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A dór ván d orlás.
(Folytatás és vége.)

Azok szerint, melyeket eddig elmondottunk, nincs okunk a felől kételkedni, hogy a Herakleidák 
mondája a görögök virágzásának korában általánosan el volt törj ed ve, hogy azt a görögök épen úgy 
méltatták hitelre, mint akármelyik más mondát is, hogy azzal történetüknek egy igen fontos részét, a dórok 
a Peloponnesosban való letelepedését, magyarázták és fejtették meg magoknak. A virágzás után következő 
hanyatlás idejében, a midőn a görög műveltség különösen Nagy Sándor hódításai folytán, külsőleg roppant 
mértékben elterjedt, az alexandriai iskola emberei, különösen a történészek és chronologusok, kik újat terem
teni nem tudván, a régi anyagot hangyaszorgalommal feldolgozták, tudományuk minden eszközével beleszo- 
ritották a Herakleidák mondáját a történet schematikus keretébe Jés igy a maguk módja szerint biztosítot
ták a dór vándorlás történeti hitelességét.

De daczára a monda ezen elterjedésének, daczára hitelességének, az csak a későbbi időnek szüle
ménye, csak a gondolkozó ész alkotmánya; a mythosokat teremtő képzelő-tehetségnek nincsen része létre
jöttében, — egy szóval, a mit a Herakleidákról és a dórok visszatéréséről szóltak és meséltek a görögök 
az nem mythos. A kinek van érzéke a görög mytlios iránt, az a legelső pillanatra észre fogja venni, hogy a 
szóban forgó mondában egyetlen egy sajátság, egyetlen egy kellék sincsen, mely a legegyszerűbb mythosban 
is található. Ennek ellenében ugyan azt lehet mondani, hogy a monda mythosi zamatja elveszett a történet
írók és genealógiák száraz előadása folytán; azzal lehet vádolni Apollodorost, hogy oly ügyetlenül adja elő a 
mondát, hogy annak mythosi sajátsága, minden költői szépsége kárbaveszett és Herodotosnak azt lehet 
szemére vetni, hogy ő müvének már első fejezetében kimutatja, hogy mennyi érzéke van a mythos szépsége 
iránt, a midőn Jo és Europe mythosát egyszerűen, mint valóban megtörtént dolgot az Euhemerismus leg
szebb ügyességével magyarázza, és igy igen természetes dolog, hogy Herakleidák mondájával sem bánik el 
jobban. Ezt ugyan lehet állításunknak ellene vetni, de azért ama monda mytliikus jellege nincs megmentve, 
még akkor sem ha Cox1) a Herakleidák visszatérését a nap mytliosával azonosítja és azt állítja, hogy a nap 
utjának mythikus előadása.

Ha pedig nem mythos a monda, akkor annak eredete bizonyosan azon korban keresendő, a midőn a 
mythosok alakulása már régen megszűnt. Nem szükséges azt bővebben fejtegetnem, csak arra utalok a mit 
már előbb (1876. 9. 1.) említettem, hogy a hagyomány nincsen összeköttetésben a görögök azon monda
körével, mely cyklikusnak neveztetik, és ezen körülmény is a mellett bizonyít, hogy itt nem egy ősi hagyo
mánynyal van dolgunk, hanem a reflexió egyik szüleményével.

Alapja e hagyománynak, vagyis gyökere már Homérnál található és Homér előadása, melyről most 
fogok szólni, összehasonlítva azzal, a mit eddig bővebben fejtegettem, talán magyarázatát is adja a hagyo
mány keletkezésének.

Azt olvassuk az Iliasban,2) hogy Zeus egykor az olymposi istenek előtt azzal dicsekedett, hogy az 
nap fog az ő véréből az születni, a ki minden szomszédjai felett uralkodni fog. A ravasz Here hallván Zeus 
szavait és ismervén azoknak jelentőségét, azt viszonzá Zeusnek, hogy ő hazudik és szavát nem fogja teljesí
teni ; esküdjék meg Zeus, hogy csakugyan úgy lesz, a mint mondta, hogy csakugyan az nap fogja a nap *)
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világát látni azon ivadéka, a kinek az uralom szomszédjai felett van rendelve. Zeus mit sem 
sejtve, teljesité Here kívánságát és megesküdött arra, hogy szava be fog teljesedni. Miután ez megtörtént, 
Here ravaszsággal kifogott Zeusen, a kiről mondják, hogy istenek és emberek között a legderekabb. Midőn 
Zeus ama dicsekvő szavakat mondá, akkor Alkmenére, Amphitryon, Thebai királyának nejére gondolt, mert 
annak kellett épen akkor fiat szülni Zeustől, a hatalmas Heraklest. Here pedig az Eileithyiat, a szülést meggá
tolta Alkmenénél, miután előbb az achaiai Argóéban sietett volt, és ott Eurystheust, Sthenelos fiát, Perseus 
unokáját, ideje előtt, napvilágra születte. Azt megtévén vissza sietett az Olymposba és hírül adá Zeusnek, 
hogy már megszületett az, a ki valamennyi argivokon uralkodni fog, Eurystheus, Sthenelos Perseusfinak fia. 
Zeust ezen szavakra a bánat fogta el, de miután megesküdött, már meg nem másíthatta szavát. Ekképen lett 
Eurystheus az argivok királya és Herakles Zeus derék fia kénytelen volt annak szolgálni; pedig őt illette 
volna az uralom, miután szülei nem állandóan Thebaiban laktak, hanem épen az ő születésekor valami bűn 
következtében menekültek oda. ’)

Az Iliasnak ezen előadásából mindenekelőtt azon fontos körülményt kell kiemelnünk, hogy abban a 
Herakleidák uralma mintegy szentesítve van, és pedig nem a Lakedaimon feletti uralom, hanem csak az 
Argos feletti uralom. Épen ez a feltűnő. Sparta mindkét királyi családja, mint tudva van, Heraklestől szár
maztatja magát, mert Aristodemos két fia, Prokies és Eurysthenes, osztozik a dórok bevándorlása után, Lake
daimon uralmában, mely atyjukat illette volna, ha élve jutott volna Lakedaimonba. Ha csak is azt veszszük 
tekintetbe, hogy a Herakleidákat illette ősük után Argosnak birtoka, akkor legfeljebb annak a magyarázatát 
találjuk meg benne, hogy miért beszéli a hagyomány Argosnak a Herakleidák által történt elfoglalását, miért 
juttatja e tartományt Temenosnak, a Herakleidák egyikének birtokába. Találjuk pedig ezen foglalás magya
rázatát azon régi szokásban, mely a műveltebb népeknél, vagyis e népek művelt állapotában, a honfoglalást 
nem akarja pusztán csak az erőszak alkalmazásából származtatni, hanem azt az istenek akaratától teszi 
függővé. Ezen nézet szerint, hogy egy igen ismeretes és világos példára hivatkozzunk, midőn az izraeliták 
Kenaan elfoglalására indultak, akkor nem a vak önkény vezette őket arra, hogy a legborzasztóbb kegyetlen
séggel irtsák ki Kenaan régi lakosait, hanem azon joguk, melyet ama föld birtokára formáltak. Mert ez a 
föld, melyre indultak, az ó testamentomi könyvek magyarázata szerint, az Ígéret földje volt, melyet már 
Abraham szerzett meg a maga és ivadékai számára, úgy hogy Kenaan elfoglalását bátran az Abrahamidák 
visszatérésének nevezhetjük. Ezen felfogás mutatkozik e magyar mondában is, mely a honfoglalást nem 
tekinti pusztán csak foglalásnak, hanem amaz ősi birtokba való visszatérésnek, melyet már Attila, a hünok 
fejedelme meghódított.

Ekképen e Herakleidák visszatérése sem volna egyéb, mint oly hagyomány, mely az ősi birtok, az 
ősi uralom visszaszerzését meg akarja magyarázni, és pedig épen azon Ígéret nyomán magyarázni, melyet az 
Iliasban Zeus szájából hallunk, ha ezen felfogásnak ellenére nem volna azon körülmény, hogy amaz Ígéret, 
mint látszik, csupán csak Argosra szorítkoznék. De épen azon kitétel, hogy Zeus ivadéka uralkodni fog 
«7T(i]/z-£<Tffi mpíXTióveoai';» bővebb magyarázatot is enged. Az Ilias szerint ugyan nsptxríoves alatt sem Lake
daimon lakosait nem lehet érteni, mert ott Menelaos uralkodik a Pelopidák egyike, sem pedig Messenia 
lakosait, mert ott Nestor kezében van a hatalom, sem a hatalmas és gazdag Mykena.it nem érthette az Ilias 
ama kitétel alatt, hanem ennek kivételével a későbbi Argolist; de miután a Herakleidek tényleg Lakedai- 
monban uralkodtak, igen könnyű volt ezen uralom szentesítése czéljából az Iliás ama eseményére és szavaira 
hivatkozni. Ha Zeus Ígérte Heraklesnak a Peloponnesos uralmát, akkor a Herakleidák, annak örökösei, tel
jesen fel voltak jogosítva arra, hogy hatalmukat ne csak Argolisra és Lakcdaimonra terjeszszék ki, hanem 
hogy a Peloponnesos többi tartományait is meghódítsák és meg is tartsák.

Ekképen a hagyomány azon része, mely a Herakleidákra vonatkozik, nézetünk szerint spártai ere
detű, és ha előbb azt állítottuk, hogy hiányzik a hagyományban egyáltalában a mythosi színezet, akkor 
most még biztosabban azt mondhatjuk, hogy a Herakleidák visszatérése magában véve és elválasztva a hagyo
mány többi részeitől a kritika előtt, mint hagyomány, mint mythos meg nem állhat; nem lehet abban 
egyebet látnunk, mint ama hatalom igazolását és isteni eredetre való visszavezetését, mely Spárta virágzása 
idejében, mindenesetre a messenei háborúk után és Peisistratos uralma előtt, a Herakleidák kezébe közpon- *)
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tosult. Későbbre semmi esetbe sem tehetjük a monda mesterséges keletkezését, mert mint tudva van, az 
ephorok hivatalos állásuknál fogva minél későbben annál nagyobb hatalmat gyakoroltak a királyok felett, és 
mindenesetre megtudták volna gátolni az ilyenféle monda keletkezését vagy legalább elterjedését; elébb 
azonban inig a spártai királyok nem állottak még az ephorok alkalmatlan felügyelete alatt, addig igen köny- 
nyen juthatott e királyi családok egyik hive azon gondolatra, a királyi hatalmat az Ilias alapján Zeustől, az 
istenek atyjától származtatni.

Más kérdés azután az, váljon csakugyan Herakleidák voltak-e a spártai királyok. Ez a kérdés pedig 
nem azt jelenti, hogy az Euhemerismus felfogása szerint csakugyan valami régi hires Herakles nevű ember
től származnak-e a spártai királyok, — hanem azt, hogy váljon régi, kétségbe vonhatlan hagyomány-e az, 
mely a spártai uralkodókat Herakleidáknak nevezi. Ezen kérdésre kielégítően válaszolt már Curtius Ernőx) 
történetének azon részében, mely a spártaiak alkotmányával, nevezetesen a királyi családok eredetével foglal
kozik. Teljes igazsága van midőn azon ellenmondásra utal, mely a hagyományban a királyi házakra nézve 
uralkodik. Apollodoros2) előadása szerint Lakedaimon sorsvetés utján nem Aristodemosnak jut, hanem két 
fiának, Prokiesnek és Eurysthenesnek. Már ezen előadás is feltűnő, mert nem annak juttatja az uralmat, a 
kit a hagyomány szerint illetett volna, Aristodemosnak, hanem fiainak; midőn a hagyomány azt nem engedi 
meg, a mi úgy is már tendentiája, czélja volt, akkor nem hibáz a kritika, ha ezen következetlenséget ellen
mondásnak nevezi, és azt állítja, hogy czélját tévesztette ; Prokies és Eurysthenesre nézve e szerint azt 
mondhatjuk, hogy a Herakleidákkal való összefüggésük nagyon kétséges. I)e többet is mutat a kritika. Tudva 
van, hogy Spártában a két uralkodó királyi családot nem nevezték Proklidáknak és Eurysthenidáknak, hanem 
Agidáknak és Eurypontidáknak. A hagyomány ezen ellenmondást úgy akarja kiegyenlíteni, hogy Agist 
Eurysthenes fiának nevezi, Eurypont pedig Prokies unokájának. Látni való azonban, hogy ezen kiegyenlítés csak 
mesterséges, és hogy ki akarja tölteni ezen hézagot, mely a királyi családok sorjában létezett. Igen hasznos 
volt az uj, uralomra emelkedő családokról azt mondani, hogy a régi családok ivadékai, tárgyunkra nézve 
pedig egyszerűen ezt következtethetjük, hogy a Proklidák és Eurysthenidák után más két királyi ház emel
kedett a trónra, az Agidák és Eurypontidák; ha azt még megengednök, hogy e két régebbi család Heraklei
dák voltak, a két utóbbira nézve egyenesen azt kell állítanunk, hogy nem voltak, meg a hagyomány nézete 
szerint sem voltak Herakleidák. Erre azonban nemcsak a helyesen alkalmazott kritika vezet, hanem van 
arra egy positiv bizonyítékunk is. Kleomenes, Spárta királya, ki a delphii jósda sürgetése folytán a Peisistrati- 
dák kiűzetését végrehajtotta, az áthénei akropolisban Athena templomának szentélyébe akart bemenni, hogy 
az istennő tanácsát megkérdezze. A papnő pedig felszólítá őt, hogy forduljon vissza, ne lépjen be a 
templomba, mert dórok-nak nincs megengedve, hogy a templomba lépjenek. Erre azt válaszolá a király : 
«En nem vagyok dór, hanem achiv, dl)' ou datpieúg el/ie, dl)) \fyaióg»a). Kleomenes ezen nyilatkozata 
tökéletesen ellenkezik a közönséges spártai hagyománynyal, mert az határozottan állítja, hogy Heraklestől 
származnak a királyok, a király maga pedig azon achivoktól származtatja magát, a kik a homéri hőskor 
idejében a Peloponnesoson uralkodtak, talán épen Menelausból, a ki a xoíly Aaxsdaí/jKov-ban lakott. Ebből 
láthatjuk, hogy azon hagyomány mellett, mely a spártai királyokat Herakleidáknak akarta feltüntetni, olyan 
is létezett, mely a homéri idővel hozta őket összeköttetésbe, és ezen körülmény arra enged következtetnünk, 
hogy a dór vándorlással összekötött «visszatérés» csakugyan, mint már feljebb említettük, későbbi találmány, 
és hogy annak forrása más nem lehet, mint az Ilias fenntidézett helye, az abból is látszik, hogy a másik 
hagyomány, mely achivoknak mondja a királyokat, szintén csak a homéri költeményekből eredhet.

Azon törekvés azonban, mely arra irányult, hogy Spartát a Herakleidáknak vindikálja, nem csak az 
Iliasban találja bizonyítékait, hanem máshol is. Herakles mythosa, mint tudva van Diodorosban is el van 
beszélve, és ezen írónál oly helyre akadunk, mely a szóban lévő hagyományra nézve igen érdekes. — 
Azt olvassuk nevezetesen Diodorosnál4), hogy Hippokoon az ő testvérét Tyndareost, Spárta királyát elűzte 
és azon felül még Heraklesnak barátját Oionost, Likymnios fiát, megölték Hippokoon fiai. Herakles e miatt 
megharagudva hadat indított ellenök és nagy csatában legyőzvén őket, mind megölé. Azután Spartát bevette 
és Tyndareost visszavezette Spartába és a királyságot átadta neki, meghagyván neki, hogy az ő (Herakles) 
utódjai számára őrizze {<pu)úttscv).
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Ezek szerint Herakles fegyverrel szerezte magának Spartát, a tartomány oopixzrjTov és ennélfogva az 
uralom is őt illeti, nem pedig Tyndareost, a Dioskurok atyját, és ez csak mint Herakles helyettese bírja a 
királyságot és köteles azt a Herakleidáknak átadni, mihelyt követelik.

Ezen mythos sem egyéb, mint tendetiosus találmány; hogy mi a czélja, azt szükségtelen említni; 
különös benne az, hogy a Herakleidák uralma egyenesen Spartára nézve van vonatkoztatva, nem pedig az 
egész déli Peloponnesosra, a mi az utóbbihoz képest megszorításnak látszik és más eredetre is enged követ
keztetni. E hagyomány, ha annak lehetne nevezni, nem azon időből ered, a midőn Spárta igényt tartott az 
egész déli Peloponnesos birtokára, tehát hatalma tetőpontján állatt, hanem oly időből, a midőn az uj királyi 
család igényei általánosan nem voltak még elismerve, a midőn a régi achiv származású családdal folyt az 
uralom feletti küzdelem és a midőn az uj királyok jogait az istenekre kellett visszavezetni, hogy a nép 
azokat elismerje. Ha azon elbeszélésnek ez az eredete, és mi azt hiszsziik, hogy az, akkor magától értetik, 
hogy nem tekinthetjük hagyománynak, nem találhatunk egy porszemnyi történeti adatot sem benne és 
ennélfogva a történetre nézve teljesen haszontalan.

Egyáltalában az úgy látszik spártai szokás volt, Heraklesra visszavezetni és ö tőle származtatni 
akármelyik tartomány feletti uralmát. Ezen állítás bebizonyítására nézve elég volna azokra hivatkozni, 
melyekről eddig szólottunk, egy szembeszökő példát mégis jó lesz felemlíteni.

Sicilia szigetén a legrégibb időktől fogva dór és jón származású gyarmatokkal bővelkedett. Az ellen
ségeskedés, mely idővel folyton növekedett, különösen a peloponnesosi háború idejében mutatkozott legjobban, 
a midőn Syracusae a dór származású gyarmat a szomszéd városok felett akarta hatalmát kiterjeszteni és 
azon állás elfoglalására törekedett, melyet Hiero idejében foglalt el. Igen természetes, hogy Athén városa 
ezen törekvéseknek útját állotta és nemcsak Syracusae, hanem egész Sicilia birtokába akart jutni. Tudva van 
hogy Alkibiades merész terve nemcsak nem sikerült, hanem Athén hatalmi állását alapjában megingatta. 
A dór és jón elem ezen harczában, mely sok évek során keresztül folyt, a spártaiak igényeik és jogaik bizto
sítására, a mythos segítségét sem vetették meg, mythossal törekedtek bebizonyítani, hogy őket illeti a gazdag 
sziget. Ugyancsak Diodoros 1) azt beszéli, hogy Herakles, midőn Geryoneus nyáját kelet felé hajtotta, útköz
ben Siciliára is ment, és a Peloriontól egészen az Eryx-ig járta be a szigetet. Himera és Egesta közelében a 
nymphák az ő kedvéért meleg forrásokat fakasztottak, hogy azokban az út fáradalmai után megfiirödvén, 
felüdüljön. Midőn az Eryxhez közeledett, kihívta őt Eryx párviadalra, a ki akkor azon a tájon uralkodott. 
A győztes — Herakles — elfoglalta ugyan az előleges fogadás szerint a vidéket, átengedte azonban azt a 
bennlakóknak, hogy termését mindaddig élvezzék, mig Herakleidák nem jönnek a föld lefoglalására. Ez meg 
is történt. Mert sok évek múlva megjelent azon a tájon a Lakedaimon származású Dorieus, a ki Herakleia 
városát alapította. Herakles pedig, miután ekképen rendelkezett a sziget ama része felett, átment a szigeten 
visszafelé és útjában nemcsak a Sikanokat legyőzte, hanem nehány vezéröket is megölte.

Ezen elbeszélés nem szorul magyarázatra; tendentiája oly világos, hogy az első pillanatra szembe
tűnik : Siciliát spártai birtoknak akarja feltüntetni. Ebben a részben tehát teljes joggal összehasonlíthatjuk 
a Herakleidák visszatérésével, és megállapodhatunk abban, hogy minden ilyen elbeszélése legkevésbé sem 
tekinthető mythosnak, ősidőkből való hagyománynak ; és igy a Herakleidák visszatérése nem történeti hagyo
mány, hanem tendentiosus igazolása a királyi családok uralmának.

Ezen az alapon állva kénytelenek leszünk az egész szóban forgó hagyományra nézve egy lépéssel 
odább menni és ezt a kérdést felvetni, hogy milyen az a kapocs, mely a régiek nézete szerint, a Herakleidá- 
kat a dórokkal köti össze ? Erre a kérdésre megtaláljuk a feleletet Apollodorosnál,a) a mint elébb volt 
említve.8) A dórok királya Aigimios a lapithák által támadtatik meg, mikor amazok még Thessaliában lak
nak ; Herakles segítségére megy, legyőzi a lapithákat és Aigimiosnak visszaadja a dórok földjét. Ephoros 4) 
pedig azt beszéli, hogy Herakles fiát Hyllost, saját fiává fogadta, habár már neki is két fia volt, Pamphylos és 
Dymas. — Azt látjuk ezekben, hogy Herakles háborúban foglalja el a dórok földjét, ennélfogva őt illeti és 
utódjait, nem pedig Aigimiost és fiait, az uralom a dórok felett; és a mondaalkotó traditio következetesen 
járt el, midőn Hyllost Aigimios által adoptáltatja.

Ez a kapocs a dórok és Herakleidok között; erre van fektetve azon igény alapja, melyet ezek az *)

*) IV. 23., 2. k. — 2) II. 7., 7. — 3) 1876. 6. 1. — 4) F. 10.



uralomra tartanak. Hogy ezen felfogás nem mythikus, arról nem is kell beszélnünk, miután az oly gyenge, 
hogy feltalálójának, akárki lett légyen, nem nagy fejtörésbe került és képzelőtehetségének nem nagy tanú
bizonysága, sőt a mellett bizonyít, hogy a dór vándorlásról szóló hagyomány eleinte teljesen nélkülözte a 
Herakleidákról szóló részletet. Ezen felfogásunk mellett Herodotos *) is bizonyít, mert a mint röviden 
elmondja a dór vándorlás menetét, egy szóval sem említi az összefüggést a dórok és Herakleidák között; sem 
arról nem szól, hogy Aigimiosnak segítségére ment Herakles, és arról is hallgat, hogy Herakleidákkal együtt 
mentek a dórok a Peloponnesosba. Erre nézve már feljebb elmondottuk nézetünket, 2) e helyen csak azt 
kell kiemelnünk, hogy a dórok vándorlása magában véve is a traditio tárgya volt, a Herakleidák kizárásával.

Ekképen a történeti kritika egyszerű alkalmazása azon nézetre vezet bennünket, hogy a Heraklei
dákról szóló hagyomány, mint a melynek történeti alapja nincsen és a dór vándorlással csak mesterséges 
utón köttetett össze, elkülönítendő az egész hagyománytól és arra kell szorítkoznunk, hogy a dór vándorlást 
magában véve a történeti kritika tárgyává tegyük.

Először azon hagyományos elbészélést kell szemügyre vennünk, melyet Apollodorosnál olvastunk. 8)
A dór vándorlás tekintetében ezen előadás azért fontos, mert Herodotosétől egészen eltér. Azt mond

hatjuk, hogy Apollodoros a dór vándorlást a Herakleidák szempontjából adja elő, Herodotos pedig a dórok 
szempontjából; amannál a dórok alig említtetnek, a foglalás a Herakleidák részéről, a Herakleidák javára 
történik, emennél a dórok a hódítók és foglalók. Ennélfogva Apollodoros előadásához, a mennyiben a hódítás 
története foglaltatik benne, könnyen hozzá férhet a kritika, és annak legegyszerűbb alkalmazása lenne, az 
egész elbeszélést kétségbe vonni és történeti megbízhatóságát elejteni. Ezen eljárás azonban talán túl is menne 
a kellő határon, mert nem az a feladata a kritikának, hogy mindent tagadjon, a mi valószínűtlennek látszik, 
vagy valószínűtlenekkel áll összeköttetésben, hanem ki kell deríteni, váljon van-e az ilyen kétséges előadás
nak alapja, vagy nincs-e benne történeti valóság, melyet a későbbi századok a monda és mese ruhájába 
öltöztettek. Tehát el kell vetnünk a mi a kritika előtt meg nem állhat, meg kell mentenünk, a mi azzal nem 
ellenkezik.

Ezt az elvet alkalmazzuk tehát legelőször Apollodorosra. Azt már láttuk, hogy a dórok mindenesetre 
a Herakleidák nélkül jöttek a Peloponnesosba. Ennélfogva mindaz, a mi Apollodoros előadásában azokkal 
függ össze, méltán esik kétség a lá ; nem tartozik a történet hiteles adatai közé a Heraklidák azon háborúja, 
melyet az áthéneiek segítségével folytattak Eurystheus ellen, a melyben Eurystheus maga is, mint láttuk, 
halálát lelte; még akkor sem tekinthetjük e hadjáratot történeti adatnak, ha Apollodoros előadását kiegészít
jük és felteszsziik, hogy nem pusztán a Herakleidák és az áthéneiek, hanem még a dórok is vettek volna részt 
ezen háborúban. Ha maga a háború már a Herakleidákkal való szoros összefüggése miatt méltán vonható 
kétségbe, akkor még inkább annak állítólagos eredménye, melyet szinte Apollodoros 4) említ. Ezen traditió 
szerint a Herakleidák és a mi magától is értetődik, a dórok, Eurystheus halála után elfoglalták volna a Pelo- 
ponnesost, egy évig uralkodtak volna rajta és csak az istenektől eredő csapás, a döghalál, mely a Peloponne- 
sosban dühöngött, bírta arra a hódítókat, hogy Attikába térjenek vissza. Egy évig tartó hódoltság lehetetlen; 
ha ezt lehetőnek gondolnék, akkor nem lenne a görög hajdankornak mythosa, melynek történeti igazságát 
tagadni lehetne. Ezen része a hagyománynak különben már azért sem tarthat igényt hitelre, mert annak 
attikai eredete a legelső pillanatra szembe tűnik. Görögország legjobb idejében, midőn az egész nép csaknem 
kivétel nélkül fegyvert ragadott a perzsák ellen és későbben, midőn Athén hegemóniája fennállott, nem lehet 
oly mythost vagy hagyományt, vagy akárminek nevezzük, képzelni, mely a Herakleidákat barátságos viszony
ban tüntette volna fel az athéneiekkel szemben, Athén és Sparta folyton egymás rovásán törekedtek emel
kedni, és — Apollodoros azt mondja, hogy már elejétől fogva barátság állott fenn a dórok és attikaiak között, 
annyira, hogy a Herakleidák Marathonban és a hozzá tartozó városokban, Tetrapolisban laktak, természete
sen a dórokkal együtt. Nem akarok e részben határozott véleményt mondani, de nekem úgy látszik, hogy ez 
a felfogása a két állam közti viszonynak, csak akkor jöhetett létre, midőn tényleg, valósággal azon eset állt 
be, hogy Athén Spártát támogassa; az pedig a harmadik messenei háború idejében történt, a midőn Spárta 
oly szorult helyzetbe jutott, hogy kénytelen volt Athéntől segítséget kérni, a mi Kimon indítványára meg is 
adatott neki, habár — mint tudva van — hiába. Ezen időben létezett Athénben egy conservativ és lakedae- *)

*) I. 56. — ») 1876. 12. 1. — “) 1876. 6. 1. — 4) II. 8., 2.
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mon érzelmű párt, melynek épen Kimon állott az élén, mely párt működésének következtében igen könnyen 
keletkezhetett azon monda: hogy a Spárta és Athén közötti baráti viszony tulajdonképen igen rég i; azt a 
másik traditiót, mely szerint a dórok Kodros idejében Athén és Attika meghódítására indultak, mely traditio 
homlokegyenest ellenkezik azzal, és amazt teljesen tagadja, nem akarták azon körülmények között tekin
tetbe venni.

Ekképen Apollodoros előadásának azon részlete, melyet eddig megbeszéltünk, teljesen mellőzendő és 
azon tendentiosus koholmányok közé számítandó, minőket eddig többeket találtunk a görög traditióban.

A hódításnak legfontosabb része azonban nem az, melyről az imént beszéltünk, hanem az, mely az 
attikai segítség mellőzésével beszéli a Peloponnesos elfoglalását. A foglalás pedig, mint Apollodorosnál olvassuk, 
nem sikerült sem először, sem másodszor, hanem csak a harmadik kísérletnél. Az első kísérletet azonban 
nem Apollodorosnál olvassuk, hanem Herodotosnál,*) ki is ezt írja, hogy már Hyllos Herakles fia, a delphii 
jósda megkérdeztetése után, meg akarván szállni a Peloponnesost, Echemossal párviadalt vívott és ebben el 
is esett. A frigy értelmében most a dórok kötelesek voltak száz évig várakozni és ezen idő alatt meg nem 
támadni a Peleponnesost. A következő kísérletnél Aristomachos, Hyllos unokája esett el és ennélfogva újra 
visszahúzódtak a dórok.

Ha csak magokat a száraz tényeket akarjuk ezen traditióból kiválasztani, akkor igen könnyen rájuk 
akadunk. Azt akarja a traditió mondani, hogy a dórok magok, mások támogatása nélkül, két ízben törekedtek 
az Isthmuson keresztül a Peleponnesosba rontani, de mind a kétszer visszaverettek az achívok fejedelemei 
által. Magában véve a dolgot igen könnyen megtörténhetett, hogy a dórok éjszak felől jővén, épen a Isthmuson 
szenvedtek két, vagy talán több ízben is veszteséget, — a mit ezen felül olvasunk a két fennidézett írónál, a 
delphii jósda megkérdeztetését, a frigy megkötését, az ezzel összefüggő párviadalt, a százévi időközt, — 
mind ezt mint az egyszerű történeti előadás későbbi kinövéseit egy szerűen elválaszthatjuk amattól. Azonban 
egyelőre még ama történetileg lehető esemény mellett sem kardoskodhatunk, mig azt összefüggésében, a dór 
vándorlásról kizárólagosan szóló adatokkal egybe nem vetjük és mig amaz adatok mellette nem bizonyítanak.

Valamint a dórok két első kísérletétől igen könnyen el lehetett különíteni mindazt, a mi a szépítő és 
magyarázó képzelő tehetség műve, úgy* a harmadik támadás történetével is könnyen bánhatunk el. Magva az 
Apollodoros-féle előadásnak ez lehet, hogy7 a dórok, miután az Isthmuson keresztül nem sikerült nekik az 
átmenet, más utat kerestek a Peloponnesosba, azt tudniillik, melyet a természet arra alkotott, hogy7 Közép- 
Görögországból könnyítse az átmenetet a Peloponnesosba, a tengerszorost, mely Rliiont és Antirhiont egy
mástól elválasztja. Az átkelésre szükséges hajókat Naupaktosban építették és ezek segítségével átkelvén a 
szoroson Elisen keresztül nyomultak a Peloponnesos déli részébe. Ha még tovább akarunk menni és a 
hagyományban több hitelre méltó adatot keresünk, akkor talán még a következőket is lehetne mint hitelre- 
méltó dolgot kiszemelni. Lokrisban a hajóhad elkészülése után sok viszontagság érte a dórokat, mielőtt a 
Peloponnesosba átkeltek; a szárazföldi sereg éhség miatt elpusztult és a hajóhadat a vihar szórta szét. 
Miután e bajokból megmenekültek a dórok, egy Elisben jártas embert vettek magok mellé vezérül, kinek 
hazája ugyan nem Elis, hanem Aetolia volt, de több évig Elisban tartózkodván, jól ismerte azt a tarto
mányt. — Ennyit vagy talán még többet lehetne az Apollodoros elbeszéléséről a monda hitelre méltó alap
jának tartani, mert abban nincs semmi valószinütlenség, hogy a dórok ama tengerszoroson keltek át, hogy 
ezen átkelésre hajókat építettek, hogy7 az átkelés előtt baj érte őket és végre hogy valamelyik peloponnesosi 
vagy aetoliai ember vezette őket; mondom, ez mind megtörténhetett, de hogy valóban megtörtént-e vagy 
sem, arról még későbben lesz szó. E helyen egyelőre csak azt akarjuk említeni, hogy Ephoros 2) előadása 
szerint Oxylos, kit a dórok vezérül választottak, nem volt aetoliai, hanem elisi származású, őse Aitolos 
Elisből elüzetett és a maga nevéről nevezte el Aitoliát.

Hanem ha e helyen nem akarjuk is eldönteni, hogy mennyi történeti igazság van e traditióban, arról 
mindenesetre kell szólnunk, hogy minő az egésznek a színezete.

Feltűnő ezen és az előbbi részletben a delphii jósda szerepe. Hyllos Delpliiben kérdi meg az istent, 
hogy miképen térhetnének vissza a Peloponnesosba; Temenos hasonlóképen cselekszik és arra figyelmezteti 
az istent, hogy7 első jóslata nem teljesedett be, mire az isten kimutatja, hogy ő neki van igaza, a dórok nem
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jól értették utasítását; arra inti Temenost, hogy a tengerszoroson keljenek át a Peloponnesosba; továbbá a 
delphii isten tanácsolja nekik, hogy Oxylos legyen vezéreik. Egy szóval, azt lehet mondani, hogy az egész 
vállalat, a Peloponnesos elfoglalása a delpliii isten utasítása szerint történik és ha eleinte nincs meg a kellő 
siker, akkor ennek oka nem az isten, hanem az emberek, kik nem értik az isten szózatát.

Szembe tűnik itt legelőször az az anachronismus, mely a delphii jósda működhet nemcsak a dór ván
dorlás idejében ismeri és említi, hanem a jósda rendszeres működését megelőző kezdetlegesség idejét mármint 
múltat, mint túlhaladt álláspontot mutatja fel. Azt vethetné talán valaki közbe, hogy épen ez előadás bizo
nyíték arra nézve, hogy azon időben, a melyre a dór vándorlást közönségesen teszik, már fennállott és 
működött a jósda; de arra egyszerűen csak azt lehet mondani, hogy a hagyomány mindig a meglévő intéz
ményeket a régi korba viszi vissza és hogy ennélfogva épen az ilyenekben legkevésbé sem méltó hitelre.

ügy látszik tehát nekünk, hogy a hagyomány eredetét talán a delphii jósdával lehet összeköttetésbe 
hozni, és ezen látszat és lehetőség bizonyos ténynyé változik, mihelyt csak általában is a delphii jósda 
állását veszszük szemügyre. Tudva van, hogy a conservativ jellegű jósda igen jó viszonyban állott a 
spártai aristokratikus államhoz; Spárta nem egyszer ragadott fegyvert Delphi védelmére és Delphi tekinté
lyét Spárta javára fordította. Ennélfogva igen természetes, hogy Delphi a közte és Spárta között létező 
barátságot a régi, mythikus korból származtatja, hogy egyenesen azt állítja, hogy a dórok tulajdonképen a 
jósda tanácsa folytán kezdették meg a Peloponnesos visszafoglalását, hogy Delphi mondotta meg előre, mely 
időben és mily úton történjék az átkelés; a spártaiak, vagy jobban mondva a királyi családok nem láttak 
abban semmi lealázót, hogy a dórok tulajdonképen csak Delphi segítségével jöttek volna Lakedaimon birto
kába, sőt ellenkezőleg azt tudták, hogy az isten támogatása, hacsak a hagyományban is, előnyökre és hasz
nukra válik; mert a nép azt, a mi az istentől származik, félelemmel és tisztelettel nézi. A delphii jósda ezen 
segítsége mintegy isteni szentesítést adott a Peloponnesos elfoglalására.

Végre pedig azon különös körülmény, hogy a hódítók eleinte roszul értvén az isten jóslatát és nem 
érnek az első támadással czélt, hanem csak akkor, midőn a jósda megmagyarázza akaratát — ezen körül
mény legelső tekintetre úgy látszik csorbát ejt a jósda tekintélyén, de csakis látszik. Mert tényleg úgy van, 
hogy épen ez mutatja leginkább az isten bölcseségét, mely előre lát mindent és tud mindent, mely ennél
fogva biztos és üdvös tanácscsal tud segíteni az embereken, ha ezek tudniillik a tanácsát értik vagy érteni 
akarják. Ha az emberek nem értik, akkor nem az isten a hibás, hanem ők maguk és az csak különös 
kegyelme Apollonnak, ha nem csak adja, hanem magyarázza is a jó tanácsot. — A jósda tekintélye épen 
azon ügyesség folytán növekedett annyira, melyet a papság ezen részben kifejtettek, t. i. kimutatni, hogy 
nem az isten téved, hanem az emberek, és ezen törekvésnek nyomát nemcsak a történetben, számos esetben 
külön-külön megtalálhatjuk, hanem épen annyira a történetírásban is, úgy hogy könnyű volna különösen 
Herodotosból a delphii történetírás színezetét több helyen kimutatni. De ennek nincs itt a helye. Azt azon
ban a mondottak után bátran állíthatjuk, hogy azon hagyomány, melyről most szólunk, kétségkívül magán 
hordja a delphii felfogás színezetét, és hogy ennélfogva, akár közvetve, akár közvetlenül, Delphi alkotta e 
hagyományt; meglehet azonban, hogy ennek alapja történeti tény, a mint már elébb is említettük, azt az 
egyszerű tényt azonban a delphii papság az ő czéljai- és szándékaihoz képest mythosi alakba burkoltatta.

Abból, a mit Apollodorosnál e hagyományra nézve még olvasunk, hátra van azon részlet, mely az 
elfoglalt ország felosztását foglalja magába. *) Emlékezzünk csak vissza arra. Sorsot vetnek a hódító nép 
vezérei az elfoglalt tartományok felett, ennek következtében Temenosnak jut Argos, Aristodemos két fiának 
Lakedaimon, végre csel következtében Kresphontesnek Messene. Továbbá arra is kell figyelnünk, hogy az 
osztozás közben Temenos oltárán béka mutatkozik, annak a jelére, hogy jobb lesz ha nem járnak sokat, 
hanem otthon maradnak városukban, a két testvér oltárán kígyó jelenkezik, a bátorság jelképe, és végre 
Kresphontes oltárán róka bujkál, a ravaszság mestere. Ekképen az osztozásnál Lakedaimon és Argos igazsá
gos úton jutott urai kezébe, Messene pedig csalás ú tján ; a megjelenő állatok pedig épen csak Lakedaimon 
jövendőbeli vitézségére és hírére utalnak, ellenben Argost és Messenét a gyávaság és ravaszság bélyegével 
gyalázzák; — tehát minden tekintetben Lakedaimon az igazságos, Lakedaimon a vitéz, — ez a hagyomány 
nem keletkezhetett máshol, mint azon tartományban, melynek dicsőségét hirdeti, Lakedaimonban és annyira

*) 1876. 7. sk. 1.
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hordja a mondva-csinált-nak jellegét magán, hogy csak azon hit, mely minden görög traditióban történeti 
alapot vél találhatni, tagadhatja annak ilyen módon való keletkezését. Különösen egy pont van benne, mely 
napvilágnál tisztábban mutatja, hogy a spártai politika szüleménye az egész, t. i. azon állítás, hogy 
Kresphontes igaztalan úton jutott Messene birtokába; ezen állításnak nincsen más czélja, mint a Messene ellen 
viselt háborúkat igazolni, azoknak jogos voltát bebizonyítani és a spártai politikától azon vádat elhárítani, 
hogy igazságtalan módon igáztak le olyan népet, mely saját hitök szerint tulajdonképen velők egy 
származású.

Foglaljuk most már össze mindazt, a mit eddig az Apollodoros által képviselt traditióra nézve mon
dottunk. Azt nem tagadjuk, hogy ezen traditiónak lehet történeti alapja, hogy a dórok Ivözép-Görögországból 
a Rhion és Antirhion szorosán jöttek át a Peloponnesosba, miután az Isthmuson nem sikerült az átmenet; 
hogy Elisen keresztül nyomulhattak Messenébe, Lakedaimonba és Argosba, és hogy ezen tartományok elfog
lalása után mint hódítók osztozhattak azokon, — de ennél többet nem tarthatunk történeti ténynek. De még 
ezen lehetőség is nagyon kétségessé válik, ha meggondoljuk, hogy a traditióban attikai, delphii és spártai felfo
gás és befolyás mutatkozik, hogy ennélfogva ezen traditió nem egy egész, magában összefüggő elbeszélés, hanem 
legalább is három különböző irányú felfogásnak köszöni létrejöttét. Ha ezt fontolóra veszszük, akkor nagyon 
csökken az egésznek hitelessége és ennélfogva a dór vándorlásra nézve más források után kell látnunk, melyek 
nem engednek annyi kétséget.

A régi íróknál előforduló azon fontosabb helyek, melyek dór vándorlásra vonatkoznak és történeti 
színezettel bírnak, már feljebbx) voltak idézve. Azt hiszem, hogy nem fogja senki sem tagadni, hogy ezen 
számos idézet közöl leghatározottabb és legfontosabb az, a melyet Herodotosnál2) olvasunk. Ezt a helyet 
lehet, a többi idézetek mellőzésével, megbeszélés tárgyává tennünk.

Álljunk meg legelőször Herodotos első adatánál: Deukalion király idejében a dórok a Phthiotisban 
laktak. Ezen állításban mindenesetre van mythikus elem a netaláni történeti igazság mellett, az a mythikus 
elem pedig Deukalion. Ez a monda szerint3) csakugyan Plithiotis királya volt, kinek idejében a róla elneve
zett vízözön borította el egész Görögországot, úgy hogy az emberek csaknem mind elvesztek. Fiai Hellen és 
Ampliiktyon voltak.4) Más hagyomány szerint5) Lykoreiáben, a Parnassos hegyén uralkodott és az özönvíz 
idejében Athénbe menekült Kranaos királyhoz, és pedig Kr. e. 1530 k. — Látni való, hogy Herodotos e törté
neti adatára nézve a legnagyobb óvatossággal kell eljárnunk. Mert a traditió először abban ellenkezik önmagá
val, hogy a nagy vízözön után, melyben mind elvesztek az emberek, Deukalion mégis egy egész népnek a 
királya, továbbá abban mond ellent magának a hagyomány, hogy egyfelől Phthiotisban, másfelől a Parnas- 
sosban, Lykoreiában uralkodik Deukalion. De ha az ellenmondás nem volna is a traditióban, már Deukalion 
mythikus neve Herodotos adatában nem arra való, hogy szavai iránt hitelt keltsenek bennünk ; Deukaliont 
és a vele összefüggő időt mindenesetre számításon kívül kell hagynunk és arra kell szorítkoznunk, hogy 
Herodotos nézete szerint a dórok valamikor Phthiotisban voltak letelepedve.

A következő pontban azt beszéli Herodotos, hogy Doros idejében a Plistiaietisban laktak a dórok, 
Thessaliának éjszak-keleti részében. Ezen állításból is a Doros nevét el fogjuk hagyni; az, mint Deukalion 
unokája, ép oly mythikus személy mint az atyja Hellen, sőt azt lehetne mondani még mythikusabb, mert az 
heros eponymosa a dór névnek.

Ezek azon mythosi elemek Herodotos előadásában, melyek a legelső pillanatra szembetűnnek, 
melyeket ennélfogva el kell távolítani, ha tisztán történeti adatokra akarunk támaszkodni, és ezek eltávolí
tása után vehetjük a száraz történeti tudósítást szemügyre, és tehetségünk szerint megkísérthetjük a dórokat 
utjokon elkísérni Phthiotistól kezdve Lakoniáig.

A dórok ősi hazája tehát Plithiotis, ott találjuk őket legelőször letelepedve; tovább nem megy vissza 
a hagyomány, nem kérdi, hogy honnan és mi utón jöttek oda; nem is kérdezheti, mert azon időről nem 
emlékezhetik, a melyben a görög törzsek még kerestek uj hazát. A tudomány mostani álláspontjáról azonban 
szabad és kell is azt a kérdést felvetnünk, hogy szárazföldön, a Balkan szorosain keresztül jöttek-e Phthio- 
tisba, vagy a Hellespontoson, vagy a tengeren? Sőt azt a kérdést sem szabad elfelejtenünk, hogy váljon csak *)

*) 1876. 9—13. 1. — a) I. 56. — 3) Apollód. I. 7., 2. •— 4) Apollód. I. 7., 2. — 6) Marm. Parium ed. C. Müller, Fragm. 
H. Gr. I. p. 542.
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az az egy törzs jött egymaga, vagy a többi görög törzszsel együtt jö tt-e '? Ezen kérdésre már értekezésünk 
elején x) adtuk a feleletet, és azon nézetet tartottuk valószínűnek, hogy a görögök egyáltalában Kis-Azsia 
felöl vándoroltak be Görögországba a nélkül, hogy kénytelenek lettek volna a Hellespontoson átjönni. Ha most 
már Herodotos adatait helyeseknek tartjuk, és azt hiszsziik, hogy ö csakugyan azon helyzetben volt, hogy az 
igazi tényt ismerhesse, akkor határozottan azt kell állítanunk, hogy Herodotos adata is a mi nézetünk mel
lett szól. Ha a dórok éjszak felöl jöttek Thessaliába, akkor először a Hestiaiotisba értek és csak későbben a 
Phthiotisba, mely ama kerülethez délre esik. Herodotos pedig megfordítva mondja, hogy elébb laktak délen, 
azután éjszakon. E két felfogást csak úgy lehetne egyeztetni, ha azt mondjuk, hogy a dórok, miután már 
egyszer a Hestiaiotison keresztül jöttek, újra tértek oda vissza, — ezt pedig nem lehet elhinni. A népvándorlás 
nem séta, hogy az emberek oda visszamenjenek, a hol már egyszer voltak; vagy ha el akarjuk hinni, hogy 
ez megtörténhetett, akkor borzasztó zavart és rendetlenséget kell feltennünk Thessaliában, melyről különben 
tudomásunk nincsen. Ennélfogva nem tartjuk valószínűnek, hogy a dórok éjszak felől való jövetelét és Hero
dotos adatait össze lehessen egyeztetni. Herodotost csak akkor érthetjük, ha felteszük, hogy a dórok délfelől 
vagyis a maliai tengeröböl felől érkeztek Phthiotisba. De nem akarunk arra nagy súlyt fektetni, hogy Herodo
tos szavai azzal egyeznek, a mit mi a görögök bevándorlására nézve valószínűnek tartunk.

A Phthiotisból későbben éjszak felé a Tempe völgye irányában húzódtak. Letelepedtek mint Hero
dotos mondja Thessaliának azon részében, mely únö r r/vvOaoav zz xat zdv Ouhjanov; ezen szavak után indulva 
lehetetlen máshol keresnünk e helyet mint ott, a hol a két hegység, az Olympos és a tőle délkeletre fekvő 
Ossa legközelebb van egymáshoz, tehát mint említve volt, a Tempe völgyének bejárata körül, és így Thessalia 
éjszak-keleti sarkában. Ezen állítás ellen akkor sem lehet kifogásunk, ha Apollodoros adatat vetjük vele össze. 
Ez azt mondja, mint elébb láttuk,2) hogy Herakles Aigimiosnak a dórok királyának segítségére ment, midőn 
őt az éjszaki Thessaliában lakó lapíthák haddal megtámadták; ezen szavakból is csak azt értjük, hogy a 
dórok valamikor éjszaki Thessaliában laktak. Herodotos szavai azonban más tekintetben gyanút keltenek, a 
midőn t. i. azt teszi hozzájuk, hogy ama vidék neve Histiaietis, vagyis későbbi attikai kiejtés szerint Hestiai- 
otis; ez a megyéje Thessaliának, ha szabad így nevezni, nem éjszak-keleti, hanem éjszak-nyugati részét képezi 
Thessaliának,3) és itt azt kell mondanunk, hogy a törtenetirás atyja tévedett, a midőn azt irta, hogy az Olym
pos és Ossa alatt lévő vidék Histiaiotisnak neveztetik. Ennélfogva nem megyünk túl a kritika határán, ha 
azt az egész adatot, mely az Olympos és Ossára, valamint a dórok oda való vándorlására vonatkozik, kétes 
hitelűnek tartjuk, olyannak, a melyet csak úgy fogadhatunk el hitelesnek, ha másfelől nyer támogatást.

De folytassuk a dórok útját. Az úgynevezett Hestiaiotisból a Pindus hegyére vonultak. Ha az áll, 
hogy csakugyan a Hcstiaiotis laktak, akkor nem kellett nekik onnan a Pindusra menni, mert ez a hegység 
képezi a tartomány nyugati határát; 4) ha pedig a másik felfogás helyes, mely szerint Thessalia éjszak-keleti 
sarkában voltak letelepedve a dórok, akkor magában véve meglehet, hogy onnan a Pindusra mentek lakni. 
Ezen változásnak okát is közli velünk Herodotos. A kadmeionok hazájukból eliizetvén, a dórokat szorították 
ki lakhelyükből. Azok pedig mint tudva van, Kadmostól, Agenor fiától vették nevöket, a ki Thebai város 
alapítójának tartatik, nevében pedig az újabb történészek azon befolyást látják összefoglalva, melyet a phoeni- 
cziaiak a régibb időkben a görögökre gyakoroltak. A kadmeionok neve pedig már a homéri költeményekben is 
található5) és itt egyszerűen Thebai lakóit jelenti. Ezen kadmeionok a közönséges traditio szerint6) azArne- 
ban lakó boiotok által szoríttattak ki lakhelyeikből, úgy hogy máshol kellett nekik letelepedni. Más traditio 
szerint pedig 7) az argivok törtek a kadmeionokra és űzték ki őket ősi lakhelyükből. Herodotos valószínűleg 
ezen utóbb említett traditióra gondol, midőn azt állítja, hogy a kadmeionok foglalták el a dórok lakhelyét és 
ekkép úgy kell szavait magyarázni, hogy a délfelől jövő argivok éjszakfelé szorították a kadmeionokat, ezek 
Közép-Görögországot kénytelenek voltak elhagyni és Thessaliába a Pindus felé törtek, a honnan a dórokat 
kizavarták.

Nem lehet fel nem ismerni az ezen traditióban rejlő ellenmondásokat. Thukydides szerint éjszak felől a 
thessaliai Arnéből jön azon néptörzs, mely a kadmeionokat elűzi, Herodotos szerint pedig délfelől; Thukydi
des felfogása annyiban észszerűbb, hogy nem említi merre menekültek a kadmeionok, tehát azt engedi sej-

*) 1876. 5. 1. — 2) 1876. 6. 1. — 3) Bővebben 1. Bursian Geogr. v. Griechenland I., 47. kk. 11. — 4) Bursian I., 47. 1. — 
8) II. IV. .488. X. 288. Od. XI., 875. V. ö. Bnchholz: Homer. Realien I. 1., 175. 1. — «) Thuk I. 12. — ’) Herod. V. 57. 61.
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teni, hogy ö is azon nézetben volt, hogy a kadmeionok részint Kis-Ázsiába, részint Lakomába menekültek a 
hódító elől; Herodotos szavai már csak azért is kétes hitelűek, mert ő a kadmeionokat éjszak felé vándorol- 
tatja, a hol semmiféle nyomaikat nem lehet találni sem a traditioban, sem a történetben.

De nem csak ezen nehézség van Herodotos szavaiban az utoljára említett vándorlás tekintetében, 
hanem még egy másik igen fontos ; azt állítja ezen iró, hogy a dórok míg a Pinduson laktak nem is neveztet
tek még dóroknak, hanem Maxsdvóv. E szavakból, ha van bennök hitelre méltó adat, csak azt lehet követ
keztetni, hogy a Pinduson valamikor ily nevű nép lakott; de hogy ez a nép későbben onnan eltávozott és 
hosszas vándorlás után a dór nevet vette fel, azt, ha megtörtént is, nem tudhatjuk, mert ilyen név-változás a 
szóbeli hagyomány utján nem maradhatott évszázadokon az illető nép emlékezetében; erre a történet tud- 
tunkkal nem mutat fel példát. Ha pedig mégis a traditio szavaihoz akarnánk ragaszkodni és azt a történeti 
adatot benne megvédeni, hogy a Pinduson lakott valaha egy Makednos nevezetű nép, akár a később uralko
dónak rokona akár nem, akkor ez a nép a dórokra nézve tökéletesen közömbös és a dór vándorlásra épen 
nem vonatkozik, a mint Herodotos hiszi. De nem akarunk itt egész határozottan egyik vagy másik irányban 
véleményt mondani, elég nekünk annyi, hogy a történetinek látszó adat, melyről ezen utóbbi pontokban 
beszéltünk, nem csekély kétségre ad okot, úgy hogy hitelessége semmivel sem nagyobb a Herakleidákról 
szóló hagyomány hitelességénél.

Mielőtt azonban a dórokkal együtt Thessaliát elhagynék, lehetetlen egybe nem foglalnunk azokat, a 
melyeket a Thessaliában tartózkodó dórokról tudunk. Három különféle helyen laktak a dórok egymásután és 
pedig oly tartományban, mely nagyságát tekintve, Görögország nagyobb tartományai közé tartozik ugyan, de 
még sem oly nagy, hogy abban egész népek éjszakról délre, délről éjszakra vándorolhattak volna; a népván
dorlások nem ilyen szűk helyen szoktak megtörténni, a minő Thessalia, mert ha a népek közel feltalálnák azt 
a mi őket útra indítja, akkor a vándorlás maga felesleges volna. Azt sem szabad felejtenünk, hogy oly népek 
melyek annyiszor útra kelnek, végtére azon népek között eltűnnek, a melyeknél letelepedtek, ha nem is egy
szerre, de mindenesetre hosszabb idő lefolyása alatt, úgy hogy végre még a neve is elveszne, ha a történet 
azokat az utókor számára fenn nem tartaná. A dór nép is csak úgy esik amaz általános világtörténeti törvé
nyek alá mint akármelyik más nép; ha annyiszor lett volna kénytelen egy kis tartományban lakhelyét változ
tatnia, a mint feljebb említve volt, akkor ő sem kerülhette volna ki a végveszélyt, a néppel együtt neve is 
eltűnt volna. Azért nem mondunk tehát túlzott Ítéletet Herodotosra, ha a dór vándorlásról szóló e részletét 
nem tartjuk hitelre méltónak és ha az ö felfogását naivnek, gyermekesnek nevezzük, mely minden pragma- 
tismus daczára nem képes a tények összefüggését megértetni az olvasóval.

Herodotos szavaiból, melyeket bírálat alá veszünk, hátra van még az utolsó passus, a melyben azt 
olvassuk, hogy a dórok a Pindusról Dryopisba mentek, a hol mint tudjuk az úgynevezett Tetrapolist alapítot
ták. Ezen szavak ellen, csak magukat tekintve nem lehet kifogásunk; hogy a dórok valamikor Thessaliából 
délfelé nyomultak és Közép-Görögországnak egy kis tartományát elfoglalták az megtörténhetett, épen úgy 
mint már feljebb annak lehetőségét megengedtük, hogy Dryopisból a Peloponnesosba mentek; csak az 
támaszt kételyt bennünk, mint már alább kifejeztük,hogy a nép csak a Peloponnesosban neveztetett el dór
nak, és e neve visszahatott régi lakhelyére Közép-Görögországban, úgy hogy a Dryopist akkor nevezték el 
Dorisnak, mikor már nem voltak ott dórok. Az összefüggést Doris és a dórok között nem lehet tagadni, azt a 
történet minden lapja bizonyítja, de azt sem, hogy a Dryopis neve aránylag késői eredetű, mert épen a 
Dryopis neve akképen való használata, a mint Herodotosnál látjuk, arra mutat, hogy általában ismeretes és 
közönségesebb volt akármelyik más tartomány régi nevénél. Ha pedig ilyent állíthatunk a név eredetéről, 
akkor a régi dór vándorlással való összefüggését nem lehet történeti ténynek tekinteni, hanem csak olyan
nak, mely mint a vaticinium post eventum, csak a befejezett tény lefolyása után keletkezett; a keletkezés 
okát pedig épen a Pindus szóban találhatjuk,2) mert egy ily nevezetűk is folyó volt Dorisban, mely 
vagy arra szolgáltatott okot, hogy a traditio tudván, hogy a dórok a Pindus hegyén laktak, a folyó nevével 
zavarta össze a hegység nevét vagy mint Bursian gondolja, megfordítva, a mi nekünk valószínűtlennek 
látszik.

Ezen hosszasabb fejtegetés után, melyben minden lépten-nyomon nehézségekkel és valósziniitlensé- *)

*) 187G. 13. 1. — a) L. Biu'siau, Geogr. v. Griech. I., 153. 1. 3. j.



13

gekkel találkoztunk Herodotos előadásában, azon eredményre kellett jutnunk, hogy dór vándorlásról szóló tör
téneti színezetű hagyomány olyan természetű, hogy legalább is kétség támad annak hitelessége iránt, és azt 
csak tígy ismerhetjük el történetinek, ha Herodotosból ki tudjuk mutatni, hogy megbízható forrásból merítette 
a száraz tényeket, azaz az eseményekkel egykorú forrásokból.

Ilyen forrásokat Herodotos sehol sem említ, most ilyenre nem is törekedett. 0  úgy írja le az esemé
nyeket, a mint ő neki hitelreméltó emberek elbeszélték és a maga kételyeit is rendesen el szokta mondani, ha 
az elbeszélt tények valószínűségét kétségbe vonja. Arra nézve, hogy Herodotos a dór vándorlásra vonatkozó 
traditioval csakugyan legalább részben szóbeli közlés utján ismerkedett meg, arra nézve van bizonyítékunk 
saját szavaiban1), mint feljebb is láttuk, a midőn azt beszéli a spártaiakról, hogy azok nézete szerint Aristo- 
demos vezette őket Lakedaimonba, nem pedig annak fiai. Ez a spártai szóbeli hagyomány tehát szolgál 
Herodotosnak forrásul; az ilyen forrás pedig a spártaiaknál kétszerte kevesebb hitelt érdemel, mint hasonló 
viszonyok között érdemelne az átliéneieknél; azért érdemel kevesebb hitelt, mert a spártai állam katonai 
szervezeténél fogva kevésbé volt művelve más jón államoknál, ilyen államban pedig az irás egyáltalában, 
különösen pedig a történeti események feljegyzése csak igen későn veszi kezdetét, az irás nélkül pedig mit 
sem ér a traditio. Ha tehát Herodotos elbeszélése csak ezen egy forrásból eredne, akkor már ezen a helyen 
egyenesen kimondhatnók, hogy az egész dór vándorlás története nem bir történeti hitelességgel; de azt nem 
mondhatjuk, mielőtt Herodotos másik forrásáról szülöttünk, melyet a fennidézett helyen említ. Szavai azt 
engedik nekünk sejteni, hogy több költő műveit ismerte, melyekben a dór vándorlás feldolgozva volt, és ha 
közelebbről nézzük szavait, akkor azt érthetjük belőlök, hogy épen a Herakleidákra vonatkoztak e költői 
müvek, mert, a mint láttuk Aristodemos és fiai szerepelnek benne. Arra nézve pedig, hogy epikai vagy 
drámai műveket említ az iró, nem tudunk tisztába jönni, a kifejezés mind a kettőre enged követ
keztetnünk. De akár epost, akár drámát emleget Herodotos, mindenesetre költői mű szolgált neki a spártai 
traditio mellett forrásul. Ha ezen költői müvek tárgya csakugyan mint az imént említettük, a Herakleidák 
mondája volt, akkor azok már ennélfogva nem lehetnek hiteles források; m<‘rt feljebb2) kimutattuk, hogy a 
Herakleidákat illető traditio épen nem hiteles. De ha az egész dór vándorlás minden egyes részeivel volt is 
tárgya a költői müveknek, azért semmivel sem hitelesebb Herodotos elbeszélése. Sőt egyenesen ezt állít- 
hatjuk, hogy a költői művek egyáltalában ilyen értelemben nem szolgálhatnak történeti forrásukul, hanem 
ellenkezőleg, már azon körülmény, hogy valamely esemény vagy cselekedet a görögöknél a költők számára 
anyagul szolgált, bizonyítja, hogy az illető esemény vagy cselekedet nem történeti tény, és ha van kivétel, 
minő p. o. Aischylos Perzsái, ekkor az ilyen ritka kivétel a szabály erősítésére szolgál.

Ekképen tehát Herodotos elbeszélését először a benne lévő ellenmondások és nehézségek miatt, másodszor 
a források teljes megbizhatlansága miatt — ezt pedig különösen akarjuk hangsúlyozni — nem tarthatjuk történeti 
hitelességűnek.

Van azonban még egy része a traditiónak, melyet nem szabad hallgatással mellőzni, t. i. a chrono- 
logia. Ez mint említettük, hathatósan szól a dór vándorlás történeti hitelessége mellett, ha nem is úgy, hogy 
annak minden egyes részletét történeti ténynek mutatja fel, de legalább úgy, hogy általában a vándorlást 
egyikének azon eseményeknek állítja fel, melyekkel a görögök története kezdődnek. Ha pedig annyiféle 
évszámot találunk, melyek a dór vándorlás idejét meghatározzák, akkor ez a különféle adat épen a tény 
történeti volta mellett látszik szólni, a differentiák csak a különféle felfogás eredménye. Azt lehet mondani, 
hogy van sok biztos, kétségtelen esemény épen a görög történetben, melyeknek idejét nem lehet egész 
pontossággal meghatározni, azért azonban senkinek sem jut eszébe magokat az eseményeket kétségbe vonni, 
és a chronologiai nehézségeket ürügyül használni fel arra, hogy a történeti adatok hitelességét megrontsa; 
igy tehát, a mint első pillanatra látszik, a különböző évszám legjobban bizonyít a dór vándorlás hitelessége 
mellett.

E tárgyban azonban már ezelőtt egy nehány évtizeddel Müller Károly*1) kutatásai döntöttek. Hosszas 
fejtegetéseit e helyen nem ismételhetjük, elég lesz ha röviden a főpontokat említjük, melyek a görögök 
clironologiájára és különösen a dór vándorlás idejére vonatkoznak.

l) VI. 52. L. 1876. 11. 1. — 2) 6. 1. — 8) Ctesiae Cnklii et Clironographorum fragmenta et. illustrata a Carolo
Müllero. Par. 1844.
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Müller a bevezetésben a Fragmenta Chronologica-hoz abból indul ki, hogy ki lehet mutatni «totam 
illám antiquissimae aetatischronologiam artifieiosa quadam ratione adornatam esse certisque niti legibus»1). 
Bizonyos mindenekelőtt, hogy a chronologia létrehozásában igen nagy része volt a papságnak, mely a 
templomokban a régi na'xaypatpal'» czimü királyi lajstromokat őrizte. Ezen ávaypatpcüv szerzői a mythikus 
események idejének meghatározásában épen úgy jártak el, mint mi járnánk el, ha hasonló «negotium 
suscipiendum fórét», használtak t. i. kerek számokat. Ezen kerek számok pedig a vallásos szertartással 
függőitek össze, és különösen az égi testek tisztelete szolgáltathatott ilyen számokat. Ekkópen keletkezett a 
cyclusokról szóló tan, a minőt nem csak a görögöknél, hanem sok más népnél találunk. «Jam si quaeras 
quinam cyclus íuerit a Graecis sacerdotibus in usum chronologiae adhibitus, disertis auctorum testimoniis 
plane destituimur. Eruendus igitur est ex pervestigatione et comparatione numerorum, quos veteres chrouo- 
logi nobis servarunt. Quo in negotio, quum per tempus aliquod versatus essem, mox reperi cyclum, quem 
quaerimus, esse sexaginta triuni annorum lunarium, vei sexaginta annorum solarium, ut veteres quidem 
Graeci computabant ; nam seriores clironologi accuratius rem perpendentes paullo aliter statuebant»2).

Ezen hatvan vagy hatvanhárom éves cyclus azonban nemcsak a  görögöknél volt használatban, 
hanem Ázsia több népeinél, különösen pedig a babyloniaknál, kiknél «sossus»-nak neveztetett. Hogy 
mennyire használták ezek a cyclust, legjobban látni Berossosból, kinek töredékeit Müller (későbben) a Frag
menta második kötetében adta ki.

Kutatásainak második fejezetében3) kimutatja Müller, hogy miképen alkalmazták a görögök e 
cyclust a chronologiára.

Ezen számításban a régi chronographok kiindultak az olympiasi epochából és ettől visszafelé számí
tottak. Bennünket e helyen csak a trójai hadjárat ideje érdekel, melylyel, mint már alább említettük, a dór 
vándorlás időpontja szorosan függ össze. Arra azonban figyelemmel kell lennünk «aeram Trojanam in anti- 
quissimis avaypafpóuq ita positam fuisse, ut nulla facta inter initium belli et finem distinctione, simpliciter 
tol Tpojíxá cycli alien ius initio assignarentur.»4) Müller számításainak eredménye a következő:5) a trójai 
háború idejét meghatározó évszámok- és cyclusokra nézve :

Kr. e. 1280 =  az első olympias előtt 504= 8x63.
1229 « « « « 504—51 =  17x3,
1217 <‘ « « « 441 = 7x63.
1196 « « « « 420= 7x60.
1193 (( « « (( 417 = 7x594/7.
1200 (( « « « 424 = 7 x  604/7.
1343--9 2 6 417 = 7x594/7.
1154 az első olympias előtt 378 = 6x63.
1181:= 90 év 1091 előtt, ez = 315 = 5x63.
1595 az első olympias előtt 919 = 12x63.

Ezen tábla szerint azon évszámok, mely a trójai hadjárat és az olympiadák közötti éveket mutatják, 
t. i. 504, 441, 420, 417, 424, 378, 315 és 919 mind szorozmány cyclus-évszámból [63, 60ésö04/7, 594/7; ezen 
cyclus-számok között 6OF7 és 594/7 is van, de ezeket e helyen nem magyarázhatjuk6], és igy látni való, hogy 
a trójai hadjárat idejét úgy határozták meg a régi görögök, hogy e cyclus-számok 5-, 6-, 7-, 8- vagy 12-szere- 
sét vették, és a szorozmány azon évszámot adta, melylyel a trójai hadjárat az első olympiasnál elébb volt.

Ezen évszámosból kiindulva meghatározták a trójai hadjárat és a dór vándorlás közötti időközt; ez 
volt vagy egy cyclus =63 év, vagy két cyclus =126, vagy három cyclus = 1 8 9  év, vagy végre m ásfél 
cyclus =90.

Felesleges volna bővebben fejtegetni, hogy az ilyen chronologiának semmi történeti értéke nincsen, 
hogy nem bizonyít semmit az ekképen meghatározott események mellett; és igy azt kell állítanunk, hogy a 
dór vándorlás történeti hitelessége mellett legutolsó támasza sem, a chronologia, nem bizonyít semmit. 
Fejtegetésünk eredménye tehát most is csak olyan marad, a mint feljebb kifejeztük Herodotosra nézve, t. i. 
tagadja a dór vándorlás történeti voltát. *)

*) p. 112. — 2) p. 113. — s) p. 120. — 4) p. 122. — 5) V. ö. 1876., 1. — 6) L. a magyarázatot Müllemél p. 124.



Midőn feljebb a Herakleidák mondájáról szólottunk, megkísértettük nemcsak e mondában található 
ellenmondásokat kimutatni, annak alaptalanságát és kétes voltát bebizonyítani, hanem arra is irányoztuk 
figyelmünket, hogy némi magyarázatát adjuk keletkezésének. Ugyanazon eljárást akarjuk a dór vándorlásra 
követni; mert ha ez nem történeti esemény, akkor kell okának lenni, a minek ezen vándorlási monda erede
tét köszönheti. A magyarázatot pedig e következőkben véljük feltalálhatni.

A spártai állami szervezetet szemügyre vévén, úgy találjuk, hogy az mint tudva van, a spartok, 
perioikok és lieloták osztályain alapszik; ezen három osztály közül csak a spartok voltak az igazi dórok, a 
liarczos polgárok osztálya, s igy a Lakedaimonban lakó dór törzs csakis harczosokból állott, a többiek a 
traditió szerint achivok vagy lelegeli voltak. Ezen jelenség azonban feltűnő, azért, mert az árja (indo-german) 
nép, a mint az összehasonlító nyelvtudomány kimutatta, a közös ősi hazában már pásztorkodott i s , x) a 
graeco-italikus ág pedig már a földmívelést is ismerte; 2) a dórok életmódja ennek ellentmond, azok sem 
baromtenyésztéssel, sem földmíveléssel nem foglalkoztak, hanem ezeket a perioikokra és helotákra bízták. 
Azt kellene tehát ebből következtetni, hogy a dórok felhagytak uj hazájukban régi szokásukkal — ez pedig 
olyan tény volna, mely a többi görögöknél bizonyítást nem találna, miután ezeknek egy része mindig a béke 
teendőit, földmívelést, kereskedést, sth. űzte. Ennélfogva nem lehet azon gondolatra nem jutnunk, hogy az 
úgynevezett perioikok, kik teljes szabadságot élveztek, a Lakedaemonban lakó görög néptörzsnek azon 
osztálya, mely mint földmívelő osztály a liarczosok, dórok osztályából eredetileg nem volt elkülönítve, hanem 
a liarczosok mellett egyenlő állással birt, és hogy a graco-italikus időben a dórok is csak úgy foglalkoztak a 
földmíveléssel, mint a perioikok, kikkel együtt mint egy nép jöttek Görögországba. A Lakedaimonban való 
letelepedés után az ősi néptörzsekkel való harczokban igen természetes, hogy a nép egy része a harczczal, a 
másik része a földmíveléssel foglalkozott, és ezen külön foglalkozás következtében jött létre a dórok és 
perioikok osztálya, épen úgy mint Indiában a Ksatrja és Vaiszja osztálya. 8) Időjártával a liarczosok mind
inkább felülkerekedtek, annyira, hogy polgári joggal csak ők bírtak és mint kaszt külön állást foglaltak. Ez 
a fejlődés az árja népek történetében törvény, nem pedig az, a mit spártaiak magokról képzeltek, hogy t. i. 
ők egyedül külön néptörzset képeznek, a melyben földmívelő nincsen. A dórok neve is, a mi nézetünk szerint, 
a mi állításunk mellett bizonyít; mert átoptslg, mint már Benseler-Pape említi, annyit jelent, mint 
»harczos» és dőpu-val függ össze, a különbség pedig, mely dópu és Jcopisúg között létezik, épen olyan, 
mint yú'/u és yoma között; tehát a dór nép neve a liarczosok osztályát jelenti eredetileg, nem pedig az 
egész törzset.

A dórok pedig, miután a földmívelő osztály felett annyira emelkedtek, ezen különbséget és magasabb 
állásokat úgy törekedtek jogosnak kimutatni, hogy magokról azt állították, hogy egészen más, a perioikoktól 
különböző néptörzs; mint ilyen csak úgy foglalhatták el kiváló állását, ha ki tudják mutatni, hogy ők fegy
verrel foglalták el e tartományt, hogy az dopúxzrjroi, és igy költötték a későbben dór vándorlásnak nevezett 
mondát, mely eleinte talán kisebb térre, talán csak Köz ép-Görögországra szorítkozott, későbben azonban, 
midőn már megvolt, Thessaliába vitetett át.

Ez, röviden elmondva, nézetünk a dór vándorlásról és annak mondái keletkezéséről, melyet csak 
mint hypothesist akarunk e helyen közrebocsátani; azt különösen kiemeljük, hogy ha ezen felfogásunk téves
nek bizonyodnék is be, azért a dór vándorlás mondája nem érdemelne több történeti hitelt.

Fröhlich Róbert.

x) Mommsen B. G. I. 15. 1. — a) Mommsen R. G- I- 18.1. — “) L. Duncker Gesch. <1. Alt. III. 485. 1.



JE LE NT ES.
A lefolyt tanévben Berecz Antal, a felsőbb leányiskolához való kineveztetése folytán az intézettől 

megválván, helyébe a nt. presbyterium Rátli Arnold, nagykállói tanárt hívta meg egyelőre helyettes tanári 
minőségben.

A fegyelem nem mondható olyan kielégítőnek, mint az elébbi években. Iskolaszéki határozat 
alapján két kizárási eset fordult elő.

A tanuló ifjúság között ez évben többen részesültek ösztöndíjban:
A gróf Teleki-Roth Johanna-féle 42 frtos ösztöndíjat ez idén is Dolcschall Sándor és Moravcsik 

Gyula, YIII-dik osztálybeli tanulók nyerték el, kiket az ösztöndíjra már a múlt tanévben érdemesítettek. 
Kutlik András Y-dik osztálybeli tanulónak a Német tábornok-féle 25 frtos, Nigrinyi György VI-dik és Geduly 
Lajos III-dik osztálybeli tanulóknak pedig a Glósius-féle 2b—21 frtos ösztöndíjat Ítélte oda a nt. presby
terium. Végül örömmel említjük, hogy a nm. m. k. közoktatásügyi miniszter ur Küfáber György Y-dik 
osztálybeli tanulónak a Bésán-féle évi 100 ftos ösztöndíjat adományozta és Torkos Lászlót I-ső osztálybeli 
tanulót és Bésán-féle 100 ftos díjast ugyanezen alapbeli évi 200 ftos ösztöndíjnak élvezetébe léptette elő.

Ezenkívül Aigner Lajos könyvkiadó úrtól még a múlt tanévben adományozott 12 darab és a k. m. 
Természettudományi Társulattól az idén fölajánlott 4 darab könyvet a tanári testület jeles előmeneteld 
tanulók között kiosztott. Schön Vilmos ur, a pesti biztositó intézet igazgatója, a természettani szertár 
számára 10 frtot ajándékozott. Fogadják a tisztelt adakozók a becses ajándékokért szives köszönetünket.



Tanszerek.
I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár az 1876/77. iskolai évben részint vétel, részint ajándékok utján szaporodott.

megszereztettek:
A) Vétel utján

1. Folyóiratok:
a) Budapesti szemle, szerkeszti G y u l a i  Pá l .
b) Budapesti Közlöny, szerkezti S a l a m o n  F e r e n c z .
c) Századok, szerkeszti S z i l á g y i  S á n d o r .
d) Magyar Tanügy, szerkeszti dr. K á r m á n  Mór .
e) Az országos középtanodai tanáregylet közlönye, szerkeszti N é v y  Lá s z l ó .
f )  Magyar Nyelvőr, szerkeszti S z a r v a s  Gá b o r .
0) Protestáns egyházi és iskolai lap, szerkeszti dr. B a l l a g i  Mór .
h) Földrajzi Közlemények, szerkeszti B e r e c z  A n t a l .
1) 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.
k) Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen, szerkesztik B o n i t z H., H i r s c h f e l d e r  W. és B ü h 1 e 

P. Berlin, Weidmann.
/^Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, szerkesztik S c h en k l K., T o m a s che k K. es 

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

Teubner.
n) Literarisches Centralblatt, szerkeszti Z a r n c k e ,  Lipcse, Avenarius.
ü)  Philosophische Monatshefte, szerkeszti dr. S c h a a r s c h m i d t  K. Lipcse, Koschny.
p) Das Ausland, szerkeszti H e l l w á l d  F r i g y e s ,  Stuttgart, Cotta.
q) Repertorium für Experimentalphysik, szerkeszti C a r l  Ph. München, Oldenbourg.
r) Műegyetemi lapok, szerkeszti H u n y a d i  J e n ő ,  K ö n i g  Gy u l a ,  K r u s p e r  I s t v á n ,  S z i l y  

K á l m á n ,  S z t o c z e k  J ó z s e f  és W a r t h  a V i n c z e .
s) Egyetemes philologiai Közlöny, szerkesztik dr. H e i n r i c h  G u s z t áv és dr. Th e wr  e w k E mii.

2. Tudományos müvek :
a) Z i l l  e r  T u i s k o n ,  Vorlesungen über allgemeine Paedagogik. Lipcse 1876.
b) G o e d e k e  K. und Ti  t t  m a n n  J. Deutsche Dichter des XVII. Jahrhundert, 3 kötet. — 9. kötet.' 

Gedichte von S i m o n  D a c h  herausgeg. von H e r m a n n O s t e r l e y .  10. 11. k. Grimmelshausen’s Simpli- 
cianische Schriften herausgeg. von J u l i u s  T i t t  m a n n  1—2. k. Lipcse, Brockhaus 1877.

c) L a n g e :  Geschichte des Materialismus. 1. 2 k. Iserlohn Baedeker. 1877.
d) Re c l u s - U l e  : Die Erde. 2. k. Lipcse Frohberg P. 1876.
e) K l e i n  J. L .: Geschichte des Dramas, XIII. k. : Geschichte des engl. Dramas. 2. k. Lipcse 

Weigel. 1876.
f )  S c h ä f f l e  Al b . :  Bau und Leben des socialen Körpers. 1. k. Tübingen, Laupp. 1875.
(j) B r o e m m e l ,  Fr.: Genealogische Tabellen zur Geschichte des Mittelalters. Basel, Schweig

hauser, 1876.
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h) A n t h o l o g i a  L a t i n a  sive poesis Latinae supplementum. Pars prior recensuit Al ex.  Ri e s e .  
Fase. I. Lipsiae. Teubner 1869.

i) Repertorium über die ersten fünfzig Jahrgänge der Jahrbücher für Philol. und Paedagogik 1826— 
1875. Lipcse, Teubner 1877.

k) R a n k e  L. von, Sämmtliche Werke 20 k. Lipcse, Duncker u. Humblot. 1868.
l) Homeri Ilias I. II. ed. Dindorf. 4 péld.
rn) Homeri Odyssea I. II. ed. Dindorf. 4 péld.
n) Thucydides de bello Pelop. libri VIII. ed. Boehme. 4 péld.
<>) Q. Horatii Flacci carmina ed. Müller. 4 péld.
p) Vergilii opera ed. Ribbeck. 4 péld.
q) Taciti opera ed. Halm. 4 péld.
r) C. Sallustius Crispus ed. Dietseh. 4. péld.

B) Ajándékok.

1. T. A i g n e r  L a j o s  könyvker. úrtól: a) E r ö d i B é 1 a, Olvasókönyv a magyar irodalmi oktatás
hoz. b) H e i l i n g  Ká r o l y ,  Német nyelvtan. Középtanodák használatára I. II. r.

2. A F r a n k  1 i n - T á r s u L a t t ó l :  a) dr. L u t t e r  N á n d o r ,  Betüszámtan az uj tanterv szerint a 
középtanodák felsőbb osztályainak számára. — b) E r d é l y i  I n d a l i  P é t e r ,  Magyar olvasókönyv, 3. kiad. 
c) Mi h á l  k a  A n t a l ,  A növénytan elemei középtanodák számára. 3. kiad. Teljesen átdolgozta M a d a r a s  
E l e k .  — d) S z á s z  Ká r o l y ,  A vers-szavalás elméleti és gyakorlati kézikönyve. 3. kiad. — e) M o c n i k 
F e r e n c z ,  Számitástan, ford. S z á s z  Ká r o l y .  — f )  Dr. C s á s z á r  K á r o l y ,  Számtan a középiskolák 
alsóbb osztályai számára. Első rész. Második kiad. — g) B a l l ó  M á t y á s ,  elemi vegytan az ásványtan 
alapvonalaival. A középiskolák alsóbb osztályai számára. — h) Ma c z k e  Va l é r  Költészettan. i) M i h á l k a  
A n t a l ,  Az ásványtan elemei középtanodák alsóbb osztályai számára. — k) L a u r e n t  F., Az iskolai takarék- 
pénztárról, francziából fordította —y—t. Második kiadás 1876. — l) Dr. S z e m á k  I s t v á n ,  Német mon
dattan, tanodái és magánhasználatra. Második kiad. 1. rész. — m) B e l l i n g e r  J., Földrajzi vezérfonal két 
tanfolyamban; algymn. és alreál. számára. Németből fordította F é n y e s  E l e k .  8. kiad. — n) F e h é r  
I p o l y ,  Kísérleti természettan, az újabb elméletek alapján szerkesztett kézikönyv a középtanodák felsőbb 
osztályai számára. Második kiad. Második fele. — o) Gr egus s  Ágost, Arany János balladái, p) Dr. Császár  
K á r o l y ,  Geometria a középiskolák felső osztályai számára. — q) Dr. S z a b ó  J ó z s e f ,  Ásványtan a 
szemléleti és gyakorlati módszer alapján. — r) R e q u i n y i  Géza,  Európa földrajza az osztrák-magyar 
monarchia kivételével, a középtanodák V. osztálya szám ára.— s) Dr. R o t h  S a m u ,  Ásvány-, kőzet-és 
földtan. Gymnasiumok és reáliskolák felsőbb osztályai számára. — t) K o m á r o m y  L a j o s ,  Görög regék, 
Cox György után fordította . . .  1 és 2. füzet. — a) P i s k o  F e r e n c z ,  Természettan algymnasiumok szá
mára; az ötödik kiadás után magyarítva. — v) B a l ló  M á t y á s ,  A vegytan alapelvei a középiskolák felső 
osztályai számára. Második teljesen átdolgozott kiadás. — x) Dr. L u t t e r  N á n d o r ,  Köszönséges számtan, 
az uj tanterv szerint a középtanodák használatára. 1. 2 . 3 .  füzet. — y) J a b l o n s z k y  J á n o s ,  Az osztrák
magyar monarchia leírása a középiskolák felső osztályai számára. — z) B é k é s i  Gy u l a ,  Görög, római és 
hún-magyar mondák. 2. füzet: római és hún-magyar mondák. — aa) B a l l  á g i  K á r o l y ,  Német olvasó
kon}^ közép és alreáliskolák számára. Hatodik kiadás. — bb) J ó n á s  J á n o s ,  Németnyelvi tan és olvasó
könyv. Első rész. A középtanodák I. oszt. számára, cc) K a s z a p  A n t a l ,  Földrajz a középiskolák haszná
latára. — dd) Névy  L á s z l ó ,  Coriolanus. Irta William Shakespeare, fordította P e t ő f i  Sá n d o r .  
Bevezetéssel és magyarázattal ellátva.

3. L a m  p e l  R ó b e r t  könyvkereskedésétől: a) H a u k e-K ö r n y e i, Egyetemes földirati tankönyve, 
középtanodák számára javította K u t t n e r  D. Harmadik rész. Osztrák-magyar monarchia, b) Dr. He i nr i ch  
G., Deutsches Lehr und Lesebuch. 3. Band. 1. Theil. — c) F e l s m a n n  J ó z s e f ,  A német rhythmika alap
vonalai. — d) C h e r v e n F l ó r i s ,  Egyetemes földirati tankönyv középiskolák használatára. Hauke-Környei 
nyomán 1. k. A magyar királyság és a földközi tengert környező országok. 2. k. Európa, e) Ver es s  Ignácz,  
Homeros lliasa, magyarázata és bevezetéssel ellátta . . . .  1 füzet. I—III ének. — / )  T a n k é  J á n o s  Világ
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történelem alreáliskolai tanulók használatára II. r. Középkor. — g) V i s o n t a y  J á n o s ,  Magyarország és a 
földközi tenger környékének földleirása. — h) L é v a y I s t v á n  és V i d a A l a d á r  Magyar-Görög szótár.

4. Z i 1 a hy S á m u e l  könyvkereskedésétől: K o r é ny - S c h e c k V i n c z e, Buckle rendszere.
5. N a g e l  B e r n á t könyvkereskedésétől: S z a m o s i  J á n o s ,  Plato Critója. Iskolai és magán

használatra.
G. S t e i n . J á n o s  kolozsvári könyvkereskedésétől: B r a s s a i  S á mu e l ,  Lélektan, 2. kiadás.
7. S a l l m a y e r u .  C o m p. bécsi könyvkereskedésétől: H ö h r D á n  i e 1, Lehrbuch der Arithmetik 

für Untergymnasien u. verwandte Lehranstalten. Zweiter Theil.
8. A m a g y a r  t ud.  A k a d é m i a  r é s z é r ő l :  a) Magyar tudomány, akadémiai Almanach csillag, 

és közöns. naptárral 1877-re. b) Dr. C s a n á d y  Gu s z t á v ,  A must és bor főbb alkatrészeinek meghatározási 
módszerei. — c) H e l m  ár  Á g o s t  Bonfinius bírálati méltatása. — d) G y ö r g y  E n d r e ,  A különbözeti 
árszabályok jogosultsága és hatása. — e) J a k a b  I s t v á n ,  A levéltárakról. — f )  K n a u z  Ná n d o r ,  Kor
tan. — g) K o c h  An t a l ,  A dunai trachytcsoport. — h) B á l i n t  G á b o r, Nyelvtanulmányok 2. füzet. — 
i) A magyar tud. Akadémia értesítője, 1870, 4—10. 12—1ö. sz. 1877., 1. 2. sz. — k) Értekezések a nyelv, 
és széptudományok köréből, szerk. G y u l a i  Pá l ,  V. k. 7—10. sz. — VI. k. 1—5. sz. — l) Értekezések a 
történelmi tudományok köréből szerk. F r a k n ó i  Vi l mo s ,  V. k. 6. sz. — VI. k. 1—9. sz. — m) Érteke
zések a társadalmi tudományok köréből szerk. F r a k n ó i  V i l m o s  IV. k. 2—G. sz. — n) Értekezések a 
természettudományok köréből szerk. S z a b ó  J ó z s e f ,  VII. k. 1. 3. sz. 13—1G. s z . — o) Értekezések a 
a mathem. tudományok köréből szerk. S z a b ó  J ó z s e f ,  IV. k. 4—9. sz. V. k. 1. sz. — p )  Értekezések a 
bölcs, tudományok köréből szerk. F r a k n ó i  Vi  1 mos ,  II. k. 4. 5. sz. — q) Nyelvtudományi közlemények 
szerk. H u n f a l v y  Pál ,  XII. k. 3. sz. XIII. k. 1. sz. — r) Mathem. és természettudom, közlemények szerk. 
S z a b ó  J ó z s e f ,  XI. és XII. k. — s) A magyar tud. Akadémia évkönyvei; XIV. k. 1. sz. — t) Archaeologiai 
közlemények, X. k. 2. 3. sz. — u) Mátyáskori diplom. emlékek. II. k. — v) Monum. Hungáriáé historica,
II. oszt. írók: 14. 21. 28. 29. k. — x) Magyar országgyül. emlékek. IV. k. — y) Erdély országyyülési 
emlékek, II. k. — z) Archívum Bákóczyanum, II. oszt. III. k.

9. A nm. m. k. k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  részéről: a) A néptanítók lapja, b) A vallás 
és közoktatásügyi m. k. minisztériumnak a közoktatás állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett 
ötödik jelentése. Budapest, 187G.

10. Dr. K e l e n  J ó z s e f  úrtól: Közegészségi lapok IV. évfolyam.
11. D a l l o s  G y u l a  úrtól saját műve: Kis török tolmács. Budapest Lampel, 1877.
12. A B é k é s v á r m .  r é g é s z e t i  t á r s u l a t t ó l :  A békésmegyei régészeti és mivelődéstörténeti 

társulat évkönyve 1875/G-ra. B.-Gyula, 187G.
13. Ns. S t e i n  a c k e r  Ödön úrtól saját műve : Die Londoner internationale Ausstellung des Jahres 

1871. Wien, Holder, 1873.
14. H o f f e r  E n d r e  úrtól saját két müve: a) Görög nyelvtan. Tanmódszeres rendszerben. Pest, 

187G. Aigner. — b) Görög gyakorló olvasókönyv. Tanmódszeres rendszerben. Pest, 1877. Aigner.

II. TÖRTÉNELMI ÉS FÖLDRAJZI ESZKÖZÖK megszereztettek:
a) Magyarország, Horvát, Tót, Dalmát stb. országok stb. földképe, kiadták S c h e d i u s  

L a j o s  és B l a s c h n i k  S á m u e l .  1848. — b) Imperium Romanum auctore Henrico Kiepert, ej France. 
Photo-Litographie d’aprés un relief ä Weimar. Paris, Delagrave. — d) The united kingdom of Great Britain. 
Published by Thomas Murby. London. — e) B a u e r  C. F. und S e r t h  E. Neueste Karte vom deutschen 
Reich, der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie etc. Stuttgart, Mayer.

III. TERMÉ SZETTANI SZERTÁR,

A természettani szertár számára vétetett: fuvóasztal, ingakészülék a rezgések összetételének föltün
tetésére, Dasymeter, Radiometer.

Boldogult Dr. Frommhold Károly úr örökösei a főgymnasiumnak következő természettani készülé
keket ajándékoztak: nagy dörzsvillanygépet, aranylemezes villammutatót, Lane-íéle palaczkot, Henley-féle

3*
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kisütőt és elszigetelő zsámolyt. Azonkívül Dr. Herzog Armin úr villámindítási készüléket, Schönberg 
Ferencz, VII. oszt. tanuló kalmármérleget ajándékozott az intézetnek.

Fogadják a tisztelt adományozók hálás köszönetiinket az igen becses készülékekért.

IY. VEGYTANI SZERTÁR.
A szertár hydrothiongázt fejlesztő készülékkel szaporodott. Azonkívül többféle vegyszerek és szer

számok vétettek a szertár számára.

Y. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

Ajándékok tanulóktól: apró éneklő madarak; kígyó és nehány bogár.
A tanulók a tanár vezetése alatt tett kirándulások alkalmával rovarokat és növényeket gyűjtöttek, 

melyek az intézeti gyűjtemény hiányait részben kiegészítik.

Egyletek.
I. A magyar önképző kör a tanév elején megalakult ugyan, de időközben megszüntette működését. 

Könyvtára következő művekkel szaporodott: a Kisfaludy-társaság 1876- és 77-dik évre szóló kiadványai: 
Szép Diego, irta Moreto, ford. Beksics G. — A tündéröv, irta Bulla János. — A Revisor, irta Gogol, ford. 
Szentkirályi A. — Don Quijote, IV. köt. —■ Moliére, Vigjátókai, VII. köt. — A m. t. Akadémia könyvkiadó
vállalatának kiadványai: Macaulay, Anglia története II. és III. köt. ■— Lewes, Philosopliia története, I. és 
II. köt. — Boissier, Cicero. — Müller, Újabb felolvasásai. — Fauler Gyula, Wesselényi F. összeesküvése, 
I. köt. — Carlyle, a franczia forradalom, II. köt. — Curtius, A görögök története, II. köt. — Hunfalvy Pál, 
Magyarország ethnographiája.

II. A fögymnasium segély egylete. A főgymn. segélyegyletének vagyona a múlt iskolai év végén 1065 
forint 90 kr. volt. A lefolyt iskolai évben az egylet jövedelme: a) az egyleti tagok dijai: 228 frt 26 kr., b) az 
első hazai takarékpénztártól: 100 frt, c) egy hangverseny után : 121 frt 35 kr., A) kamatok : 49 frt 88 kr., 
összesen : 494 frt 49 kr. — Segélyezésre fordíttatott: a) tankönyvek beszerzése és kiosztása á lta l: 120 frt, 
b) a tandíj fizetése á lta l: 215 frt. c) havi segélyadás utján : 164 frt, összesen 499 frt. — Az egylet jelenlegi 
vagyona: 1056 frt 17 kr.

III. A dalárdának 50 tagja volt. Vagyona : 140 frt 68 kr. Azonkívül még zenekör is megalakult és 
ennek volt 20 tagja. A dalárda és a zenekör a segélyegylet és a tanári nyugdij-alap javára hangversenyt ren
dezett, melynek tiszta jövedelme 242 frt volt.

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. 
K. k. Warga János «Bibliai ismeret».

Latin nyelv h. 6 óra. Az alaktan. Szó- és Írásbeli dolgozatok. Tizenegy kisebb s az «Argonautae» 
czímü mese alaktani elemzése és könyvnélküli tanulása. K. k. Szénássy nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az egyszerű, összetett mondat és mondatcsoport ismertetése és az alaktan 
főbb részei, kiváltkép az igeragozás. írásbeli gyakorlatok.

Német nyelv, h. 3 óra. A névszók és rendes igék ragozása. Az egyszerű s bővített főmondat. Költe
mények emlékelése, prózai darabok elemezése, Írásbeli dolgozatok. K. k. Willmann Lesebuch aus Homer, 
Kaiser Edelsteine deutscher Dichtung.
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Földrajz, h. 3 óra. A mértani és természettani földrajz alapelvei. Európa politikai földrajza. K. k. 
Batizfalvi J. A földrajz elemei.

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

paedeutikai ismertetése. A mértani rajzból: a mértan anyagának szabadkézi rajzolása.
Természetrajz, h. 2 óra. Az első félévben az Emlősök, a második félévben az Izlábuak természet

rajza. K. k. Pokorny.
Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. Zene elemei (rythmika, 2At, SU, *U iiteny). Egyszólamu dalok.

II. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az uj-szövetség könyvei, uj-szövetségi történetek, a tiz parancsolat. K. k. Warga 
János «Biblia ismerete» és Német Károly «Hiterösítő könyvecské»-je III. füzet.

Latin nyelv, h. 6 óra. Az egész alaktan fötelcintettel a rendhagyóságokra. A gyakrabban előforduló 
esetek a casustanból. Az átvett szabályokra vonatkozó írásbeli gyakorlatok. Szénássy olvasókönyvéből, 
olvasmányok elemzése, fordítása és részben emlékelése. K. k. Szénássy nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Az alaktan befejezése, főkép igetan. Költemények és prózai darabok olva
sása, elemzése és részben emlékelése, irálygyakorlatok. K. k. Torkos L. nyelvtana és Kármán olvasókönyve 
II-dik füzet.

Német nyelv, k. 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, Amerika és Ausz
trália földrajza. ív. k. Batizfalvi története és földrajza.

Számtan, h. 2 óra. A tizedes törtekkel való rövidített számítások. Egyszerű hármasszabály egyszerű 
következtetés alapján. Kamatszámítás. Időszámítás. Mauritz K. Számtana.

Mértan és mértani rajz, h. 3 óra. A mértanból: egyenesvonalu síkidomok hasonlósága és összeillö- 
sége, ezek területszámítása. A mértani rajzból: a mértan anyagának szerkesztéstani feldolgozása.

Természetrajz, h. 3 óra. Az I. félévben: Állattan : Madarak, hüllők, halak. K. k. Pokorny. — A II. 
félévben: Növénytan. K. k. Pokorny.

Ének, h. 1 óra. ügy mint az I-ben.
III. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az első félévben a kér. egyház története; a második félévben a magyarhoni prot. 
egyház története. K. k. Pálfy.

Latin nyelv, h. 0 óra. A mondattanból: a casustan, megfelelő Írásbeli gyakorlatok. Olvasmány: Yiri 
illustres urbis Komáé. Egyes olvasmányok fordítása, mondattani elemzése és könyv nélkül való tanulása. 
K. k. Latin mondattan: Szénássy Sándor. Latin gyakorlókönyv, Schultz F., ford. Kiss. — Urbis Komáé viri 
illustres ed. Iványi István.

Magyar nyelv, li. 3 óra. A mondattan részletesen. Puszta, bővített, összetett mondatok. Kiegészítők, 
határozók, jelzők, szórend a puszta, bővített és összetett mondatokban. Elemzés. Költemények és prózai 
darabok emlékelése, irály gyakorlatok. K. k. Torkos L. nyelvtana és Baráth Ferencz olvasókönyve I. rész.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan; olvasmányok és költemények emlékelése; Írásbeli dolgozatok. 
K. k. Willmann Lesebuch aus Herodot; Kaiser Edelsteine.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Középkor, újkor. K. k. Batizfalvi II. III.
Számtan, h. 2 óra. Az arányok és arányiatok. Az arányosságon alapuló számmíveletek. K. k. Mau

ritz R. Számtan II.
Mértan és mértani rajz, h. 4 óra. A mértanból: a körtan, az ellipsis főbb tulajdonságai, peripheriájá- 

nak és területének számítása. A mértani rajzból: a mértan anyagának szerkesztéstani feldolgozása.
Természettudomány, h. 3 óra. Az I. félévben: Ásványtan. K. k. Pokorny. A II. félévben: Természet- 

tan. A testek általános tulajdonságai. Bevezetés a vegytanba. Hőtan. K. k. Greguss Gy.
Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. A scálák ismerete. Egy- és kétszólamu dalok.



IV. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. Első félév kér. hittan, második félévben kér. erkölcstan. K. k. Székács kátéja.
Latin nyelv, h. 6 óra. 1) Viri illustres: Mucins Scaevola. Cloelia virgo. Cains Julius Caesar.—

2) Tirocinium poeticum : Lib. III. Loci longiores ex variis poétis excerpti. a) Loci dactylici: 1., 7., 9., 11., 15. 
b) Loci elegiaci: 3., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24., 25., 27., 30., 31., 32. — 3) Prosodia: Regulae 
generales. Speciales : de compositione, praeteritis, supinis, ultimarum syllabarum quantitate. —- 4) Syntaxis: 
Indicativus. Coniunctivus. Imperativus. Infinitivus. Participium. Gerundium. — 5) Megfelelő Írásbeli gyakor
latok. — K. k. Urbis Romáé viri illustres ed. Iványi István. Tirocinium poeticum ed. Cserny. Versus memo- 
riales auctore Karlovszky. Latin mondattan, irta Szénássy Sándor. 2. kiadás.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A körmondatok ismertetése. Verstan. írásbeli gyakorlatok. K. k. Torkos.
Német nyelv, h. 3 óra. Verstan. Költemények tárgy és alak szerint való elemzése és emlékelése. 

Prózai olvasmány. K. k. Heinrich G. Deutsche Verslehre. Kaiser Edelsteine. Hauff Märchen.
Történelem, h. 2 óra. A magyarok története. K. k. Horváth.
Földrajz, h. 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia statistikai földrajza. K. k. Kuttner Hauke.
Számtan, h. 2 óra. A négy alapművelet algebrai egész és törtszámokkal. Négyzet. Köb. Elsőrendű 

egy és két ismeretlennel biró egyenletek megoldása. K. k. Mauritz R. Algebra.
Mértan és mértani rajz, h. 4 óra. A mértanból: a testmértan elemei, síklapu, henger- és kúpfelüle

teknek felület- és köbszámítása. A mértani rajzból: a mértanban ismertetett felületek távlati rajzolása szem
léltetés útján. Kézikönyv Krisz szeml. mértan II. kötet.

Természettan, h. 3 óra. Kísérleti természettan. K. k. Greguss.
Ének, h. 1 óra. ügy mint a Ill-ban. Egy-, két- és háromszólamu dalok.

V. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó-szövetségbeli könyvek ismertetése. Palaestina földrajza és a zsidó nép 
története.

Latin nyelv, h. 5 óra: 1) Caesaris commentarii de bello Gallico. Liber II. — 2) Ovidii metamorpho
ses. Lib. II, 1—328. Lib. VI, 146—312. Lib. VIII, 183 -235. — 3) A mondattani szabályok alkalmi 
fejtegetése mellett irálybeli gyakorlatok, és pedig: a) Kolmár-Sváby gyakorlókönyve 1—19 sz. a. lévő olvas
mányainak fordítása magyarból la tin ra; b) kisebb önálló dolgozatok. K. k. Caesar ed. Gyurits. — Ovidii 
metamorphoses ex aedibus Teubneri. — Fordítási gyakorlatok Kolmár József és Sváby Páltól. I. rész.

Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan a «/»»- igékig; Babrios-féle meséken begyakorolva. K. k. Koch Ernő 
görög nyelvtana. Gyak. k. Schenkl-Kiss.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Általános irálytan : az irály kellékei, szóképek, alakzatok. Leiró és elbeszélő 
költészeti fajok. Költemények olvasása, fejtegetése s részben emlékelése, irálygyakorlatok. K. k. Torkos L. 
Költészettana s költészeti és prózai olvasókönyve.

Német nyelv, h. 2 óra. A költészettanból az epikai költészet, számos olvasmánynyal; költemények 
emlékelése; irálygyakorlatok. K. k. Heinrich G. Deutsches Lehr- und Lesebuch 1. r.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az ó-kor történelme a legrégibb időktől az actiumi csatáig, főtekin
tettel a műveltségre. K. k. Batizfalvi I. r.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra : Hatványozás, hatványmennyiségekkel való műveletek. Arányok, 
arányiatok, ezek alkalmazása. K. k. Mauritz. — Mértan : A síkmértan. K. k. Abel.

Természettudomány, h. 3. óra. Első félévben: Vegytan. K. k. Sajóhelyi. Második félévben : Ásványtan. 
K. k. Wissinger.

VI. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az uj-szövetség könyveinek ismertetése.
Latin nyelv, h. 5 óra. Sallustius Iugurthajából 15 Caput. Cicerónak Ligarius ügyében tartott beszédje 

s Vergiliusból egy ecloga s Aeneiséből 440 vers. Fordítási gyakorlatok.
Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan befejezve. — Hozzátartozó fordítási gyakorlatok. — 11 aesopusi 

mese, 17 kisebb elbeszélés és 13 epigramma és skoptika. — Herodotos Histor. I. 23—48. Ebből emlékelve



6 mese és Herodotosból 4 fejezet. — K. k. Koeh Ernő Görög Nyelvtana. Schenke-Kiss Görög Olvasókönyv. — 
Herodotos Histor. ed. Dietsch.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Leiró és elbeszélő próza. Epikai s lyrai költészet. Dolgozatok. K. k. Torkos. 
Német nyelv, h. 2 óra. A drámai költészet Sophokles «E lek trá jának  és Schiller «Wilhelm T e li

jének alapján; azonkívül olvastatott és magyaráztatott Göthe «Hermann n. Dorothea» czímü eposa. írásbeli 
dolgozatok.

Történelem én földrajz, h. 4 óra. Az ó kor történelme a római császárság kezdetétől annak buká
sáig. — A középkor története a fölfedezések koráig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a földrajzra. 
K. k. Batizfalvi II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: Hatványozás, gyökvonás, logarozás. Elsőfokú egyenletekről. K. k.
Mauritz.

Mértan. A háromszögek hasonlósága. Trigonometria plana. K. k. Abel. Mértan.
Természettudomány, h. 4 óra. I. félévben: Állattan. K. k. Kriesch. II. félévben : Növénytan. K. k.

Kriesch.

V II. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. — A protestáns egyház története Magyarországban. 
K. k. Pálfy.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: T. Livii ab űrbe condita liber I. cap. 1—23. M. T. Cicero, oratio 
pro Archia poéta. Quinti Horatii Flacci odarum lib. I. oda 1,2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 23, 24, 31, 32, 35. II., 1. 3, 
7, 10, 13, 14, 18, 20. III., 1—6, 9, 13, 30. Hetenként egy órán Írásbeli és fordítási gyakorlatok az esettan 
ismétlésével. K. k. Livius, Cicero és Horatius ed. Teubner. —• Kolmár-Sváby gyakorlókönyv II. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvastatott Homeros Odysseájának V., YI. VII. éneke; emlékelve az V. ének. 
Herodotos Y. könyvéből: cap. 1—17, 23—42, 49—51, 97— 115, =  az ión lázadás története. A syntaxisból 
vétetett az esettan főpontjaiban. K. k. Homeri Odyssea ed. Dindorf. Herodoti históriáé ed. Dietsch.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A színmű és fajai, elmélkedő és szónoki Írásművek megfelelő olvasmányok
kal és irály gyakorlatokkal. Nagyobb olvasmányok : «Bánkbán» Katona Józseftől, «Zene» Kisfaludy Károlytól 
és «Kenn az ernyő nincsen kas» Szigligeti Edétől. — K. k. Torkos L. «Költészettan» és «Prózai olvas
mányok».

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a legrégibb időktől a reformatio koráig. Olvas
mányok : Hartmann von Auetől Armer Heinrich. Gottfried v. Strassburg Tristanjából válogatott részek; a 
Nibelungok éneke egészen.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az új-kor történelme, tekintettel a művelődési viszonyokra és a 
földrajzra. K. k. Bibáry III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. aj Algebra: négyzetes határozott egyenletek egy ismeretlennel; első és 
második fokú egyenletek két és több ismeretlennel. K. k. Mauritz. Általános számtan. — b) Mértan: Tömör- 
mértan. K. k. Ábel. Mértan.

Természettan, h. 2 óra. Bevezetés a természettanba. A merev, híg és légnemű testekről. K. k. 
Fehér Ipoly.

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

V III. Osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az első félévben «Keresztyén hittan», a második félévben «Erkölcstan». — K. k. 
Batizfalvi Hittan és Erkölcstan.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Tacitus Annales lib. I. 78 fejezet, lib. II. 27—41. — Germania, 
cap. 1—27. Horatius Sat. T. 3, 9. od. lib. I. 2, 15, 24. III. 9, 30. Epist. II. 3, 1—200 v. Emlékéivé 78 v. a 
Satirákból és egy óda. — Latin irálygyakorlatok h. egy órában: Kolmár-Sváby Gyakorlókönyv 2. köt. a 
következők: 69—-71; 99—101; 114—118; 130— 145; 155—161.— Önálló dolgozatok. — A római iroda
lom története Augustusig. — K. k. Taciti Annales ed. Halm. Horatii Carmina ed. Mueller.
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Görög nyelv. h. 4 óra. O lvastatott: Thukydides de b. pel. lib. II. 50 fejezet, lib. III. cap. 20—24; 
50—52; 68—82. Ebből einlékelve : 5 fejezet.—Homeros II. XII. ésXVIII. ének. Futólag: XXIV. 440—671; 
VI. 369—502; I I I .  1—383; IV. 1— 222. — A mondattanban az összetett mondatszerkezet befejezve.— 
K. k. Thukydides de b. p. ed. Bőhme. — Homeros, Ilias, ed. Dindorf.

Magyar nyelv, h. 2 óra. A magyar irodalom története a legújabb korig.
Német nyelv, h. 2 óra. A ném et irodalom története a Gottsched-Bodmer-féle vitától Gőthe haláláig: 

írásbeli dolgozatok. Olvastattak a classikusok főbb müveiből egyes szakaszok, valamint Göthe: «Iphigenie 
auf Tauris» czímű drámája. K. k. Kluge Gesch. der deut. Nat. Lit.

Történelem, h. 4 óra. Magyarország oknyomozó története. K. k. Horváth M.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra,: Kamatoskamatszámítás, évjáradék-, kölcsöntörlesztés-számítá- 

sok. Kapcsolástan, binomi tantétel egész igenleges kitevővel. K. k. Mauritz. Általános számtan, b) Gömb
háromszögtan és annak alkalmazása a mennyiségtani földrajzban. Az elemző mértan elemei K. k. Ábel. Mértan.

Természettan, h. 4 óra. Hangtan, fénytan, delej- és villanytan. K. k. Fehér Ipoly.
Bölcsészet, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan. K. k. Zimmermann-Biedl.

A franczia nyelvben Sonnenfeld Miksa oktatta az intézet 32 növendékét, és a gyorsírást Balogh 
Andor vezette.

A tornászatban a tanulók a városi tornaegyletben részesültek.

A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az előadott tantárgyak rendje.

A tanár neve Tantárgy és osztály
Hetenkinti
óraszám

Jegyzetek

Batizfalvi István,
r. tanár.

Vallás: IV. VII. VIII. 
Történelem: VI. VII. 16 Az egyetemes tanügyi bizottság és a 

tanárvizsgáló bizottság jegyzője.

Böhm Károly,
r. tanár.

L atin : VIII.
Görög: VI. VIII. 
Bölcsészet: VII. VIII.

17 A V ili .  osztály főnöke és a tanári 
tanácskozmányok jegyzője.

Elischer József,
r. tanár.

L a tin : IV. V. 
Görög: V. 
N ém et: IV.

18 Az V. osztály főnöke.

Fröhlich Róbert,
r. tanár.

L a tin : VII. 
Görög: VII. 
N ém et: VII. V. 
Történet: V.

17
A V II. osztály főnöke, a gymnasiumi 
sególyegylft felügyelője, a gymna

sium könyvtárnoka.

Dr. Kari János,
hely. tanár.

Természetrajz: I. II. III. V. VI. 
Számtan : I. II. 16 A természetrajzi gyűjtemény őre.

Lehr Albert,
r. tanár.

Magyar: I. IV. VI. VIII. 
Latin : VI.
Vallás: VI.

18 A IV. osztály főnöke.



A tanár neve Tantárgy és osztály Hetenkinti
óraszám

Jegyzetek

Ráth Arnold,
hely. tanár.

Számtan: III. IV. 
Mennyiségtan: V. VI. 
Természettan : III. IV. 
Vegytan : V.

16 A IV-dik osztály főnöke. A vegy
tani szertár őre.

Scholtz Albert,
r. tanár.

Latin: II.
Történelem : II. IV. VIII. 
Földrajz: II. IV.

18 A II. osztály főnöke. A földrajzi és 
történelmi segédeszközök kezelője.

Scholtz Ágoston,
r. tanár.

Mennyiségtan: VII. VIII. 
Természettan: VII. VIII. 13 Ez időszerint igazgató. A természet- 

tani szertár kezelője.

Svoboda István,
r. tanár.

Vallás: III.
L atin : III.
Történelem és földrajz : III. 
Német: II. és III.

18 A III . osztály főnöke.

Schmid Tivadar,
p. tanár.

Ének: I.—IV. 4 Egyházközségi orgonista.

Szolcsányi Ferencz,
p. tanár.

Mértan és mértani rajz : I.—IV. 14 líajztanár.

Torkos László,
r. tanár.

Vallás : II. IV.
Magyar: II. III. V. -VII. 16 —

Weber Rudolf,
r. tanár.

L atin : I.
Német: I. VI. VIII. 
Földrajz : I.

16 Az első osztály főnöke. A dalárda 
felügyelője.

A tanárok irodalmi működése az 1876—77-dik tanévben:
B a t i z f a l v i  I s t v á n t ó l  megjelent: »A földrajz elemei* 9-ik kiadás. — Sajtó alatt van «.-1 világ- 

történet alaprajzú» az algymnasium számára 3 kötet, harmadik kiadás.
T o r k o s  L á s z l ó t ó l  megjelent: 1. «Költészettan III. kiadás» az Athenaeum kiadásában,

2. (i A költői igazságszolgáltatásról» a Petőfi-társaság lapjában, 3. «Körültekintés a magyar verstani bábéiban» 
az orsz. középtanodai tanáregylet közlönyében, 4. «Kisebb czikkek és költemények» különféle lapokban.

L e h r  A l b e r t t ó l  több nyelvészeti czikk és bírálat jelent meg a «Magyar Nyelvőr »-hen.
F r ö h l i c h  R ó b e r t t ó l  több könyvismertetés jelent meg a «Magyar Tan'ágy»- ben. — Sajtó alatt 

Curtius Ernő «Görögök története» fordításának III. kötete.
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A főgymnasiumi tanulók névsora.*

I. OSZTÁLY.
1. Abeles Ödön, 1865. Budapest, m. h. ism.
2. Agorasztó Miklós, 1866. Budapest, g. k.
3. Andreánszky Jenő, 1865. Budapest, ág. k.
4. Beöthy Pál, 1866. Nagy-Marján (Bihar), h. h. •
5. Berger Ödön, 1867. Budapest, m. h.
fi. Beulwitz Ágost, 1866. Török-Szt-Miklós, ág. h.
7. Beulwitz Alfréd, 1864. Török-Szt-Miklós, ág. h.
8. Böhm Béla, 1865. Budapest, m. h. ism.
9. Brachfeld Vilmos, 1867. Budapest, M. h.

10. Brotszky Adolf, 1862. Budapest, ág. h. ism. k. 1.
11. Budner Vilmos, 1864. Budapest, r. k. k. 1.
12. Deutsch Bernát, 1864. Budapest, M. h.
13. Deutsch Lajos, 1865. Budapest, M. h.
14. Deutsch Miksa, 1866. Budapest, M. h.
15. Deutsch Ödön, 1865. Budapest, M. h.
16. Deutsch Rudolf, 1866. Ercsi, M. h.
17. Deutsch Viktor, 1866. Ercsi, M. h.
18. Doctor Izidor, 1866. Budapest, M. h.
19. Erős Sándor, 1866. Budapest, ág. h.
20. Fáik Géza, 1865. Budapest, M. h.
21. Fleischl Károly, 1867. Budapest, M. h.
22. Fleissig Zsigmond, 1866. Gyoma, M. li.
23. Franki Zsigmond, 1865. Budapest, M. li.
24. Freund Nándor, 1864. Budapest, M. h.
25. Fürst László, 1867. Budapest, M. h.
26. Gévai István, 1863. Ercsi, r. k.
27. Glück Erhard, 1864. Budapest, ág. h.
28. Gödi Károly, 1866. Budapest, r. k.
29. Gönczy Gyula, 1866. Prága, r. k.
30. Grauer Henrik, 1865. Budapest, M. h.
31. Grauer Vilmos, 1866. Budapest. M. h.
32. Győry István, 1867. Budapest, ág. h.
33. Haas Armin, 1867. Zombor M. h.
34. Heckenast Róbert, 1866. Budapest, ág. h. *

35. Heksch Armin, 1866. Budapest, M. h.
36. Herzfeld Manó, 1866. Zátrány, M. h.
37. Hirsch Gyula, 1866. Budapest, M. h.
38. Hirschler A. Leo, 1866. Budapest, M. h.
39. Hirchler E. Leo, 1867. Budapest, M. h.
40. Kanitz Jakab, 1866. Budapest, M. h.
41. Karpeles Zsigmond, 1866. Budapest, M. h.
42. Kliély Gyula, 1866. Budapest, r. k.
43. Képessy Imre, 1864. Budapest, ág. h. t. m. ism.
44. Kohn Sándor, 1865. Budapest, M. h. ism.
45. Koller Tivadar, 1864. Besztercze, ág. li. k. 1.
46. Krepuska Lajos, 1863. Budapest, ág. h.
47. Krassy Bódog, 1866. Gyöngyös, r. k.
48. Krausz Miksa, 1865. Oroszlámos, M. h. ism.
49. Laczkó Antal, 1867. Budapest, M. li.
50. Leitner Jenő, 1866. Budapest, M. h. ism.
51. Lichtenstein Lajos, 1865. Budapest, ág. li. ism.
52. Lutocska Dániel, 1864. Budapest, ág. h.
53. Majtinszky Sándor, 1865. Budapest, M. h. ism.
54. Maróty Károly, 1864. Breznóbánya, ág. h.
55. Maszák Aladár, 1867. Budapest, h. h.
56. Mayer Pál, 1866. Lippa, r. k.
57. Mocznik Béla, 1866. Szepes-Béla, ág. h. m. t.
58. Mótyán Károly, 1864. Budapest, ág. h. t. m.
59. Oszvald Sándor, 1866. Budapest, ág. h.
60. Plachy Gyula, 1866. Tót-Györk, ág. h.
61. Pock László, 1865. Livó-Hutta, r. k.
62. Politzer Illés, 1866. Budapest, M. h.
63. Pollák Géza, 1866. Budapest, M. h.
64. Pollák Jakab, 1866. Budapest, M. h.
65. Pototsnik Károly, 1866. Igló, r. k.
66. Preisich Zsigmond, 1865. Uj-Bánya, M. h.
67. Propper Ernő, 1867. Nagy-Kálló, M. h.
68. Raisz Rezső, 1862. Breznóbánya, ág. h. t. m.
69. Rákossy Gyula, 1865. Budapest, ág. h. t. m. ism.
70. Riedl Rezső, 1864. Konstantin., h. h. t. m. ism.

* R ö v id í té s e k :  ág. h. — ágostai hitvallású; li. li. =  helvét hitvallású; r. k. =  római katholikus; g. k. — görög 
keleti; M. h. — Mózes hitvallású; m. t. =  magán tanuló; t. m. — tandíjmentes; ö. d. — ösztöndíjas; k. 1. =  kilépett; 
f  =  meghalt.



71. Schlesinger Miksa, 1800. Budapest, M. h.
72. Schöffer József, 1806. Bács-Almás, M. lx.
70. Schönberg Illés, 1800. Budapest, M. h.
74. Sperling Gyula, 1804. Budapest, ág. h. t. m.
75. Steiner Emil, 1800. Tápió-Bicske, M. li. m. t. 
70. Steiner Ernő, 1800. Budapest, M. h.
77. Steiner Jakab, 1800. Budapest, M. li.
78. Stern Zsiga, 1867. Budapest, M. h.
79. Sternberg Dávid, 1866. Acs (Komáromm.) M. h.
80. Stettina László, 1866. Szobotist (Nyitram.), r. k.
81. Strasser Gusztáv, 1800. Budapest, M. h.
82. Tauszk Ferencz, 1865. Budapest, M. h.
83. Torkos László, 1860. Budapest, ág. b. ö. d.
84. Vághy Károly, 1866. Budapest, ág. h.
85. Vasskó Elemér, 1867. Budapest, ág. h.
86. Vestfried Gyula, 1804. Budapest, M. h. ism.
87. Waltersdorfer Vilmos, 1866. Budapest, ág. h.
88. Woingruber Mór, 1805. Budapest, M. h.
89. Weisz Emil, 1807. Budapest, M. h.
90. Weisz Gyula, 1800. Szeged, M. h.
91. Weisz Manó, 1866. Budapest, M. h.
92. Weisz Nándor, 1800. Budapest, M. h.
93. Wertheim Jenő, 1860. Beodra, M. h.
94. Wintemitz Mór, 1864. Miskolcz, M. h. ism.
95. Wolf Géza, 1800. Nagy-Szombat, M. h.
96. Zuckermann Ede, 1860. Budapest, M. h.

II. OSZTÁLY.
1. Abeles Sándor, 1866. Budapest, M. h.
2. Adler Gyula, 1806. Budapest, M. h.
3. Bartsch Gusztáv, 1866. Bécs, ág. h.
4. Basch Tivadar, 1865. Nagy-Becskerek, r. k.
5. Bischitz Imre, 1865. Budapest, M. h.
6. Biscliitz Károly, 1864. Budapest, M. h.
7. Blazy Gyula, 1864. Budapest, ág. h.
8. Blum Károly, 1805. Arad, M. h.
9. Braun Bertalan, 1865. Borsod-Keresztes, M. h.

10. Brenner Lajos, 1865. Budapest, M. h.
11. Buchwalder Aladár, 1866. Losoixcz, M. h. m. t.
12. Buzay Károly, 1865. Budapest, ág. h.
13. Csillag Géza, 1800. Budapest, M. h.
14. Doctor Béla, 1865. Budapest, M. h./
15. Dohmann Miklós, 1804. Ersek-Ujvái-, ág. h.
16. Dubec Károly, 1865. Budapest, ág. h.
17. Ehrenreich Károly, 1800. Pozsony, M. h. m. t.
18. Eisler Béla, 1805. Budapest, M. h.
19. Elias Fiilöp, 1865. Szeged, M. h.
20. Fabry Frigyes, 1864. Velencze, ág. h.
21. Fayl Frigyes, 1863. Nagy-Osatonya, ág. h.
22. Fischer Sándor, 1865. Budapest, M. h.

23. Fleischl Bobért, 1864. Budapest, M. h.
24. Forster Géza, 1804. Sárospatak, ág. h.
25. Gi’abics Lajos, 1803. Budapest, g. k.
20. Haas Emil, 1805. Budapest, M. li.
27. Horváth Károly, 1803. Budapest, r. k.
28. Jurenák Sándor, 1800. Uj-Kút (Hevesm.) ág. h.
29. Kann Zsiga, 1804. Budapest, M. h.
30. Keményfy Béla, 1865. Budapest, M. h.
31. Keresztszegliy Gyula, 1800. Budapest, li. h.
32. Kohn Aurél, 1805. Baja, M. h.
33. Kopstein Lajos, 1865. Budapest, M. h.
34. Kovásznay Géza, 1804. Nagy-Abony, h. h. m. t.
35. König Ferencz, 1865. Budapest, ág. h.
30. Königsberger Lajos, 1805. Budapest, M. h.
37. Krausz Manó, 1864. Bonyhád, M. h.
38. Krausz Zsiga, 1805. Bonyhád, M. h.
39. Krepuska Géza, 1801. Budapest, ág. h.
40. Küszler Frigyes, 1804. Budapest, M. h.
41. Landau Gyula, 1804. Nagy-Kanizsa, r. k.
42. Landauer Lipót, I860. Budapest, M. h.
43. Lauffer Vilmos, 1804. Budapest, ág. h.
44. Linek Károly, 1803. Budapest, ág. h.
45. Lippa Gyula, 1800. Vág-Ujhely, M. h.
46. Lövy László, 1865. Esztergom, M. lx. m. t.
47. Lusztig Albert, 1863. Póczel, M. h. k. 1.
48. Lusztig József, 1864. Budapest, M. h.
49. Markovácz János, 1864. Csík-Ghymes, r. k.
50. Meiler Izidor, 1804. Szentes, M. h.
51. Nikolics István, 1864. Budapest, g. k.
52. Ofner Oszkár, 1864. Budapest, M. h.
53. Patak Nándor, 1805. Nagy-Mezerits, M. h.
54. Petrovics Pál, 1863. Budapest, ág. h. ism.
55. Pick Simon, 1803. Budapest, M. h.
50. Pikier Gyula, 1864. Munkács, M. li.
57. Politzer Aladár, 1865. Budapest, M. li.
58. Polner Ödön, 1804. Békés-Csaba, ág. h.
59. Popper Hugó, 1860. Budapest, M. lx.
60. Prindl Géza, 1804. Budapest, ág. lx. t. m.
61. Propper Gyixla, 1865. Máté-Szalka. M. lx.
62. Bácz Gyula, 1805. Budapest, h. h.
03. Keiner Mór, 1805. Solt, M. lx.
04. Rosenberg Gyula, 1806. Budapest, M. lx.
65. Rosenfeld Leo, 1865. Budapest, M. h.
00. Rosenfeld Zsiga, 1800. Budapest, M. h.
07. Schlichter Frigyes, 1800. Martfő-Puszta, M. lx.
08. Schmidt Márton, 1865. Temesvár, r. k.
09. Schönberg Pál, 1864. Bxxdapest, M. lx.
70. Schwartz Mór, 1865. Nyir-Csaholy, M. lx. m. t.
71. Seiner Benő, 1864. Török-Szt-Miklós, M. h.
72. Stein Béla, 1800. Zombor, M. h.
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73. Stein Manó, 1865. Budapest, M. h.
74. Ulrich Gusztáv, 1863. Budapest, h. h. t. m.
75. Vanyek Béla, 1864. Budapest, ág. h.
76. Vályi Sándor, 1865. Budapest, ág. h.
77. Weil Izidor, 1865. Budapest, M. h.
78. Weinfeld Gusztáv, 1865. Budapest, M. h.
79. Weinstein Andor, 1865. H.-M.-Vásárhely, M. h.
80. Weisz Géza, 1865. Budapest, M. h.
81. Weisz József, 1865. Budapest, M. h. ism.
82. Wolf Hugo, 1865. Nagy-Szombat, M. h.
83. Záry Ödön, 1863. Budapest, r. k. ism.

III. OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1864. Budapest, M. h.
2. Ausländer Sándor, 1863. Szeged, M. h.
3. Bagi Gerö, 1864. Csongrád, r. k. k. 1.
4. Balassa Ferencz, 1864. Budapest, ág. h. ism. k. 1.
5. Balassa Károly, 1865. Budapest, ág. h.
6. Barber Sándor, 1864. Budapest, M. b.
7. Baum Bernát, 1860. Marczalháza, M. h.
8. Beer Antal, 1864. Budapest, M. h.
9. Birnbaum László, 1864. Budapest, M. b.

10. Blum Robert, 1864. Arad, M. h.
11. Böhm Gyula, 1863. Budapest, M. h.
12. Böhm Lajos, 1863. Budapest, M. h.
13. Brachfeld Zsigmond, 1864. Budapest, M. h.
14. Dohány Károly, 1861. Pozsony, M. h.
15. Doleschall Alfréd, 1864. Beszt.-bánya, ág.h. t. m.
16. Éder Gyula, 1863. Miskolcz, r. k.
17. Eichenwald Gyula, 1866. Csacza, M. h.
18. Eichenwald József, 1865. Csacza, M. h.
19. Friedrich Vilmos, 1864. Budapest, M. h.
20. Fuchs Gyula, 1863. Budapest, M. h.
21. Geduly Lajos, 1862. Ruszberg, ág. h. ö. d.
22. Goldstein Izidor, 1865. Budapest, M. h.
23. Grabics Péter, 1862. Budapest, g. k. k. 1.
24. Grünfeld Lipót. 1864. Budapest, M. h.
25. Gutman Imre, 1864. Budapest, M. h.
26. Guttmann Gyula, 1863. Budapest, M. h.
27. Guttmann Jakab, 1864. Sár-Bogárd, M. h.
28. Gyömrőy Felix, 1864. Budapest, h. h. k. 1.
29. Hartstein Miklós, 1864. Nagy-Kálló, M. h.
30. Hatschek Jakab, 1863. Győr, M. h. ism.
31. Heidlberg Tivadar, 1863. Budapest, M. h.
32. Hellmer Emil, 1862. Budapest, r. k.
33. Hirschler Henrik, 1866. Budapest, M. h.
34. Hütter Károly, 1865. Okány, M. h.
35. Jenes Vilmos, 1864. Hévíz, ág. h.
36. Keppich Béla, 1865. Budapest, M. h.
37. Keppich Henrik, 1864. Budapest, M. h.

38. Knopp Sándor, 1865. Budapest, M. h.
39. Kohner Adolf, 1865. Budapest, M. h.
40. Leuchtag Lajos, 1865. Budapest, M. h.
41. Magen Armin, 1862. Szered, M. h.
42. Markbreit Gyula, 1865. Budapest, M. h.
43. Marschalko János, 1864. Budapest, ág. h.
44. Mayerhofer Lajos, 1863. Csurgó, M. li.
45. Nagy Ernő, 1864. Ersemlye, h. h.
46. Neugebauer Hugo, 1864. Brünn, M. h. k. 1.
47. Neugebauer Ottó, 1865. Brünn, M. h.
48. Neumann Miksa, 1863. Liptó-Szt-Miklós, M. h.
49. Nobl Gábor, 1864. Szombathely, M. h.
50. Pintschof Lipót, 1864. Budapest, M. h.
51. Pintschof Zsiga, 1860. Budapest, M. h.
52. Pock Béla, 1864. Livó Hutta, r. k.
53. Reich Dezső, 1863. Baja, M. h.
54. Roxer Béla, 1864. Miskolcz, ág. h.
55. Sax Frigyes, 1863. Budapest, ág. h. t. m.
56. Scheiner Lajos, 1864. Budapest, M. h. ism.
57. Schön Leo, 1864. Budapest, M. h.
58. Schönberg Kálmán, 1863. Budapest, M. h.
59. Schossberger Adolf, 1865. Budapest, M. h.
60. Sommer Béla, 1864. Budapest, M. h.
61. Spiller Ármin, 1864. Budapest, M. h.
62. Stern Gyula, 1863. Budapest, M. h.
63. Strasser Oszkár, 1864. Budapest, M. h.
64. Stricker Mór, 1863. Vág-Ujhely, M. h.
65. Taub Gyula, 1864. Budapest, M. h.
66. Tolnay Cornél, 1865. Gödöllő, ág. h.
67. Weisz József, 1864. Kassa, M. h. k. 1.
68. Weisbrunn Ede, 1864. Ványa, M. h.
69. Wulkán Mátyás, 1864. Szeged, M. h.

IV, OSZTÁLY.
1. Adler Arthur, 1862. Ada, M. h. k. 1.
2. Altstädter Béla, 1864. Szeged, M. h.
3. Auspitz Alfons, 1863. Budapest, r. k.
4. Barach Marczell, 1865. Budapest, M. h.
5. Basch Imre, 18 3. Budapest, r. k.
6. Batizíalvi István, 1862. Budapest, ág. h. t. m.
7. Birnbaum Ernő, 1863. Budapest, M. h.
8. Blau Pál, 1864. Budapest r. k.
9. Czentner József, 1862. Menhard (Szepes m.),

ág. h. t. m.
10. Deutsch Adolf, 1863. Ráczkeve, M. h.
11. Deutsch Ignácz, 1862. Ráczkeve, M. h.
12. Drechsler Dávid, 1863. Budapest, M. h.
13. Fröhlich Albin, 1860. Pápa, r. k. m. t.
14. Fuchs Zsigmond, 1864. Budapest, M. h.
15. Glósz István, 1863. Budapest, r. k. k. 1.



16. Graeff János, 1861. Budapest, ág, h. t. m.
17. Grosz Gyula, 1863. Budapest, M. h.
18. Groszmann Alfréd, 1863. Budapest, M. h.
19. Grünbaum Béla, 1864. Budapest, M. h.
20. Guttmann József, 1865. Eperjes, M. h.
21. Hartstein Eerencz, 1863. Nagy-Kálló, M. h.
22. Hecht Emil, 1862. Budapest, M. li.
23. Holländer Lajos, 1864. Budapest, M. h.
24. Hornyánszky Viktor, 1863. Budapest, ág. h.
25. Huszár Gyula, 1864. Erdő-Tágyos, r. k.
26. Juvelier Izidor, 1862. Budapest, M. h.
27. Kolin Hugo, 1863. Budapest, M. h.
28. Kovácsy János, 1860. Újlak, (Szerém m.), r. k.

m. t.
29. Kriszhaber Károly, 1863. Kula, M. h.
30. Kiilley Elemér, 1863. Budapest, ág. h.
31. Lázár József, 1863. Budapest, M. h.
32. Löwy Zsigmond, 1863. Jankovácz, M. b.
33. Mares Ödön, 1864. Pomáz, h. b.
34. Neuberger Izidor, 1861. Budapest, M. h. ism.
35. Neupauer Ágost, 1863. Szepes-Olaszi, ág. h. t. m.
36. Polner Aladár, 1863. Békés-Csaba, ág. h.
37. Porter Árpád, 1864. Erdőtelek, h. h. m. t. 1. k.
38. Schaden Frigyes, 1862. Pozsony, ág. h. t. m.
39. Schlesinger Jakab, 1863. Budapest, M. h.
40. Scholder Hugo, 1863. Budapest, M. h.
41. Schönfeld Arthur, 1863. Budapest, M. h. k. 1.
42. Schranz Viktor, 1862. Eperjes, ág. h. t. m.
43. Schwartz Dávid, 1862. Szabad-Szállás, M. h. k. 1.
44. Sclnviedland Jenő, 1863. Budapest, h. h.
45. Singer Miksa, 1862. Csáktornya, M. h.
46. Szedenics Aladár, 1864. Budapest, ág. h.
47. Walter Gyula, 1862. Arad, ág. h.
48. Weisz Otto, 1863. Balassa-Gyarmat, M. h.
49. Wolfner Izidor, 1864. Újpest, M. li.

V. OSZTÁLY.
1. Bindfeld Lajos, 1862. Hatvan, M. h.
2. Blau Dávid, 1852. Csejthe, M. h. m. t.
3. Boda Dezső, 1862. Vönöczk, (Vas m.), ág. h.
4. Braun Kálmán, 1862. Budapest, r. k.
5. Deutsch Adolf, 1860. Apostag, (Pest m.), M. h.
6. Deutsch Károly, 1863. Budapest, M. li.
7. Dohmann István, 1861. Érsek-Újvár, ág. h.
8. Ehrlich Samu, 1861. Kassa, M. h.
9. Engel Nándor, 1862. Malomszeg, (Nyitra m.),

M. h.
10. Földváry Mihály, 1861. Tass, (Pest m.) ág. h.
11. Friedrich Tivadar, 1861. Budapest, M. h.
12. Gencsi József, 1863. Nyék, (Borsod m.),h. h. k.l.

13. Goldstein Imre, 1863. Budapest, M. h.
14. Goldstein Jenő, 1861. Budapest, M. h.
15. Gruber László, 1862. Budapest, M. Ji.
16. Hann Arnold, 1862. Budapest, M. h.
17. Hann Lajos, 1861. Budapest, M. h.
18. Hasenfeld Henrik, 1861. Szirák, (Nyitra m.),

M. h. ism.
19. Ilerczog Manó, 1862. Bonyhád, (Tolnám.), M. h.
20. Jász Géza, 1863. Jobbágyi, (Nógrád m.), ág. h.
21. Jeszenszky Sándor, 1862. Budapest, ág. h.
22. Jung Ödön, 1862. Budapest, M. li.
23. Kohn Sándor, 1861. Eelsö-Nána, (Tolna m.), M. h.
24. Kruze Ernő, 1861. Budapest, ág. h. k. 1.
25. Kuncz Gyula, 1861. Verona, ág. h.
26. Kutlik András, 1860. Budapest, ág. li. t. m. ö. d.
27. Kiifaber György, 1861. Kölesd, (Tolna m.), ág. h.

t. m. ö. d.
28. Laczkó Béla, 1861. Budapest, M. h. m. t.
29. Löw Emil, 1862. Simánd, (Arad m.), M. h.
30. Lövy Ernő, 1863. Ócsa, (Pest m.), M. h.
31. Lövy Frigyes, 1862. Jankovácz, (Bács-Bodrog

megye), M. h.
32. Lyka Emil, 1859. Budapest, g. k. m. t.
33. Mares Zoltán, 1862. Pomáz, (Pest m.), li. h.
34. Mendl Arthur, 1863. Budapest, M. h.
35. Menkesz Vilmos, 1861. Budapest, M. h.
36. Mezey Károly, 1863. Dévaványa, (Heves m.) M. h.
37. Nagy Ákos, 1862. Érsemlye,(Bihar m .),h.h.k.l.
38. Neuberger Gyula, 1861. Budapest, M. h.
39. Pollák Arthur, 1862. Budapest, M. h.
40. Rosenfeld Henrik, 1863. Budapest, M. h.
41. Rudnay József, 1861. Vanyarcz, (Nógrád me

gye), ág. h.
42. Ruttkay Aladár, 1861. Tápió-Szele (Pestm.) ág. h.
43. Sass István, 1863. Szegszárd, (Tolna m.), ág. h.
44. Schlichter Izidor, 1863. Budapest, M. h.
45. Singer Arthur, 1862. Budapest, M. h. m. t.
46. Spieler Zsigmond, 1861. Tata, (Komárom me

gye), M. h.
47. Wiener Ede, 1862. Pozsony, M. h.
48. Wiener Emil, 1864. Pozsony, M. h.
49. Wodianer János, 1864. Budapest, r. k. m. t.

VI. OSZTÁLY.
1. Dohmann Ferencz, 1860. Érsek-Újvár, ág. h.
2. Éder Imre, 1861, Miskolcz, r. k.
3. Guttmann József, 1860. Högyész (Tolnám.) M.

h. k. 1.
4. Herczog 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. Kuncz Jenő, 1859. Kassa, ág. h.
9. Königsberger Manó, 1861. Budapest, M. h.

10. Messinger Simon, 1862. Budapest, M. h.
11. Nagy Kálmán, 1860. Kaposvár, ág. h.
12. Nagy Lajos, 1860. Gárd (Fehérm.) h. h.
13. Nigrinyi György, 1859. Budapest, ág. b. ö. d.

t. m.
14. Pfeifer Lajos, 1861. Budapest, M. h.
15. Bakita László, 1861. Szeged, r. k.
16. Beichmann Ede, 1861. Budapest, M. h.
17. Reményi Ede, 1861. Chicago, ág. h.
18. Sacher Lipót, 1861. Losoncz, M. h.
19. Steiner Armin, 1861. Budapest, M. h.
20. Stern Ármin, 1861. Budapest, M. h.
21. Strausz Mór, 1860. Bécs, r. k.
22. Taubinger Géza, 1861. Podluzsán, ág. h.
23. Thaisz László, 1861. Gerendás (Békósmegye),

ág. h.
24. Walter Béla, 1861. Kassa, ág. h.
25. Weiszbrunn Lipót, 1859. Ványa, M. h.
26. Winter Fülöp, 1861. Ipolyság, M. h.

VII. OSZTÁLY.
1. Bányai Cornél, 1860. Nyitra, li. h. m. t.
2. Brey Imre, 1859. Nagy-Kikinda, r. k.
3. Engel Gusztáv, 1860. Budapest, M. h.
4. Fisclil Béla, 1860. Budapest. M. h.
5. Frank József, 1859. Mező-Tárkány, (Hevesm.),

M. h.
6. Frankfurter Antal 1859. Kaposvár, M. h.
7. Fröhlich Miksa, 1860. Mező-Túr, M. h.
8. Gömöry Károly, 1859. Dobsina, ág. h.
9. Graf Fülöp, 1858. Gödöllő, M. h.

10. Grosz Zsigmond, 1859. Békés, M. li.
11. Herzl Tivadar, 1860. Budapest, M. h.
12. Hunfalvy Géza, 1859. Budapest, ág. h.
13. Kiss István, 1861. Sár-Szt.-Lőrincz, ág. h.
14. Kohn Józsue, 1860. Konstantinápoly, M. h.
15. Kovásznay Zsigmond, 1860. Nagy-Kőrös, h. h.

16. Kozma Andor, 1860. Marczali (Somogym.) h. li.
17. König Zsigmond, 1860. Székes-Fehérvár, M. h.
18. Krausz Zsigmond, 1860. Szt.-István, (Pestm.)

M. h. k. 1.
19. Láng Ármin, 1859. Török-Szt.-Miklós, M. h.
20. Rakonitz Gyula, 1860. Budapest, M. h.
21. Regitko Sándor, 1858. Késmárk, ág. li.
22. Roxer Gyula, 1860. Tokaj, ág. h.
23. Schönberg Ferencz, 1860. Budapest, M. h.
24. Schwarz Adolf, 1860. Tisza-Szent-Imre, M. h.
25. Schwarzwald Izidor, 1860. Dévabánya, M. h.
26. Singer Mihály, 1858. Győr-Sziget, M. h. k. 1.
27. Sonnenberg Izidor, 1860. Budapest, M. h.
28. Stier Manó, 1854. Vág-Ujhely. M. h.
29. Weisz Miklós, 1861. Budapest, M. h.
30. Weisz Samu. 1860. Békés, M. li.

VIII. OSZTÁLY.

1. Agorasztó Péter, 1859. Budapest, g. k.
2. Bakody Árpád, 1858. Lemberg, ág. h.
3. Blau Lajos, 1859. Pécska, M. h.
4. Bleuer Oszkár, 1860. Budapest, M. h.
5. Deutsch Ernő, 1860. Ercsi, M. h.
6. Dohmann Károly, 1859. Érsek-Újvár, ág. h.
7. Doleschall Sándor, 1859. Beszterczebánya, ág.

h. t. m. ö. d.
8. Guttmann Emil, 1859. Budapest, M. h.
9. Hirsch Sándor, 1858. Tamási, M. h. k. 1.

10. Moravcsik Gyula, 1860. Bér (Nógrádm.) ág. h.
ö. d.

11. Neumann Ede, 1859. Budapest, M. h.
12. Péter János, 1858. Duna-Vecse, h. h.
13. Prónay Gyula, I860. Eomhány, ág. h. k. 1.
14. Rosenberg Mihály, 1857. Beodra, M. h.
15. Rosenfeld Alfred, 1858. Budapest, M. h. m. t.
16. Taub Ármin, 1860. Budapest, M. h.
17. Weinmann Mór, 1858. Szentes, M. h. k. 1.
18. Weisz Zsiga, 1859. Léva, M. li.
19. Zofáhl Rezső, 1859. Kalocsa, r. k.
20. Zsigmondy Árpád, 1860. Budapest, ág. h.



Kimutatás az 1875—76-ik év végén és az 1876—77-ik év alatt tartott érettségi
vizsgálatokról.
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T u d ó s í t á s .

A jövő tanév September első napjaiban kezdődik. A beírások, felvételi-, pót- és magánvizsgálatok 
idejét aug. hó 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 n e m  p r o t e s t á n s o k  k ö z ü l  az,  ki  má r  az 
187 Va-d i k i t a n é v b e n í ő g y m n a s i u m u n k n ö v e n d é k e v o 11, 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 i r t o t .

A második félévi tandíj, melyet február első felében tartozik minden tanuló kifizetni, a p r o t e s -  
t á n s o k r a  n é z v e  8 f r t ,  a t ö b b i e k  re- 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 .

Scholtz Ágoston,
igazgató-tan ár.




