha. 13. Epeira cornuta. 14. Epeira cucurbitina. 15. Epeira diademata. 16. Epeira marmorea. 17. 
Epeira patagiata. 18. Epeira sclopetaria. 19. Epeira umbratica. 20. Heliopbanus cupreus. 21. Linyphia margi- 
nata. 22. Linyphia montana. 23. Linypliia triangularis. 24. Lycosa amentata. 25. Méta fusca. 26. Méta Menardi. 
27. Micrommata virescens. 28. Misumena vatia. 29. Ocyale mirabilis. 30. Pbilodromus aureolus. 31. Pbyllonethis 
lineata, 32. Phylaeus chrysops. 33. Singa kamata. 34. Stcatoda castanea. 35. Tegenaria agrestis. 36. Tegenaria 
Derbianus. 37. Tegenaria domestica. 38. Tetraganatba extensa. 39. Theridium denticulatum. 40. Tberidium for- 
mosum. 41. Trocbosa cinerea. 42. Xysticus cristatus.

4. D r. K l u g  X á n d o r  ú r t ó l :  20 ásvány 50 darabban. 1. Quarc. 2. Fakóérc. 3. Chrysopras. 4. 
Vaspát. 5. Vascsillám. 6. Sulypát. 7. Csillám. 8. Gabro. 9. Pala. 10. Limonit. 11. Kobalt. 12. Vaskő. 13. Pyrit. 
14. Chalcopyrit. 15. Malachit. 16. Mirenykéneg. 17. Ezüstére. 18. Grauwake. 19. Görgeteg. 20. Granat.

5. K u n c z  J e n ő  V. osztálybeli tanulótól: 12 ásvány 12 darabban. 1. Pyrolusit. 2. Quarc. 3. Kénkő. 
4. Ólomfény és Cerusit. 5. Serpentin. 6. Pyrit (Pseudomorphosis.) 7. Keramohalit. 8. Wolframit. 9. Arany. 10. 
Antimonit. 11. Chalcopyrit. 12. Vörösrézére.

6. F i s e b i  B é l a  VI. osztálybeli tanulótól: 3 ásvány 5 darabban. 1. Quarc-jegecek. 2. Achat csi
szolva. 3. Turmalin.

Fogadják a tisztelt adakozók a fentemlitett becses ajándékokért mély köszönetünket.

Egyl e t e k.
I. A magyar önképzö körnek a lefolyt iskolai évben 64 tagja volt; összejövetelt tartott 31-et, melyekben 

30 szavalati előadás tartatott és 48 dolgozat olvastatott fel a bírálatokkal együtt. Könyvtára következő müvek
kel szaporodott: Goethe, lyrai költeményei; Macaulay, Anglia története I ; Carlyle, a franczia forradalom tör
ténete I ; Curtius, a görögök története I ; Don Quijotte Győry Vilmos fordít.; Elliott Middlemarche; Racine, 
Iphigenia ; Budapesti Szemle; Magyar nyelvőr, Bernstein természetkönyve 17—21.

II. A segélyegyletnek volt 189 tagja; tagdíjakból begyült: 203 frt 97 kr., kamat 73 fit 78 kr., ajándé
kok által: 110 frt, tellát összesen 387 frt 75 kr. Segélyezésre fordittatott: 240 frt 75 kr. Pénzsegélyben4 tanuló 
részesittetett, iskolai könyvekkel 11 tanuló láttatott el. Az egylet vagyona: 1066 frt 40 kr.

III. A dalárda a lefolyt évben ismét megalakult és tagjainak száma 32 volt. Vagyona: 148 frt 88 kr.

A TANANYAG ÉS A KÉZI KÖNYVEK KIMUTATÁSA AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. Osztály.
Vallás h. 2 óra. Palaestina földrajza, az ó-szövetség könyveinek ismertetése, ó-szövetségi történetek, 

a szentségek. K. k. Warga J . »Bibliai ismeret« és Xémet Károly, »Hiterősítő könyvecske« I.
Latinnyelv, b. 6 óra. A nomeuek és a rendes igeragozás. Az átvett szabályokra vonatkozó szó- és irás-

3*
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beli gyakorlatok. Tizenkét mese alaktani elemzése és könyvnólküli tanulása. K. k. Szénássy S. nyelvtana és gya
korló könyve.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Alaktan. A mondattanból az egyszerű s összetett mondat. Elemzések és otthoni 
gyakorlatok, költemények emlékelése. K. k. Torkos László nyelvtana és a középtanodai tanárképezde olvasó
könyve.

Német nyelv, li. 3 óra. Névszók és rendes igék ragozása, költemények emlékelése, prózai darabok elbe
szélése és elemzése, házi Írásbeli dolgozatok. K. k. Willmann Lesebuch aus Homer, Kaiser Edelsteine.

Földrajz, h. 3 óra. A mértani és természettani földr. alapelvei. Európa politikai földrajza K. k. Batiz- 
falvi István.

Számtan, h. 2 óra. Négy alapmívelet, egész, tizedes tört, közönséges törtszámokkal. K. k. Mauritz.
Mértan és mértani rajz, h. 3 óra. A mértanből: a mértan elemei, az egyenesvonalú síkidomok propae- 

deutikai ismertetése.
A mértani szabadkézi rajz tananyaga ugyanaz, a mi a mértané.
Természetrajz, h. 3 óra. Állattan. Az első félévben az Emlősök, a második félévben a Rovarok termé

szetrajza. K. k. Pokorny.

II. Osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az új-szövetségi könyvek ismertetése, új-szövetségi történetek, a szentségek és a tízpa

rancsolat K. k. W arga János »Biblia ismeret« és Német Károly »Hiterősítő Könyvecske« I. II.
Latin nyelv, li. 6 óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendhagyóságokra. A gyakrabban előforduló 

esetek a casustanből. Az átvett szabályokra vonatkozó írásbeli gyakorlatok. Szénássy olvasókönyvéből olvasmá
nyok fordítása és elemezése. K k. Szénássy S. nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Egyszerű, bővített mondat, az alaktan befejezése, különösen igetan. Költemé
nyek s prózai darabok olvasása, elemzése s részben emlékelése, írásbeli dolgozatok. K. k. Torkos L. nyelvtana 
és Kármán olv. könyve II.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan. Elemző olvasás, költemények emlékelése, Írásbeli dolgozatok. K. k. 
Willmann Lesebuch aus Herodot, Kaiser Edelsteine. / /

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az ó-kor történelme. Földrajzból Ázsia, Afrika, Amérika és Ausztrália 
földrajza. K. k. Batizfalvi története és földrajza.

Számtan, h. 3 óra. A tizedes törtekkel való rövidített számítások. Egyszerű hármasszabály egyszerit 
következtetés alapján. Kamatszámítás. Időszámítás. Mauritz R. Számtana.

Mértan és mértani rajz, h. 3 óra. A mértanből: egyenes vonalú síkidomok összeillősége és hasonlósága, 
ezek területszámítása.

A mértani rajzból: a mértan anyagának szerkezettani előállítása.
Természetrajz, h. 3 óra. Az 1. félévben: Állattan, madarak, hüllők, halak. K. k. Pokorny. — A 2. 

félévben: Növénytan. K. k. Pokorny.

III. Osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az első félévben a keresztyén egyház története; a második félévben a magyarhoni 

protestáns egyház története. K. k. Pálfy.
Latin nyelv, h. 6 óra. A mondattanból: a casustan, acc. cum inf., part. conj. és ablativi absoluti, megfő, 

lelő iskolai és házi gyakorlatokon begyakorolva. Olvastatott: Herodot latin fordításából 7 2 fejezet és Phaedrus- 
ból 23 mese. Az olvasmányok syntaktikailag megmagyarázhattak, elemeztettek, és emlékeltettek. K. k. Szénássy 
Mondattan; Weller Herodot, Szarvas Phaedrus.

Magyar nyelv,h. 3 ó. Mondattan.Mindennemü elemző gyakorlatok, versek, otthoni dolgozatok. Torkos K. k.
Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan ; olvasmányok és költemények emlékelése; Írásbeli dolgozatok. K. k, 

Lüben és N acke: Lesebuch V.
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Történelem és földrajz, h. 4 óra. Középkor, újkor. K. k. Batizfalvy történelmi vezérfoilalai.
Számtan, li. 2 óra. Az arányokról s az arányokon alapuló számmiveletekről. Az arany és ezüstpénzekről 

szóló számítások. Bel- és külföldi pénzek és mértékek. K. k. Manritz R. Számtan II.
Mértan és mértani rajz, li. 4 óra. A mértanból: a körtan ; a mértani rajzból: a mértan tananyagának 

szerkezettani feldolgozása.
Természettudomány, h. 3 óra. Az 1. félévben: Ásványtan. K. k. Pokorny. A 2. félévben: Természettan. 

A testek általános tulajdonságairól, bevezetés a vegytan és bőtanba. K. k. Greguss.

IV. Osztály.
Vallás, b. 2 óra. Keresztyén bit- és erkölcstan. K. k. Székács.
Latin nyelv, b. 6 óra. 1) Viri illustres: Menenius Agrippa. Cajus Március Coriolanus. Fabii trecenti 

sex. Quinctius Cincinnatus. Lucius Virginius centurio. Marcus Furius Camillus. 2) Tirocinium poeticum: Aeolia 
nimborum patria. Mobile vulgus. Ver. Utendum est aetate. Longum otium nocet. Senibus reverentia debetur. 
Principiis obsta. Laudes vitae rusticae. 3) Prosodia: Regulae generales. Speciales: de compositione, praeteritis, 
supiuis, ultimarum syllabarum quantitate. 4) Syntaxis: Indicativus. Oonjunctivus. Imperativus. Intinitivus. Par- 
ticipium. Gerundium. 5) Megfelelő írásbeli gyakorlatok. — K. k. Urbis Romáé viri illustres ed. Iváuyi István. Tiro
cinium poeticum ed. Cserny. Versus memoriales auctore Karlovszky. Latin mondattan, irta Szénássy Sándor 
2. kiadás.

Magyar nyelv, b. 3 óra. A mondattan befejezése, ügyiratok, verstan. Mondattani és verstani elemzések, 
költemények emlékelése, Írásbeli dolgozatok. K. k. Torkos nyelvtana és olvasókönyve a költészettanlioz.

Német nyelv, b. 3 óra. Verstan. Költemények tárgy és alak szerint való elemzése és emlékelése. írás
beli dolgozatok. K. k. Heinricb G. Deutsche Verslehre. Kaiser Edelsteine.

Történelem, h. 2 óra. A magyarok története. K. k. Horváth Mihály.
Földrajz, li. 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia statistikai földrajza. K. k. Hanke, Köruyei.
Számtan, h. 2 óra. A négy alapművelet általános egész számokkal s az idevágó algebrai tételek. Négy

zet. Köb. Elsőrendű egy és két ismeretlent! határozott egyenletről. K. k. Mauritz R. Algebra.
Mértan és mértani rajz, li. 4 óra. A mértanból: a testmértan elemei, siklapú, henger- és kúpfelületek

nek felület- és köbszámítása. A mértani rajzból: a mértaniam ismertetett felületek távlati rajzolása, szemlélte
tés utján.

Természettan, b. 3 óra. Kísérleti természettan. K. k. Greguss Gy.

V. Osztály.
Vallás, az ó-szövetségbeli könyvek ismertetése.
Latin nyelv, Caesar »Bellum Gallicum«-ából 30 caput. Ovidiusból a Metamorpboseon liber primus 400 

verse. Otthoni dolgozatok és fordítások Kolmár-Sváby gyakorló könyvéből.
Görög nyelv, b. 4 óra. Alaktan egész a folyékony igékig, hozzátartozó gyakorlatokkal. Anakreon-ból né

hány dal értelmezve és emlékelve. K. k. Koch Ernő görög nyelvtana. Gyak. k. Schenkl-Horváth.
Magyar nyelv, h. 3 óra. Irálytan. Az irály nemei, kellékei. Trópusok, figurák. Aesthetikai előismeretek. 

Leiró és elbeszélő költészet. 16 otthoni munka. Olvastatott számos apróbb-nagyobb költői művön kívül Arany 
»Toldi«-ja. K. k. a Torkoséi.

Német nyelv, h. 2 óra. Költészettan: általános bevezetés ; az epikai költészet fajonként. Emlékeltetett és 
széptanilag magyaráztatott: Lied von der Glocke, der Handschuh, der Graf von Habsburg, der Erlkönig, der 
Fischer, Schäfers Sonntagslied, Wanderers Nachtlied, Ein Gleiches, Lenore, Löwenritt, Gesicht des Reisen
den, der Postillion, das Posthorn.

Történelem és f  öldr ajz, h. 4 óra. Az ó-kor története és földrajza a legrégibb időktől az actiumi csatáig, 
tekintettel az ó-kori népek műveltségére. K. k. Batizfalvy világtörténet I.
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Mennyiségtan, h. 3 óra. A lgebra: Alapmiveletek, törtek, arányok és arányiatok. K. k. Mauritz R. 
M értan : Az egyenes vonalú idomok mértana, a kör. K. k. Abel K.

Természettudományok, h. 4 óra. Első félévben: vegytan. K. k. Sajóhelyi. — Második félévben: Ásvány
tan. K. k. Wissinger, Ásvány-, Kőzet- és Földtan elemei.

VI. Osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az új-szövetségi könyvek ismertetése; válogatott szakaszok olvasása. Zsarnay szerint.
Latin nyelv, k. 5 óra. C. Sallustius Crispus de bello Iugurthino 22. fejezet, Cicero első Catilina-féle be

szédje, Yergilius Aeneise első éneke végig; mindenik iró tárgy- és nyelvtani magyarázatokkal, egy része az ol
vasmánynak emlékeltetett. Fordítási gyakorlatok és munkák Kolmar-Sváby Gyakorló könyvéből.

Görög nyelv, li. 4 óra. A ,t« végzetü igék és rendhagyó igék; a syntaxisból a szükséges részek; olvas
mány : az Odyssea első éneke, és Herodotusból 30 fejezet. Házi dolgozatok. K. k. Koch görög nyelvtana.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Alanyi költészet, leiró és elbeszélő próza, megfelelő olvasmányokkal. Nagyobb 
olvasmányok: Toldi, Toldi estéje, Buda halála, és Bolond Istók Arany Jánostól, — János Vitéz Petőfitől, Eger
vár Vörösmartytói és A délibábok hőse Arany Lászlótól. Kéthetenként egy házi dolgozat. K. k. Torkos Költé
szettana s költészeti és prózai olvasó könyve.

Német nyelv, li. 2 óra. A költészettan második és harmadik része, t. i. a lantos és drámai költészet, szá
mos olvasmány alapján, melyek a házi dolgozatok themáiul is szolgáltak. Nagyobb olvasmány: Lessing Minna 
v. Barnkélm, Schiller Wilhelm Teil, Sophokles Antigone stb. K. k. Heinrich deutsches Lesebuch I.

Történelem és füldrajz, h. 4 óra. Az ó-kor történelme a római császárság kezdetétől annak bukásáig. — 
A  középkor története a fölfedezések koráig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a földrajzra. K. k. Batiz- 
falvi II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: hatvány, gyök és logarithmus. K. k. Mauritz R. Általános szám
tan ; b) mértan: trigonometria. K. k. Abel K. Mértan.

Természettudományok, h. 3 ó. I. félévben: Állattan. K. k.Kriesch. II. fél é.: Növénytan. K. k. Kriesch.

VII. Osztály.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. —■ A protestáns egyház története Magyarországban. 

K. k. Pálfy.
Latin nyelv, li. 5 óra. Cicero beszéde Archias költőért. Livius a. U. c. lib. X X I. 1—35. Horatius Od.

I. 1, 3, 4, 14, 22. II. 14. III. 1, 2, 3, IV . 4, 7. Epod. 2. 7. Hetenként egy óra syntaktikai gyakorlatokra, mely
ben átismételtetett az igeidők, módok használata; előadatott fővonásaiban a latin szórakás és periódusok kép
zése. Házi dolgozatok. Ford. gyakorlatul szolgáltak Kolmár-Sváby gyakorló könyvéből a megfelelő szakaszok. 
Emlékelve: Cicero pro Arch. 1, 2, 3, 6— 9. 11, 12. cap. Livius 4, 10, 12. c. Horatiusból 6 óda. K. k. Livius ed. 
Weiszenborn. Horatius ed. Müller (Schmidt). Cicero ed. Klotz.

Görög nyelv, h. 4. ó. Herodotos Hist. YII. 12—60. 132—140. Emlékeltetett c. 13—24. HomierosOd. VI. 
éneke egészen. XIV. énekből 1 —148. Emlékelve 126 vers. Hetenként 1 óra a syntaxis számára föntartva. Á t 
lön véve: a görög igenemről, időkről és modusokról (főmondatokban) szóló tan, továbbá a participium külön
böző használata. Gyakorlatok hozzá részint diktáltattak, részint Schenkl-Horváth gyakorlókönyvéből: az ige
idők, módok és partié, használatára vonatkozó gyakorlatok. K. k. Herod, hist. lib. XL cur. Rud. Dietsch. — 
Homeri Odyssea ed. Diudorf.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Elmélkedő Írásművek. Szónoki írásművek. A magyar irodalom történetéből az 
ó-kor. Olvastatott több színművön kivtil a Zrinyiász, a Nagyidai czigányok, Bolond Istók s számos apróbb köl
tői mű. 10 otthoni és minden héten egy iskolai dolgozat. Kézi könyvek: a Torkoséi.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a legrégibb időktől kezdve a Gottsclied-Bodmer-féle 
vitákig, számos olvasmánynyal az ide tartozó költők műveiből, hasonlóképen házi dolgozatok. K. k. Kluge Gesch. 
der deutschen Nationalliteratur.
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Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az új-kor törtépelme, tekintettel a művelődési viszonyokra, és a föld
rajzra. K. k. Ribari II.

Mennyiségtan, li. 3. óra. a) Algebra: négyzetes határozott egyenletek egy ismeretlennel; felsőrendü. de- 
négyzetes egyenletekre visszavihető egyenletek négyzetes egyenletek két és több ismeretlennel; számtani és 
mértani baladványok és azoknak alkalmazása a kamatos kamatszámításokra. K. k. Mauritz Általános számtan, 
b) Mértan: Tömörmértan. K. k.Ábel Mértan.

Természettan, h. 2 óra. Bevezetés a természettanba. Nehézség. A  munka fogalma megállapítása után 
az egyszerű gépekről és a mozgás különféle nemeiről. A folyós és légnemű testekről. K. k. Greguss Gy. és Abt 
pótfüzete.

Bölcsészet, Formális logika h. 2 óra. K. k. Lindner-Klamarik. Hetenként logikai Írásbeli gyakorlatok.
Mennyiségtant földrajz alapvonalai h. 1 óra. K. k. Berecz Antal.

MII. Osztály.
Vallás, h. 2 óra. Az első félévben »Kereszyén hittan,« a második félévben »Erkölcstan.« — K. k. 

Batizfalvi »Hittan« és »Erkölcstan.«
Latin nyelv, h. 6 óra. 1) Horatius: a) satirarum liber I. 3. 6. 8. b) epistolarum liber I. 5. 6. 7. c) de 

arte poetica liber. 2) Terentius: Andria. 3) Tacitus: a) Annalium lib. I. cap. 55—74. b) Agricola. 4) A római 
irodalom története, kiváló tekintettel az archaistikus korszakra. 5) A mondattani szabályok alkalmi fejtegetése 
mellett irálybeli gyakorlatok és pedig: a) Kolmár-Sváby gyakorlókönyve 66—93 sz. a. levő olvasmányainak for
dítása magyarból latinra; b) önálló dolgozatok. K. k. Horati carmina recoguovit et praefatus est Lucianus. 
Mueller. Taciti Annales. Liber I. Magyarázta Budavári József. — C. Cornelii Taciti Agricola. Magyarázta 
Ring Mihály. — P. Terenti comoediae. Recensuit Alfredus Fleckeisen. — Fordítási gyakorlatok Kolmár Jó
zsef és Sváby Páltól. II. könyv.

Görög nyelv, h. 4 óra. 1) Homeri Ilias és pedig: statarie III. IY. cursorie I. V. VI. 2) Platonis Kri- 
ton. 3) Spphoclis Philoktetes 1—1012. 4) A mondattanból az igeidők és igemódok használata megfelelő gya
korlatokkal. K. k. Homeri Ilias ed. Dindorf. — Platonis Kriton ed. Horváth. — Sopboclis Philoctetes ed. 
Schneidevin. — Curtius mondattana. — Schenkl-Kiss elemi olvasókönyve.

Magyar nyelv, li. 2. óra. Az irodalomtörténet átnézető megfelelő olvasmányokkal. Havonként egy házi 
dolgozat. Kézikönyv: Környei.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a Gottsched-Bodmer-féle vitától Göthe haláláig : 
írásbeli dolgozatok. Olvastatott: Lessing »Nathan der Weise« czirnii drámája. K. k. Kluge Gesell, der dev 
sehen Nat. Literatur.

Történelem, h. 4 óra. Magyarország oknyomozó története. K. k. Ribáry. 11
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Évjáradék-, kölcsöntörlesztés-, számítások. Kapcsolást» 0< ̂  

tantétel egész igenleges kitevőre. K. k. Mauritz R. Általános számtan, b) Az elemző mértan elemezi _
Mértan. Aht

Természettan, h. 4 óra. Hangtan-, fénytan-, delejesség- és villanyosságról. K. k. Gregv 
pótfüzete.

Bölcsészet, Lélektan, h. 2. óra. K. k. Zimmermann-Riedl.
--------.-------------  '' '" "  '.''■mi

Az éneket Schmid Tivadar egyházközségi orgonista tanította a négy a' 
egy órában.

A franczia nyelvben Grafberger Károly oktatta az intézet több nőve
A tornászaiban a főgymnasiumi növendékek a városi tornaegyletb
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az előadott tantárgyak rendje.

A tanár neve Tantárgy és osztály
Hetenkinti

óraszám Jegyzetek

B a t i z f a l v i  I s t v á n ,  
r. tanár.

Vallás : UI. VI—VII. 
Történelem IV. VI. V III. 16

Az egyetemes tanügyi bizottság 
és a tanárvizsgáló bizottság 

jegyzője.

B e r e c z  A n t a l ,  
r. tanár.

Mennyiségtan: III. IV. V. 
Természettan: IV. VII. VIII. 
Mennyiségtani földrajz: VEI.

17 A IV. oszt. főnöke és a termé- 
szettani szertár kezelője.

B ö h m  K á r o l y ,  
r. tanár.

L a tin : VII.
G örög: V. VII. 
Bölcsészet: VII. VIII.

17
A VII. osztály főnöke és a tanári 

tanácskozmányok jegyzője.

E l i s c k e r  J ózs e f ,  
r. tanár.

L a tin : IV. VIII.
Görög: VIII.
Hit- és erkölcstan: V III.

17 A VIII. osztály főnöke.

F r ö h l i c h  Hó h é r t ,  
r. tanár.

L a tin : VI. 
G örög: VI. 
N ém et: VI. VII. 
Történelem: V.

17
A V I. osztály főnöke, a főgym- 
nasium könyvtárnoka és a se

gély-egylet felügyelője.

Dr. K a r i  J á n o s ,  
hely. tanár.

Természetrajz: I—III. V. VI. 
V egytan: V.
Természettan: III.
Számtan: I.

18 A természetrajzi és vegytani 
gyűjteményeknek őre.

L e h r  A l b e r t ,  
r. tanár.

Magyar: III. V. VII. 
L a tin : V.
V allás: V.

16 Az V. osztály főnöke.

I  H z  A l b e r t,
\ ---------
\  ScLv

Latin: I.
M agyar: I.
Történelem s földrajz I. IV. VII.

18
Az I. osztály főnöke. A föld
rajzi és történelmi segédeszkö

zök kezelője.

I  ston,

V g v o h o d a  __
' v. tana 

\ ^

Mennyiségtan: II. VI.VII. VIII. 11 Ez idő szerint igazgató.

L a tin : 11.
“ N ém et: I. II. IV. 

Tört. és földrajz: II.
19 A II. osztály főnöke.
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A tanár neve Tantárgy és osztály
Heteukiiiti

óraszám Jegyzetek

S z o l c s á n y i  F e r e n c z  
p. tanár.

Mértani és mértani rajz: I —IV. 14 Rajztanár.

T o r k o s  L á s z l ó  
r. tanár.

Magyar: II. IV. VI. VIII. 
Vallás: I. II. IV. 17 A magyar önképző kör elnöke.

W e b e r  Rudo l f ,  
r. tanár.

Latin: III.
Német: III. V. V III. 
Történelem: III.

17 A III. osztály főnöke. A da
lárda felügyelője.

A tanárok irodalmi működése az 1875—76-dik tanévbnn :
B erecz Antal szerkesztette és kiadta a » T e r m é s z e t «  czimü természettudományi és földrajzi 

ismereteket terjesztő folyóirat VII. évfolyamát, szerkesztette továbbá a magyar földrajzi társulat » F ö l d r a j z  i 
k ö z l e m é n y e k «  ez. havi folyóiratát. Ugyanezen folyóiratokban több rendbeli közleménye jelent meg.

Lehr Albert nyelvészeti értekezéseket irt a »Nyelvőr«be.
Fröhlich Róbert a m. tud. Akadémia megbízásából fordítja Curt iu* Ernőnek »A görögök története« 

czimü művét. A tanév folyama alatt az I. és TI. kötet jelent meg. A »Tanügy«-be több könyvismertetést irt.
Böhm Károlytól megjelent egy bölcsészeti értekezés a lipcsei »Philosophische Monatshetfte«-ben és 

egy bírálat az »Ellenőr«-ben.

A pesti ág. hitv. evang. fögyninasiuin Értesítője. 4



A főgymiiasiumi tanulók száma.

Osztályok szerint Hitvallás szerint Bendes
tanuló

Magán
tanuló Fizető Tandíj

mentes
Ösztön

díjas

g■a
m
rr.O
tiw

■oI . II. III. IV. V. VI. VII. VIII. I ág. h. h. h. r. k. g. k. M. k.

99 65 50 47 25 22 27 20 92 16 27 7 213 338 18 339 17 2 355

A főgymnasiumi tanulók névsora.*)

T. OSZTÁLY.

1. Abeles Ödön, 1864. Budapest M. h. m. t.
2. Abeles Sándor, 1866. Budapest M. h.
3. Adler Gyula, 1866. Budapest M. h.
4. Andrae Tivadar, 1864. Budapest ág. h. k. 1.
5. Bartsch Gusztáv, 1866. Bécs ág. h.
6. Baseli Tivadar, 1865. Nagy-Becskerck r. k.
7. Bernstein Sándor, 1864. Budapest M. h. ism.
8. Biscbitz Imre, 1865. Budapest M. k. ism.
9. Bischitz Károly, 1864. Budapest M. b. ism.

10. Blási Gyula, 1864. Budapest ág. li.
11. Blumenau Alfréd, 1864. Budapest ág. h. k. 1.
12. Bodendorfer Gyula, 1865. Yácz ág. k.
13. Bölim Béla, 1865. Budapest M. k.
14. Brackfeld Béla, 1866. Budapest M. k. m. t. k. 1.
15. Brenner Lajos, 1866. Budapest M. k.
16. Brótzky Adolf, 1865. Budapest ág. k.
17. Buckvalder Aladár, 1866. Losoncz M. k. m. t.
18. Buzay Károly, 1865. Budapest ág. li.
19. Buckler Arnold, 1864. Budapest M. k. k. 1.
20. Colmer József, 1865. Budapest M. k. k. 1.
21. Csillag Géza, 1866. Budapest M. k.
22. Deutsch Emil, 1865. Budapest M. li.
23. Dickmann Gyula, 1864. Budapest M. k.
24. Doktor Béla, 1865. Budapest. M. h.
25. Dokmann Miklós, 1864. Érsek-Újvár ág. k.

26. Dubecz Károly, 1865. Budapest ág. k.
27. Ehrenreich Károly, 1866. Pozsony M. h. m. t.
28. Eisler Béla, 1864. Budapest M. h.
29. Éliás Fiilöp, 1865. Szeged M. h.
30. Fákry Frigyes, 1864. Velencze ág. h.
31. Fayl Frigyes, 1863. Budapest ág. h. ism.
32. Fischer Sándor, 1865. Budapest. M. k.
33. Fleischl Boltért, 1865. Budapest M. li.
34. Forster Géza, 1864. Sáros-Patak ág. k.
35. Frenyó Bezső, 1865. Budapest ág. k.
36. Fürst Nándor 1866. Budapest M. li.
37. Gelb Manó, 1865. Budapest. M. li.
38. Glauber Jakab, 1864. Budapest M. h. ism.
39. Glück Károly, 1863. Budapest ág. k. k. 1.
40. Grábits Lajos, 1863. Budapest g. k.
41. Grünfeld Dávid. 1865. Czinkota M. k.
42. Haas Emil, 1865. Budapest M. li.
43. Heyek Adolf, 1866. Budapest i\ k.
44. Humayer József, 1865. Budapest r. k.
45. Jurenák Sándor, 1866. Uj-Kut, ág. k. m. t.
46. Kann Zsiga, 1865. Budapest M. h.
47. Keményfi Béla, 1865. Budapest M. h.
48. Képessy Imre, 1864. Budapest ág. h. t. m.
49. Kőim Aurél, 1865. Baja M. h.
50. Kőim Sándor, 1865. Budapest M. li.
51. Koppstein Lajos, 1865. Budayest M. h.
52. König Ferencz, 1865. Budapest ág. h.

*) R ö v i d í t é s e k :  ág. li. =  ágostai hitvallású ; h. li. =  helvét h itva llású ; r. k. =  római katholikus ; g. k. =  
görög keleti ; M. h. =  Mózes hitvallású ; m. t. - magántanúló ; t. m. =  tandíjmentes ; ö. d. =  ösztöndíjas ; k. 1. =  kilépett 
ism. =  ismétlő ; f  =  m ghalt.
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53. Königsberger Lajos, 1865. Budapest M. b.
54. KrauszManó, 1864. Bonyhád M. b.
55. KrauszMiksa, 1865.0roszlámos(Torontálm.)M.h-
56. Krausz Zsiga, 1865. Bonyhád M. h.
57. Krepuska Géza, 1861. Budapest ág. h.
58. Küszler Frigyes, 1864. Budapest M. li.
59. Landauer Lipót, 1865. Budapest M. h.
60. Laudau Gyula, 1863. Nagy-Kanizsa r. k.
61. Lauffer Vilmos, 1864. Budapest ág. h. ism.
62. Lichtenstein Lajos, 1865. Budapest ág. h. ni. t.
63. Linek Károly, 1863. Budapest ág. li. ism.
64. Lippa Gyula, 1865. Vág-Ujhely M. li.
65. Lustig József. 1865. Budapest M. h.
66. Mértey Jenő, 1862. Budapest r. k. ism.
67. Mondschein Károly, 1865. Budapest M. h. k. 1.
68. Nikolits István, 1864. Budapest g. k.
69. Ofner Oszkár, 1864. Budapest M. h.
70. Polgár Béla, 1864. Török-Szt.-Miklós li. h. ism.
71. Politzer Aladár, 1865. Budapest M. h.
72. Polner Ödön, 1865. Békés-Csaba ág. h.
73. Popper Hugó, 1866. Budapest M. h.
74. Prindl Géza, 1865. Budapest ág. h.
75. Rácz Gyula, 1865. Budapest h. h.
76. Rákosy Gyula, 1865. Budapest ág. h.
77. Keiner Mór, 1865. Sóit M. b.
78. Riedl Rezső, 1864. Konstantinápoly h. h.
79. Rosenfeld Benjámin, 1865. Budapest M. b. k. 1.
80. Rosenfeld Leo, 1865. Budapest M. li. ism.
81. Rosenfeld Zsiga, 1866. Budapest M. h.
82. Schlichter Frigyes, 1866. Martfő, puszta. M. h.
83. Schönberg Pál, 1865. Budapest M. h.
84. Simonyi Ödön, 1863. Becs li. li. k. 1.
85. Sommerfeld Gyula, 1863. Budapest ág. li.
86. Stein Béla, 1866. Zombor. M. li.
87. Steiner Ferencz, 1864. Budapest M. h.
88. Sulyok Ede, 1864. Orosháza ág. li. m. t.
89. Szlavik Mihály, 1862. Nagy-Becskerek ág. li. t. m-
90. Szovják Géza, 1864. Budapest ág. h. ism.
91. Turcsányi András, 1862. Fazekas-Varsánd (Arad 

m.) ág. h. t. m.
92. Ulrich Gusztáv, 1863. Budapest h. h. t. m.
93. Vanyek Béla, 1861. Budapest ág. h.
94. Vályi Sándor, 1865. Budapest ág. h.
95. Vozár Árpád, 1863. Nagy-Becskerek ág. h.
96. Weil Izidor, 1865. Budapest M. h.
97. Weinfeld Gusztáv, 1865. Budapest M. h.
98. Weisz Géza, 1865. Budapest M. b.
99. Wolf Hugó, 1865. Nagy-Szombat M. h.

II. OSZTÁLY.

1. Abeles Gyula, 1864. Bécs M. h.
2. Abeles Károly, 1864. Budapest M. h.
3. Athanaczkovics Bogoboj. 1862. Baja g. k. k. 1.
4. Balassa Károly, 1865. Budapest ág. h.
5. Barber Sándor, 1864. Budapest M. li.
6. Baronyi Tivadar, 1864. Budapest M. li.
7. Baum Bernát, 1860. Marczalháza (K om. m.)M. b 

- 8. Bay György, 1864. Surány h. h. m. t.
9. Beer Antal, 1864. Budapest M. h.

10. Bernauer Zsigmond, 1864. Budapest M. h.
11. Birnbaum László, 1864. Budapest M. li.
12. Böhm Gyula, 1863. Budapest. M. h.
13. Böhm Lajos, 1863. Budapest. M. h.
14. Brachfeld Zsigmond, 1864. Budapest M. h.
15. Doleschall Adolf, 1861. Beszterczebánya, ág. li. 

ism. t. m.
16. Doleschall Alfréd, 1865. Beszterczebánya, ág. h. 

t. m.
17. Friedrich Vilmos, 1864. Budapest M. h.
18. Fuchs Gyula, 1863. Budapest M. h.
19. Geduly Lajos, 1862. Ruszberg (Szepes m.), ág. h. 

t. m.
20. Goldstein Izidor, 1865. Budapest M. h.
21. Grábics Péter, 1862. Budapest g. k.
22. Grünbaum Imre, 1864. Budapest M. h.
23. Grünfeld Lipót, 1864. Budapest M. h.
24. Guttmann Gyula, 1863. Budapest M. h.
25. Gutman Imre, 1864. Budapest M. h.
26. Hartstein Miklós. 1864. Nagy-Kálló M. h. ism.
27. Heidlberg Tivadar, 1863. Budapest M. h.
28. Herz Ödön, 1864. Budapest M. h. k. 1.
29. Hirschler Henrik, 1866. Budapest M. h.
30. Ilkey László, 1864. Szada (Pest m.) hh. ism.
31. Kacziany Oszkár, 1864. Arad, h. h.
32. Kállay István, 1863. Budapest h. h. ism.
33. Keppich Béla, 1865. Budapest M. h.
34. Keppich Henrik, 1864. Budapest M. h.
35. Kuopp Sándor, 1865. Budapest. M. h.
36. Kohner Adolf, 1865. Budapest M. h.
37. Kövesdy Tivadar, 1865. Budapest r. k.
38. Leuchtag Lajos, 1865. Budapest INI. h.
39. Markbreit Gyula, 1865. Budapest M. h.
40. Meierhofer Lajos, 1863. Csurgó (Somogy m). M. h.
41. Neugebauer Ottó, 1865 Brünn, M. li.
42. Neugebauer Hugo, 1863. Brünn, M. h.
43. Neumann Miksa, 1863. Liptó-Szt.-Miklós, M. h.

4*
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44. Nobl Gábor, 1864. Szombathely. M. h.
45. Petrovics Pál, 1863. Budapest ág. h.
46. Pintschof Lipót, 1864. Budapest M. b.
47. Pintschof Zsiga, 1860. Budapest M. b.
48. Pock Béla, 1864. Livó-Huta (Sáros m.) r. k.
49. Reich Dezső, 1862. Baja M. h. m. t.
50. Ringwald Samu, 1862. Beczkó (Trencs. m.) M. h.
51. Roxer Béla, 1864. Miskolcz ág. li.
52. Scbossberger Adolf, 1865. Budapest M. h.
53. Scbönberg Kálmán, 1863. Budapest M. b.
54. Sebőn Justin, 1864. Budapest M. li.
55. Singer Perencz, 1864. Kenderes (Heves m.)M. b.
56. Sommer Béla, 1864. Budapest M. b.
57. Spüler Armin, 1864. Budapest M. li.
58. Stern Gyula, 1863. Budapest. M. b.
59. Stricker Mór, 1863. Vág-Ujhely. M. h.
60. Sztrokay Boldizsár, 1865. Budapest ág. b. k. 1.
61. Taub Gyula, 1865. Budapest, M. li.
62. Tolnay Cornél, 1865. Gödöllő ág. b.
63. "Weisz József, 1865. Budapest M. h.
64. Wenezol Gusztáv, 1863. Budapest r. k.
65. Záry Ödön, 1863. Budapest r. k.

III. OSZTÁLY.

1. Altstädter Béla, 1864. Szeged M. b.
2. Auspitz Alfons, 1863. Budapest r. k.
3. Balassa Perencz, 1864. Budapest ág. b.
4. Baracb Marczel, 1865. Budapest M. h.
5. Bascb Imre, 1863. Budapest r. k.
6. Batizfalvi István, 1862. Budapest ág. b. t. m.
7. Birnbaum Ernő 1863. Budapest M. b.
8. Blau Pál, 1864. Budapest r. k.
9. Bolzano Károly, 1861. Arad. r. k.

10. Csengey Gyula, 1863. Budapest ág. b.
11. Czentner József, 1862. Menyhárt (Szepes m.) ág. 

h. t. m.
12. Drechsler Dávid, 1863. Budapest M. li.
13. Etienne Károly, 1863. Ersek-Ujvár r. k.
14. Fuchs Zsiga, 1864. Budapest hl. li.
15. Glaser Marczel, 1863. Budapest M. li.
16. Gräff János, 1861. Budapest ág. li. t. m.
17. Grosz Gyula, 1863. Budapest M. li.
18. Groszmann Alfréd, 1863. Budapest M. h.
19. Grünbäum Béla, 1864. Budapest M. li.
20. Hartstein Perencz, 1863. Nagy-Kálló M. h.
21. H Öffner Arthur, 1862. Sz.-Miklós ág. h.
22. Hecht Emil. 1863. Budapest hl. h.

23. Holländer Lajos, 1864. Budapest M. h.
24. Hornyánszky Viktor, 1863. Budapest ág. li.
25. Huszár Gyula, 1864. Erdő-Tágyos (Komárom 

m.) r. k.
26. Juvelier Izidor, 1862. Budapest M. h.
27. Kohn Hugo, 1862. Budapest M. b.
28. Kohn Manó, 1862. Budapest M. h.
29. Kriszhaber Károly, 1863. Kula hl. h.
30. Külley Elemér, 1863. Budapest ág. h.
31. Lázár József, 1863. Budapest M. h.
32. Liebwerth Jenő, 1863. Tokay M. h.
33 Löwy Zsiga, 1863. Jankovácz (Bács m.) M. h.
34. Mares Ödön. 1864. Pomáz (Pest m.) ág. h.
35. Müller Leo, 1863. Budapest M. h.
36. Neupauer Gusztáv, 1863. Szepes-Olasziág. h. t. m.
37. Pollák Siegfried, 1863. Inovraczlav (Posen) M. h.
38. Polner Aladár, 1862. Budapest ág. h.
39. Preiszmann Rudolf, 1863. Bécs r. k.
40. Rónay Károly, 1863. Budapest r. k. m. t.
41. Schaden Frigyes, 1862. Pozsony ág. li. t. m.
42. Schlesinger Jakab, 1863. Budapest hl. h.
43. Scholder Hugó, 1863. Budapest hl. h.
44. Schönfeld Arthur, 1862. Budapest. M. h.
45. Schranz Viktor, 1862. Eperjes ág. li. t. m.
46. Schviedland Jenő, 1861. Budapest h. h.
47. Szedenics Aladár, 1864. Budapest ág. h.
48. Vaszilievits Emil, 1863. Budapest g. k. k. 1.
59. Walther Gyula, 1863. Arad ág. h.
50. hVolfner Izidor, 1864. Uj-Pest M. li.

IV. OSZTÁLY.

1. Athanaczkovics Konstantin, 1860. Baja g. k.
2. Bloch József, 1861. Budapest hl. li.
3. Braun Kálmán, 1861. Budapest r. k. t. m.
4. Deutsch Adolf, 1860. Apostag M. h.
5. Dohmann István, 1860. Ersek-Ujvár ág. h
6. Eckstein Sándor, 1857. Budapest M. h.
7. Engel Nándor, 1861. Malomszeg (Nyitram.)M. h.
8. Földváry Mihály, 1860. Tas (Pest m.) ág. h.
9. Friedmann Gusztáv, 1862. Budapest M. li.

10. Friedrich Tivadar, 1861. Budapest hl. li.
11. Goldstein Imre, 1862. Budapest hl. h.
12. Goldstein Jenő, 1860. Budapest hl. h.
13. Gruber László, 1861. Budapest M. li.
14. Haan Arnold, 1861. Budapest M. h.
15. Haan Lajos, 1860. Budapest hl. h.
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16. Illésy Jáuos, 1860. Kis-Uj-Szállás h. li.
17. Jeszenszky Sándor, 1861. Budapest ág. li.
18. Jung Ödön, 1861. Budapest M. h.
19. Krausz Izidor, 1863. Temesvár M. li.
20. Kruze Ernő, 1860. Budapest ág. lx.
21. Kutlik András, 1859. Budapest ág. b. t. ni.
22. Laczko Béla, 1861. Szolnok M. li.
23. Löw Emil, 1861. Simánd (Arad m.) M. b.
24. Löwi Frigyes, 1861. Jankovácz(Bács-Bodrog m.) 

M. li.
25. Löwy Ernő, 1862. Ócsa (Pest m.) M. b.
26. Mares Zoltán, 1861. Pomáz (Pest m.) ág. h.
27. Mendl Arthur, 1862. Budapest M. h.
28. Meukesz Vilmos, 1860. Budapest M. b.
29. Mezey Károly, 1862. Dévaványa (Heves m.)M. b.
30. Neuberger Gyula, I860. Budapest M. h.
31. Neuberger Izidor, 1861. Budapest. M. b.
32. Obermayer Ágoston, 1861. ITj-Szőny (Komárom 

m.) r. k.
33. Piday János, 1861. Budapest r. k.
34. Pilitzer Albert, 1861. Füzes Gyarmat M. b. k. 1
35. Pilitzer Béla, 1863. Füzes-Gyarmat M. b. k. 1.
36. Pollák Arthur, 1861. Budapest M. h.
37. Rosenbaum Lajos, 1860. Ipoly-Pásztó (Hont m.) 

M. b.
38. Rosenfeld Henrik, 1862. Budapest M. h.
39. Rothauser Markus, 1859. Gyöngyös M. h. m. t.
40. Rudnay József, 1861. Vauyarcz. (Nógrád m.) ág 

b. m. t.
41. Ruttkay Aladár, 1861. Tápió-Szele (Pest m.)ág. b
42. Schlichter Izidor, 1862. Budapest M. h.
43. Steinbeck Henrik, 1860. Budapest M. b.
44. Ullmann Gyula, 1860. Baja. M. h.
45. Viener Ede, 1861. Pozsony M. h.
46. Viener Emil, 1863. Pozsony M. h.
47. Vodianer János, 1864. Budapest r. k. m. t.

V. OSZTÁLY.
1. Dohmann Ferencz, 1860. Ersek-Ujvár. ág. b.
2. Domány Zsiga, 18. Balassa-Gyarmat M. b.
3. Hasenfeld Henrik, 1861. Szilák (Nógrád m.)M. b.
4. Herzog Manó, 1862. Budapest M. h.
5. Himmler Sándor, 1859. Ipolyság. M. h.
6. Hrebenda Lajos, 1860. Budapest ág. h.
7. Kopp Lajos, 1860. Budapest r. k.
8. Königsberger Manó, 1861. Budapest M. h.
9. Kuncz .lenő, 1859. Kassa ág. h.

10. Messinger Simon, 1862. Budapest M. h.

11. Nagy Kálmán, 1860. Kaposvár ág. h.
12. Nagy Lajos, 1860. Gádony (Fehér m.) h. b.
13. Nigrinyi György, 1859. Budapest ág. b. t. m.
14. Pfeifer Lajos, 1861. Budapest M. b.
15. Rakita László, 1861. Szeged r. k.
16. Reichmann Ede, 1861. Budapest. M. h.
17. Reményi Ede, 1861. Chicago (Amerika) ág. b.
18. Steiner Ármin, 1861. Budapest M. h.
19. Stern Ármin, 1861. Budapest M. b.
20. Strauss Mór, 1860. Bécs r. k.
21. Taubinger Géza, 1861. Podluzsán ág. b.
22. 1 liaisz László, 1861. Gerendás (Békés m.) ág. lx»
23. Wachsmann Albert, 1861. Csanálos (Bihar m.) 

M. h.
24. Walther Béla, 1861. Kassa ág. h.
25. Winter Fülöp, 1860. Ipolyság M. h.

YI. OSZTÁLY.
1. Brey Imre, 1859. Nagy-Kikinda r. k.
2. Engel Gusztáv, 1860. Budapest. M. h.
3. Fisebi Béla, 1860. Budapest M. h.
4. Frankfurter Antal, 1859. Kaposvár M. h.
5. Frank József, 1859.Mező-Tárkány(Heves m.) M. b*
6. Gömöi'y Károly, 1859. Dobsina ág. h.
7. Gráf Fülöp, 1858. Gödöllő M. h.
8. Grosz Zsigmond, 1859. Békés M. h.
9. Herzl Tivadar, 1860. Budapest M. h.

10. Hunfalvy Géza, 1859. Budapest ág. lx.
11. Kiss István, 1861. Sár-Sz.-Lőrincz ág. h.
12. Kolin Józsue, 1860. Konstantinápoly M. h.
13. Kozma Andor, 1861. Marczali h. lx.
14. Ledig Henx-ik, 1860. Hajdú-Böszörmény M. b.
15. Mayer József, 1861. Csenger (Szatmár m.) M. h.
16. Rakonitz Gyula, 1860. Budapest M. h.
17. Regitko Sándor, 1858. Kézsmárk ág. lx.
18. Roxer Gyula, 1860. Tokaj ág. h.
19. Schönberg Ferencz, 1861. Budapest M. h.
20. Sonnenberg Izidor, 1861. Budapest M. li.
21. Stier Manó, 1854. Vág-Ujhely M. b.
22. Weisz Miklós, 1861. Budapest M. h.

VII. OSZTÁLY.
1. Agorasztó Péter, 1859. Budapest g. k.
2. Bakody Árpád, 1858. Lemberg ág. h.
3. Benedict}- Béla, 1860. Tápio-Szele (Pest m.) ág. h.
4. Blau Lajos, 1859. Pécska (Arad m.) M. h.
5. Bleuer Oszkár, 1860. Budapest M. h.
6. Deutsch Ernő, I860. Ercsi (Fehér m.) M. h.
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7. Dohmann Károly, 1859. Érsek-Újvár. ág. h.
8. Doleschall Sándor, 1859. Beszterczebánya. ág. k. 

t. m.
9. Goldstein Adolf, 1859. Mező-Túr. M. h.

10. Göding Pál, 1859. Budapest. M. k. m. t.
11. Guttman Emil, 1859. Budapest. M. h.
12. Kilnsztler Samu, 1858. Paks (Tolnám.) M. k. m. t.
13. Moravcsik Gyula, 1860. Bér (Nógrád m.) ág. k.
14. Neumann Ede, 1859. Budapest. M. k.
15. Péter János, 1858. Duna-Vecse. k. k.
16. Piday Béla, 1860. Budapest, r. k.
17. Prónay Gyula, 1860. Bomkány (Nógrád m.) ág. k.
18. Bosenfeld Alfréd, 1858. Budapest. M. li. m. t.
19. Steiner Mór, 1858. Bév-Komárom. M. k.
20. Szalay Pál, 1857. Zólyom, ág. k. k. 1.
21. Szemere Attila, 1859. Páris. k. k. k. 1.
22. Tauk Ármin, 1860. Budapest. M. k.
23. Trencsényi István, 1860. Harta (Pest m.) ág. k. -j-
24. W  einmann Mór, 1858. Szentes (Csongrád m.) M. k.
25. Weisz Zsigmond, 1859. Léva. M. li.
26. Zofálil Bezső, 1859. Kalocsa, r. k.
27. Zsigmondy Árpád, 1860.Budapest. ág. k.

V i l i .  O SZTÁ LY .

1. Bakonyi Géza, 1858. Budapest. M. k.
2. Beer Izidor, 1858. Budapest. M. k.
3. Belgrád Ignácz, 1856. Divós (Szerem m.) M. k.
4. Flesck Aladár, 1859. Budapest, r. k.
5. Földváry Miklós, 1858. Tas. (Pest m.) ág. k. k. 1.
6. Glós Géza, 1857. Budapest ág. k.
7. Glós László, 1858. Budapest ág. k.
8. Handtuck Gyula, 1856. Pencz (Nógrád m.) M. k.
9. Kállay Károly, 1857. Budapest k. k.

10. Karafiát Márius, 1858. Bécs ág. k.
11. Koritsckoner Lipót, 1857. Budapest M. li.
12. Külley Aladár, 1859. Székes-Fehérvár ág. li.
13. Kurzweil József, 1857. Budapest. M. k.
14. Lakits Ferencz, 1859. Pécs (Baranya m.) r. k.
15. Lederer Budolf, 1858. Budapest M. li.
16. Pollacsek József, 1857. Szécsény (Nógrád m.)
17. Bigócz Kálmán, 1858. Balassa-Gyarmat M. k.
18. Schlesinger Miksa, 1857. Trencsin M. k.
19. Sváb Sándor, 1859. Budapest M. h.
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Kimutatás az 1874—75-ik év végén és az 1875—7<>-ik év alatt tartott érettségi
vizsgálatokról.
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1875. jun.
27. 28. 20 1 21 21 1 4 15 1 11 3 2 1 2 i

1875. sept.
19-én. 1 2 3 3 2 1 1 1

1876. febr.
10-én. 2 2 2 2 1 1

Tudósítás.

A jövő tanév September első napjaiban kezdődik. A beírások, felvételi-, pót- és magánvizsgálatok 
idejét aug. bó második felében a napi lapok utján fogjuk közhírré tenni.

A főgymnasium I. osztályába a növendékek csak f e l v é t e l i  v i z s g á l a t  a l a p j á n  vétetnek fel. 
E  vizsgálat alól csak az van felmentve, ki a IV. elemi osztályt a helybeli ág. hitv. ev. népiskolában legalább jó 
bizonyitványnyal végezte.

A beírás alkalmával minden tanuló köteles az egyház pénztárába az első félévi tandijat befizetni, 
még pedig a p r o t e s t á n s  t a n u l ó  9 f o r i n t o t ;  a ne m p r o t e s t á n s o k  k ö z ü l  az, k i  m á r  az  
187^ - d i k i  t a n é v b e n  f ő g y m n a s i u m u n k  n ö v e n d é k e  vol t ,  t i z  f r t o t ,  a t ö b b i  n e m  p r o t e s 
t á n s  t a n u l ó k  p e d i g  15 f r t o t .

A második félévi tandíj, melyet február első felében tartozik minden tanuló kifizeti, a p r o t e s 
t á n s o k r a  n é z v e  8 ft, a t ö b b i e k r e  n é z v e  e g y e n l ő  az e l s ő  f é l é v i ve l .

Sclioltz Ágoston,
igazgató-tanár.




