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A török hódoltság terjedése Magyarországon 
1541 —1566-ig.

Szomorú képet tár elénk e korszak ! A mohácsi n a g y  szerencsét
lenség nem volt e l é g  n a g y ,  hogy fölóbreszsze a nemzetet tespedéséből, 
hogy egyesítse s igy vezesse a keresztény világ közös ellensége: a török 
ellen. Még ekkor is üdvös egyesülés helyett átkos pártoskodást látunk. 
A szerencsétlen s jobb sorsra érdemes II. Lajost egyszerre két király 
váltja fel: I. Ferdinand a habsburgi, a német párt részéről a pozsonyi 
szerződés értelmében s Szapolyai János, a magyar zászlós úr, a nemzeti 
párt részéről a rákosi végzés szerint. S megindult a küzdelem a két párt 
között. Hol az egyik, hol a másik került felül, de mindebből csak a tö
röknek volt haszna. Segítette az egyik pártot, hogy a másikat letiporhassa 
s hogy azután visszafordulva szövetségese ellen, ezt is tönkre tehesse. 
Természetes, hogy ily körülmények között a török mind jobban és jobban 
befészkelte magát az országba, sőt 1541-ben még a fővárost, Budát is 
kezébe kerítette.

Buda megszerzésével Török-Magyarországnak meg volt vetve az 
alapja. Szolimán ezentúl oda igyekszik, hogy a fővárost hatalmában meg
tartsa s igy minden háborúja oda czélzott, hogy Buda körül egy minél 
tágasabb hódoltsági övét szerezzen meg.

A törökök terjeszkedése azonban érthető rémületbe ejtette nemcsak 
az Izabella és János Zsígmond köré csoportosuló honfiakat, hanem Ferdinand 
királyt és párthiveit is. Mindkét résznek becsülete megkívánta, hogy az 
ország szive, Buda, a pogányok kezéből visszavétessék. Megkezdődtek 
tehát a készülődések, Ferdinand király még a német rendekhez is fordult 
segélyért. D e  N a v e s  császári tanácsos és Németországba küldött követ 
még november 12-én Írja Luxemburgból, hogy a német protestáns feje
delmek hajlandók segíteni Ferdinindot, ha vallásuk tekintetében 15— 20 
évre biztosíttatnak. A speyeri gyűlés pedig 40000 gyalogost és 8000 lovast 
rendelt ki Magyarországba a török ellen.1)

1) Hatvani II. k. 40. oldal.
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Ferdinand ezenkívül nővérétől Máriától is kért segélyt, főleg lovakban.1)
Egy 1542. jun. 9. kelt bécsi levél értelmében a nagy mérvben meg

indított hadi készületek kedvezően haladnak. Ferdinand osztrák területim 
16000 embert állít ki, mig a magyarok (i— 8000 lovast adnak a fősereg
hez. A hajóhad, mely 25 gályából, 132 evezős naszád és 12 bárkából 
áll, 5000 főnyi legénységet számlál.1 2)

A sereg kiállításához szükséges pénzösszegről Hatvani 11. kt. 57. 
old. találunk felvilágosítást, a hol is az adatok részletesen felsorolvák. 
Ez összeállítás szerint pusztán csak a könnyű lovasság, hajóssereg és 
100 ágyú ellátására mintegy 2,136,000 frt szükségeltetnék. Ilyen óriási 
összeg azonban abban az időben nem volt összeszerezhető és már maga 
a pénzhiány eléggé kizárta a vállalat sikerét. Maga Ferdinand is elismeri 
e tényt 1542. okt. 17. Y. Károlyhoz intézett levelében, melyben azt írja 
bátyjának, hogy Pest-Buda felszabaditása jó vezér és a pénz hiánya miatt 
nem sikerült.3)

A készülődések ily nagy vállalatra, melynek sikerültéhez gyors és 
határozott fellépés szükségeltetett volna, ellenkezőleg igen lassan haladtak. 
Brandenburgi Joachim fővezér jun. 20-án még mindig Bécs mellett tábo
rozik, onnan tudósítja a birodalmi rendeket a hiányról, melyben serege 
szenved. Elpanaszolja, hogy se puskapora, se ágyúja, se pénze.4)

Ferdinand készülődései természetesen nem maradtak titokban, füléhez 
jutottak a török császárnak, a ki nem is késett s mint Fráter György váradi 
püspök Brandenburgi Joachimot értesíti, a havasalföldi vajda már szept. 
5-én tudomására juttatta, hogy Szolimán Buda felmentésére siet.5 6)

Buda ostroma szeptember 28-án vette kezdetét, de minden erőfeszítés 
hasztalan volt. A fegyelmetlen sereg Mehemed pasa közeledtének hírére 
okt. 8-án szétoszlott, még felszereléseit is ott hagyva.0)

E kudarczot alig enyhíthette az a kisebbszerü győzelem, melyet 
Zrínyi Miklós aratott az ellenségen okt. elején Somlyó mellett a Balatonnál. 
S annál kevésbbé is enyhíthette, mert többféléi is értesülünk török dúlásról, 
sőt árulásról; igy Magyarországban a farsangban Győr-Szt.-Mártont ra
bolja ki a török.7) S körülbelül ugyanazon időben Tótországban is zsák
mányol. Amazokat Kápolnai Ferencz bosszúálló fegyvere éri utói, megveri 
őket és a zsákmányt visszaveszi, emezek pedig Zrínyi Miklós kardja elé ke-

1) Hatvani II. kt. 47. old.
2) Okmt. 16. kt. XXVII.
3) Hatvani II. kt. 64. old.
4) Hatvani II. köt. 59. old.
5) Hatvani II. köt. 13. old.
6) Verancsics II. köt. 85.
7) Verancsics II. köt. 81. old.
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ríilnek, a ki a zsákmánynyal visszatérő 580 főnyi török csapatból 100-at 
levág. 200-at fogságba ejt.1)

Egy szept. 8-án kelt oklevél szerint Kaczianer János Szomszédvárt, 
Stubiczát s Kostajniczát akarta török kézbe juttatni, de őt is utolérte 
sorsa: Zrínyi megölte. Méltán nevezi Ferdinand Zrínyi ezen eljárását 
hazafias cselekedetnek.1 2 3)

Érdemei elismeréséül ez év decz. 27. napján horvát bánná nevez
tetett ki, annyi hópénzzel, a mennyi elég 600 könnyű lovas, 400 gyalogos 
és a szükséges kémek tartására.

Jóval zivatarosabb a következő 1543. év, a mikor a török 
szultán személyesen látogatott Magyarországba. Április 26-án indult Dri- 
nápolyból. Május végén már 'Nándorfehérvárnál vette át Fráter Györgytől 
a 10000 arany frtnyi erdélyi adót; junius 24 körül Yalpó alá érkezett. 
Még mielőtt azonban ő maga az ország területére lépett volna, vezéreivel 
már előre is hozzálátott a foglalásokhoz. Idomán, bosnyai pasa április 
elején Tótországban nehány kisebb várat foglalt el, ezek között Csázma 
várát is; innen Yalpó alá vonult, hol Murad, pozsegai pasával egyesült. 
Yalpó vára Yerőcze megyében 1’erényi Péter tulajdona volt és parancs
noka Arky. Hősi védelme daczára a várat jun. 23-án a török elfoglalta, 
mert az őrség kishittien parancsnokát a töröknek kiadta és magát kegye
lemre megadta.s)

Innen a török sereg 1’erényi egy másik vára, Siklós alá vonult és 
juh 6. v. 7-én az ostrom 11. napján az őrség szabad elvonulása mellett 
e várat szintén hatalmába veszi.4 5 6)

Siklós elestét Pécs eleste követte. Szaniszló püspök és a többi papok 
a várból megszöktek, mire Kászon bég szegzárdi várnagy jnl. 20-án 
nehézség nélkül hatalmába keríthette.®)

Julius 22-én Szolimán nagy pompával vonult be Budára és onnan, 
mint központból intézte további hódításait.

Mindenekelőtt Esztergom került sorra és daczára annak, hogy hadi
szerekkel jól el volt látva és 1500 ember védelmezte, több roham vissza
verése után aug. 10-én mégis csak a török hatalmába került. Mint fontos 
erősséget a török újra megerősítette, 2000 főnyi őrséget hagyott benne. 
Ezentt’d mint török erősség szerepel 52 éven keresztül 1595-ig.e) Esztergom

1) Okrat. 29. köt. 35. old.
2) Okrat. 30. köt. 141. old.
3) Verán. I. köt. 231. II. 86. Zrínyi I. köt 48.
4) Verán. I. köt, 232. II. 86, Acsádi 242,
5) Verán. I. köt 236, II. 86.
6) Verán. I. kt. 247; II. 86.
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bevételének liirére Tata város sem tartotta magát, megrémült várnagyja, 
Tasso Hannibal, aug. derekán az első felszólításra feladta.1)

Ugyancsak aug. derekán, 16-án, veszi kezdetét Székesfehérvár ostroma. 
Varkócz György kapitány mindent megtett az erős vár megmentésére, de 
a túlerőnek végre is engednie kellett. Az alsó várost mintegy 3000 em
ber védelmezte, de a védőknek a török nem hagyott nyugtot. Mindennap 
újra és újra támadt, úgy hogy ezek teljesen kimerültek. Hős védelem 
után szept. 1-én a külváros elesett. Nehogy a várba visszavonuló védők
kel együtt a török is betörjön, még mielőtt valamennyien a biztos mene
dékben lettek volna, a kapukat bezárták s a kívülmaradottnkat az ellenség 
lekaszabolta. Itt esett el a hős kapitány Varkócz is, mire a várbeliek fej
vesztetten másnap a várat feladták.1 2)

E fontos várakon kívül még más alsóbbrendű várak is kénytelenek 
voltak kaput nyitni a török előtt. így  estek el junius és julius hónapok
ban Pécsvárad, Dombó, Simontornya, Szászvár, Ozora, Palota; elpusztult 
ezenkívül a Balaton melléke mindkét partja is. A magyar fegyverek 
sikereiről ez évben semmit sem jegyezhetünk fel, habár nyomát találjuk 
is, hogy téli háborút terveztek a török foglalások visszavételére. Ferdinand- 
nak ezen czélból összegyűjtött cseh és morva hada azonban szept. vége 
felé széjj eloszlott. Veralló pápai nuncius jelentése szerint nov. 3-án egy 
török sereg Veszprémet vívja.

Ennyi többé-kevésbbé fontos vár elvesztése teszi nevezetessé ezen 
1543 évet; hatása meg is látszik a nov. 19-én megnyitott országgyűlésen.

A megalázott nemzet erélyesen követeli a fölszabadító hadjáratot, 
de nem kevésbbé mint maga a nemzet, kivánta azt Ferdinand is. Nagyon 
is kézen feküdt, hogy a nemzet elfordul az idegen királytól ha látja, hogy 
tőle oltalmára kellő segedelmet nem kap.

ígéri is Ferdinánd, hogy a következő 1544 évben nagy hadat vezet 
a törökök ellen, mire a rendek szintén nagy áldozatot hoznak. A szük
séges pénz előteremtésére nagy adót szavaznak meg, sőt személyes fel
kelést is rendelnek el azon esetre, ha maga a császár vezeti a hadjára
tot. V. Károly azonban nem volt hajlandó abban az évben a hadjárat 
vezetésére, hanem egy máj. 7-én kelt levelében 1545-re Ígéri ugyanezt.

Nem volt más hátra, mint hogy a magára hagyott nemzet önmaga 
gondoskodjék védelméről. A mig Frangepán György a horvátok nevében 
a római pápától kér segélyt,3) addig a tiszamelléki vármegyék Sajó-Szt- 
Péteren gyűlnek össze, hogy önvédelmükről gondoskodjanak. A küzdelem

1) Verán. I. kt. 247; II. 86.
2) Verán. I. kt. 247; II. 86.
3) Okmt, 16 kt. XXXV.
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mindkét részről változó szerencsével folyt,. Visegrád, Hatvan, Nógrád még 
Julius előtt elestek, Széesény vára azonban csak rövid ideig maradt török 
kézben, Nádasdy Ferencz és Zrínyi csakhamar visszafoglalták. Lévát 
Balassa oly vitézül védelmezte, hogy a török kénytelen volt alóla elvo
nulni. Igaz ugyan, hogy a pásztói szerzeteseket büntetlenül gyilkolta le 
a vad ellenség, de viszont egy királyi lovascsapat Székesfehérvárig por- 
tyázott és nagy martalékot vitt haza,1) Szálkán pedig, Hontmegyében 
Nyári Ferercz és Balassa Menyhért egy rabló török csapatot vertek tönkre1 2)

E csekély siker mégis annyira vitte a nemzetet, hogy teljes nyuga
lommal ült össze 1545 febr. 2-án Nagyszombatban az országgyűlés, mely
ből, minthogy Ferdinánd bátyja nevében minden jót megígért, köszönő 
feliratot intéztek V. Károlyhoz jó akaratáért s újból fölkérték, hogy sereg
gel előzze meg ti törököt; az élelmi szerekről s hadi felszerelésről az or- 
szággyülés majd fog gondoskodni.

Kitudódott azonban jó hamar, hogy Ferdinánd csak hitegette a ren
deket s bátyjával együtt titokban békét kért Konstantinápolyban, mint a 
hogy tényleg adott is erre nézve V. Károly Ferdinándnak utasítást 1544 
decz. 29-én.3)

Kitört erre a zivatar az országgyűlésen s e cselekedet jellemzésére 
oly szavak hangzottak el, melyek ismétlésére az országgyűlési tudósító 
V. Károlyhoz intézett tudósításában sem mert vállalkozni.

Az elkeseredett hangulat oly nagy arányokat öltött, hogy Frater 
György jun. 7-ére Debreczenbe liivott össze gyűlést, melyen az arra 
megjelent urakat Ján. Zsig. pártjára iparkodott hozni. Czélja volt a nem
zetet János Zsigmond körül csoportosítani s a törökkel a német ellen szö
vetkezni ; tervét azonban nem vihette keresztül. Elkésett, mert Ferdinánd 
követe, Weltwick Gellért, a portánál 1 1/2 évi fegyverszünetet eszközölt 
ki 1545 nov. 10-től 1547 máj. 10-ig tartammal.

Ez évből csak egy fegyvertényt jegyzőnk fel: az ország déli részé
ben Lovacskónál Karancsics György vert meg egy török csapatot. A 
foglyok vallomása szerint a törökök az uszkókok ellen készülődnek s ezen 
czélból a pozsegai pasa is Lovacskó felé vonul, hogy ott a többi török 
csapatokkal egyesüljön.

Ezen évre esik a török uralom alá került rész közigazgatási beosz
tása is, mely a következő volt. Az egész hódoltsági terület a budai hely- 
tartóság alatt 15 szandsákra oszlott, melyek a következők : 1. Buda, 2. 
Esztergom, 5. Fehérvár, 4. Nográd, 5. Hatvan, <i. Szeged, 7. Veszprém,

1) Hatvani II. kt. 113.
2) Verán. II. kt. 87.
3) Buchholz Urk. B. 342 old. Hat, II. 117. 119.
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8. Mohács, 9. Siklós, 10. Pécs, 11. Simontornya, 12. Szegzárd, 13. Pozsega 
14. Szerén:, 15. Végszendrő.

Ugyanezen évben szabályozta a török e szandsákságok adózási 
viszonyait is. A munkálat keresztülvitelével Chalil budai defterdár bíza
tott meg, az az ember, a ki annyira telhetetlen volt, hogy még a királyi 
sírboltokat is felhányatta aranyért Székesfehérvárott. Természetes, hogy 
ehhez képest az adók is terhesek voltak, terhesek oly annyira, hogy még 
gyermekek is kivettettek adó fejében. S a szegény leigázott nép Chalil 
ezen munkája alapján fizette adóját 140 éven keresztül!

Daczára az 1545 nov. 10-től másfél évig tartó fegyverszünetnek, az 
1546 évben mégis akárhány oly adatra találunk, melyek arról tanúskod
nak, hogy a török a fegyverszünetet nem vette komolyan. Így értesülünk 
arról, hogy a budai pasa beveszi Dombró várát s Zala megyéből 10,000 
embert hajt el. így  tudjuk, hogy támadást intézett a sághi klastromerőd 
ellen s hogy Eger ellen is készülődött. Egy július 13-iki levél szerint 
a török Tótországba ütött, s Zágráb vidékét szándékozta feldúlni. Egy 
julius 18-iki levél szerint Lendva környékét pusztítja. Megbosszulásukra 
Zrínyi Miklós ragadt fegyvert s viszonzásul Törökországba akart betörni.1)

Magyar részről a fegyverszünetet a várak megerősítésére használták 
fel, az 1546. XL1V. t. ez. pl. Drégely-Palánkot végvárrá teszi s megerő
síti ; ugyanígy Tihanyt is.

A már-már lejáró fegyverszünet annál inkább tölthette el aggoda
lommal Ferdinándot és V. Károly császárt, mert a német birodalomban 
kitört a schmalkaldeni háború s a helyzet nagyon veszélyes lehetett volna; 
minden áron békét kellett szerezni a töröktől. Ennek kieszközlésére 
Weltwick Gellért és Ugrinovics, mint meghatalmazott követek megfelelő 
utasítással Konstantinápolyba küldettek. Működésűk czélhoz vezetett, a 
a mennyiben sikerült 5 évi békét kieszközölniük 1547 junius 19-tői 1552 
június 19-ig oly feltétellel, hogy Ferdinánd a szultánnak évenként 30,000 
arany adót fizet, Resztem fővezér pedig 3000 arany évi ajándékot kap.

Az ország e békekötéssel hivatalosan is három részre szakadt. A 
m a g y a r  k i r á l y é  volt: 1. A tulajdonképeni Magyarországból 32 megye, 
u. m: Somogy, Zala, Vas. Sopron, Veszprém, Győr, Moson, Komárom, 
Pozsony, Esztergom, Nyitra, Bars, Zolyom, Hont, Trencsén, Túrócz, Árva. 
(Alsó Magyarorsz.), Nográd, Gömör, Torna, Heves, Borsód, Abaúj, Zemplén, 
Sáros, Szepes, Liptó, Ung, Bereg, Mármaros, Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, 
Kraszna és Közép-Szolnok (Felső Magyarorsz.) 2. Slavóniából a Dráva- 
Száva és Illova közti vidék, Zágráb, Várasd és Körös megye egy része. 
3. Horvátországból Bihács s a tenger közti rész.

8

1) Okmt. 29 kt. 67— 68 oki.
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J á n o s  Zsigmondé: Erdély, Arad, liékés. Bihar, Csanád, Csongrád, 
Külső-Szolnok, Temes és Zaránd (Temesköz : Temesvár. Lugos. Heese és 
Becskerek). Az ország többi föl nem sorolt része a töröké lett.

A békét mindkét fél elég őszintén tartotta meg egészen 1550 okt. 
haváig, mely időtől kezdve mindig több és több adatot találunk a béke 
megszegésére vonatkozólag. 1547. szept. 22. ugyan a béke megsze
gésével Zrínyit panaszolja be a budai pasa, de későbbi adataink a 
törököt tüntetik föl mint békeszegőt Zrínyi 1550. okt. 31-én kelt levele 
szerint a bosnya pasa kádastól átkelt a Száván és Zrin alá ütött. Nov. 
26-án újra panaszkodik, bogy az ellenség napról-napra pusztítja a vég
várakat. Decz. 10. és 12-én felpanaszolja, hogy a török újabban Vinodol, 
Iváncs, Jamnicza, Kostajnieza, Zrin és llrasztovicza környékét pusztítja 
és számos foglyot visz el. 300 lovasával, — úgy mond, — nem képes a 
bosnyai, pozsegai, hlevnói és herczegovinai szandsákok ellen semmit sem 
tenni. „Ilyen fegyverszünet mellett — Írja — azt a kevés helyet is, a mi meg
van, elvesztjük.“ S minden levelében hangsúlyozza, hogy ő maga a fegy
verszünetet szigorúan megtartja.1)

Ezalatt Erdélyben is kiélesedtek a viszonyok I*'rater (íyörgy és 
Izabella között annyira, hogy az utóbbi a szultán segítségében bizakodva, 
Szalánczi ,Jánost küldé segítségért Kaszim budai pasához, a ki sietett is 
e hívásnak eleget tenni. Nem jutott azonban be Erdélybe, mert Tótváradon 
hírét vette, hogy Izabella és Kráter György kibékültek. A maros-illyei 
táborból értesíti nov. 2-án az erdélyi rendeket, hogy nem nyomul tovább, 
ha Fráter Györgytől elfordulnak s a szultán védencze, János Zsigmond 
köré csoportosulnak.2)

Az 1551. év folytatása az 1550. nov. és dec. hónapokban megkezdett 
küzdelmeknek. A parancs, melyet a szultán Ali pasának küldött, igen rövid 
volt és csak ennyiből állott: „pusztítsd tűzzel vassal Ferdinand határait, 
s dúlj föl mindent Ausztriáig és a Kárpátokig.“ Es ez a kegyetlen parancs 
nem maradt puszta szó. A merre tekintünk, mindenütt romlás, mindenütt 
pusztulás. Kivette részét a bajból úgy a Dunántúl, mint a Felvidék, s 
kivette részét még keservesebben a Tisza-Marosszüge egészen Erdélyig.

Zrínyi már ja.n. 23-án tudja, hogy a bosnyai és hlevnoi pasák ké
szülődnek8) s már fobr. 8-án irja, hogy a horvát várakban csak pusztulást 
lát. Pénze nincs8 sehonnan sem kap.*) Márcz. 19-én már arról értesülünk, 
hogy a horvát részeken portyázik a török, Zrin és Pedd várak alatt 
gyalog-, Prekoverszky alatt pedig egy lovas török csapat zsákmányolt.*)

1) Okmányt. 20. k. ISO— 137.
2) Verán. VII. 155. I. TörUk-magyarkori államokmt. I. 5.
3) Okmt. 29. 139. old.
4) Okmt. 29. 144. old.
5) Okmt. 29. 147. old.
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Márcz. 28-án a naponként portyázó ellenségtől, a kik mindig foglyokat 
is hurczoltak magukkal, bányáit félti Zrínyi s a horvát várakat erősiti 
ellenük.1)

Yerancsics még tovább vezet bennünket. A törököt Zala és Somogy 
megyében találjuk, hol Dervis bég Ali pasa parancsára folytatja rabló 
kalandozásait; Babócsánál azonban pórul jár, a mieink csapatjára bukkan 
s mig egy kis folyón gázlót keres, elveszíti ideje jó részét. Ott pusztul 
el a török csapat legnagyobb része s a ki a beálló sötétség védelme alatt 
életét e napon meg is mentette, másnap esett a kíméletet nem ismerő 
fegyverek áldozatául.1 2) Seregeink egy másik diadaláról is van tudomásunk, 
arról, melyet Rátkay Pál és Bácskai János vívtak ki Pápa táján.3 4)

A tisza-marosszögi állapotok, melyekről alább lesz szó, javítottak 
némileg a dunántúli helyzeten. Erre mutat Ferdinand okt. 18-iki parancsa, 
melyben Zrinyit felszólítja, hogy támadja meg a török birtokokat, mivel 
a horvát-szlavon végvárakból sokan, az őrség nagy része az erdélyi sereg 
támogatására távozott.

Szerencsésebb a helyzet a Felvidéken. A szultán szigorú parancsát 
ide is eljuttatta ugyan Ali pasa s ehhez képest Arszlán hatvani bég 
pusztítja is az Ipoly és Garam közti vidéket, de midőn zsákmánynyal 
megrakodva visszafelé térne, megrohanja seregét Zoltay Lőrincz, Érsekújvár 
parancsnoka, szétveri s a gazdag prédát visszaszerziA) — Velibég ugyan
ezen időben a Mátyus földjét foglalja el a Garam és Vág közt, de őt is 
eléri sorsa, ő maga is a magyarok kezébe kerül.5) Ez időben próbálja a 
török Nvitramegyében Romját várát bevenni: viszaveretik.6) Szeptember 
elején Arszlán bég azon hitben, hogy védői nincsenek, Egert rohanja meg: 
csalódott. Teuffel Erasmus annyira megverte, hogy 300 török fedte a 
csatasikot.7) — A mieink azonban Hatvan közelében hirtelen rohammal 
Zonda vára birtokába jutottak8) s vitézeink egy más bravour-cselekedetét 
Hatvani okmánytárában9) találjuk megörökítve, mely adat szerint 3—400 
vitéz Szolnokról Sav Ferencz vezetése mellett oly váratlanul támadta meg 
a kalocsai törököket, hogy azokat alig 2 óra alatt teljesen tönkre verte 
s a városból kiűzte.

10

1) Okmt. 29. 149. old.
2) Verán. I. 257— 258.
8) Hatv. II. 270.
4) Verán. I. 257.
5) Verán. I. 257,
6) Verán. I. 266.
7) Hatv. II. 267.
8) Verán. I. 265.
9) Hatv. II. 273.
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Mindezek csak apróbb események, mert a töröknek nem is volt 
szándékában e vidékeken nagyobb foglalásokat eszközölni Kitűnik ez már 
abból is, hogy serege java részét a Tisza-Marosszög ellen összpontosította. 
A török támadás oka abban keresendő, hogy jó előre értesült Martinuzzi 
politikai sikereiről, a ki utóvégre is annyira vitte a dolgot, hogy Izabella 
julius 21-én Felvinczen átadta Ferdinand megbizottainak a szt. koronát.1)

Már jóval előbb ápr. 6-án tudatja Báthori András Fráter György- 
gyel, hogy a török haderő mindenfelől megindult. Fráter György most 
már Ferdinándtól kért segítséget, de csak 1000 lovas és 600 gyalogost 
s Trencsén várából 4 faltörő ágyút kapott. A csapat vezére Castaldó, ki 
június elején érkezett Füvedre.1 2)

Izabella és Ferdinand közeledése nagy haragra lobbantotta Szolimán 
szultánt, a ki Malvezzit, Ferdinand követjét elzáratta juh 18-án, 20-án 
pedig levélben fenyegette meg a barátot.3 4)

Mehemed pasa még tovább megy s augusztus 3-án ugyancsak fenye
gető levélben értesíti Fráter Györgyöt, hogy hadai már gyülekeznek s 
nem sokára Péterváradnál fog a Dunán átkelni.1) Fenyegetését szept. 7-én 
beváltja, átkel Péterváradnál a Dunán, 11-én Csúrogon van s a 'Pitéiből 
hozott hajókból hidat veret, azon kel át a Tiszán5 6) és ezzel megkezdődik 
a harcz. Szept. 15-én Becsét szállja meg, lü-én árulás folytán beveszi. 
Szept. 18-án a szomszédos A rács (Török-Becse és Beodra között) szintén 
megadja magát. Szept. 21-én Becskereket érte hasonló sors, miután az 
őrség gyáván oda hagyta.“) A szept. 21. és 28. közötti napokon Horogszeg 
(Temes m.), Eperjeske (Arad in.), Sáf-Kis-Somlyó (Arad m.), Bessenyő 
(ma is lakott hely a Maros balpartján), Zádorlaka (a Maros balpartján), 
Bodorlak (ma ismeretlen), Nagy-Lak (Csanád m.), Fellak (Maros bal- 
bartján), Csálya vára (Maros jobbpart, Zádorlakkal szemben puszta), 
Egres (Maros balpart7), Gálád (ma puszta Nagy-Kikindához 1 órányira), 
Pálülése (ma ismeretlen). Csák (talán Csákóvá), és lládia (Krassó-Szörény m.) 
apróbb helységek kerültek a török hatalma alá8.)

Szeptember 28-án ismét egy nevezetes erősség, Csanád kerül török 
kézre, Nagy Péter várparancsnok Martinuzzi rendeletére a várat védelem 
nélkül átadja9). Október 8-án szintén ellenállás nélkül Lippát foglalja el,

1) Szamoskö/.i. IV. 1.
2) Tört. tár 1880. 63. 11.
3) Tört. tár 1880. 2.36.
4) Tört. t.ár 1880. 245.
5) Tört. t. 1880. 597.
6) Hatv. II. 275.
7) Horv. III. 190— 191.
8) Tinódi: Erdélyi história. 977 — 986.
9) Hatv. II. 275.
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egy I lomán pasa vezérlete alatt álló török csapat. Lippa alól a rácsok 
többszöri hívására Temesvár ellen fordul a török sereg, de Losonczy István 
hősies védelmén valamennyi rohamuk megtörik s midőn Begier bég levelére, 
melyben Losonczyt a vár átadására szólítja fel, tagadó választ kap, miután 
belátja, hogy a megfelelő hadiszerek hiányában Temesvár ellen semmit 
sem tehet, okt. 27-én a vár alól elvonul.

A török sereg elvonultával szabadabb kezet nyert magyar sereg a 
török hódítások visszaszerzéséhez látott s Lippát kezdte ostromolni nov. 
3-án. A város, melyet Ulomán pasa 5000 törökkel hősiesen védelmezett, 
nov. 3-tól Acsády szerint nov. 28-ig állott ellent Castaldó ostromló hadainak, 
de utóvégre is a túlerő letiporta. Az óvatos Fráter György közbenjárására, 
a ki mindenek fölött féltette hazáját a szultán haragjától, Ulomán pasa 
s az őrség szabad elvonulást nyert, sőt még kíséretet is kapott a Temes 
folyóig. Nem az ő hibája, hogy Balassa Menyhért a Temesen tód meg
rohanta az elvonuló törököt s teljesen Balassáé a szégyen az ekkor szen
vedett vereségért. Lippa kapitánya Áldana lett.1)

Az 1551-ik év, —  mint láttuk, —  a magyar fegyverekre igen szo
morúan végződött, nem csoda tehát, ha az 1552. febr. 22-én megnyitott 
országgyűlés erélyes intézkedéseket tett a mindinkább növekedő baj el
hárítására. Saját gyengeségünk tudatában mindenki félt az ez évi had
járattól, s a bajok elhárítására nagy áldozatokat szavazott meg a védő 
sereg fölszerelésére és föntartására. Pénzben minden kapura 3 frt adót 
vetettek ki. Minden tiz telek egy lovast és minden húsz telek egy gyalo
gost tartozott kiállítani ; a papság pedig minden 100 frt tized jövedelme 
után lovassal szállott síkra. Elrendelték ugyan a nemesség személyes 
felkelését is, ez azonban a király távolléte miatt elmaradt.3)

Ebben az évben is találkozunk a törökkel mindazon helyeken, hol 
a mirlt évben láttuk őket. Bendes szokásukhoz képest nagyobb erővel 
most is csak az év második felében lépnek f ö l ; az év első felét a mieink 
próbálgatása tölti ki. Febr. vége felé az egykori szegedi bíró, hajdú- 
vezér és Nagy Ambrus Szegedet akarják a töröktől rohammal 
vissza venni. A város kezükbe ie kerül 26— 27. közti éjjel, de magát a 
várat elfoglalni a török őrség ébersége miatt nem sikerült. A szorongatott 
vár felmentésére márcz. 1-én megjelentek a budai és szendrői pasák seregei, 
kik Tóth Mihály csapatját széjjel verték.3)

A múlt évi temesvári kudarcz a csorba kiköszörülésére ingerelte a 
törököt. Junius 24-én fogta a délvidék e legfontosabb várát a rendes és 
vár ostromhoz teljesen felszerelt török sereg ostrom alá Achmed és Szoko-

1) Hatv. II. 288.
2) Horv. III. 204.
3) Ver. II. 92.
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lovics Mohamed török pasák vezérlete alatt. Losonozy a maga 3— 4000 
emberével mintegy 20,000 török életét oltotta ugyan ki, de mint általánosan 
ismeretes, végre is kénytelen volt a várat átadni szabad elvonulás föltétele 
mellett Mindenki tudja, hogy hogyan tartotta meg a török e föltételt s 
mindenki előtt ismeretes Losonczy és társainak julius 27-én történt gyá
szos halála. Temesvár elestével ez a vidék is török uralom alá került; 
Temesvár, mint Buda, helytartóság (beglerbégség) székhelye lett 3 szandsák- 
sággal: a temesvári-, esákovári- és lippaival.1)

Temesvár eleste után egymásután kerültek török kézre a visszahó
dított, vagy még eddig török uralom alatt nem állott kisebb várak.

Julius 27-én Achmed pasa Lippa ellen fordult Áldana várparancs
nok belátja, hogy a vár ismét török kézre kerülne. Nehogy ez megtörtén
jék s nehogy a török magát ide újra befészkelje, mindenestül együtt a 
levegőbe röpíti, maga pedig Erdélybe menekül. Czélját ezzel sem érte el, 
mert a török a vár fölépítéséhez fogott s innen indult a marosmenti várak 
elfoglalására.2) Török kézbe kerülnek ez alkalommal: Lugos, Karánsebes, 
Osanád, Sólymos, és Ság várai8) s Verancsics szerint egészen Nagyváradig, 
sőt Debreczenig száguldottak mindenütt pusztítva- s mintegy 35000 em
bert hajtva el rabságba.4)

Aug. 22-én már Szolnok alá ért a temesvidéki török sereg, a hol 
Ali pasa seregeivel egyesült. Ez egyesült seregeknek, noha jól meg volt 
erősítve, Szolnok sem állhatott ellent. Az ostrom csak 2 napig tartott 
szept. 2— 3-án. Ez éjjel parancsnoka, Nyári Lőrincz és őrsége elhagyta, 
mire 4-én a vár megadta magát.5)

Mielőtt még a török sereg Szolnoknál egyesült volna, felvidéki része 
Ali pasa vezérlete alatt az ország ezen részében is több várat hódított 
meg. Elesett julius 6-tól 9-ig Szondi György hősi védelme daczára 
Drégely.0) Török kézre jutott ellenállás nélkül julius 13-án Szécsény.7)

Hasonló sorsra jutott ugyan e napokban Hollókő8) és Salgó9) vára. 
Aug. 7-én Buják vára esik el, noha 1551-ben megerősittetett, csak 5 
napi ostromot állott ki s 41 évig maradt török birtok.10) Aug. 8— 9-én 
nyílt helyen, a palásti mezőn, szenved vereséget a királyi sereg, mert

1) Ilatv. II. 352.
2) Ver. II. 95.
3) Horv. III. 200—207.
4) Ver. II. 95.
5) Ilorv. III. 204.
6) Ver. II. 94.
7) U. o.
8) U. o.
9) Horv. III. 207.
10) Horv. III. 207.
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vezére Teuffel Rézmán nem egyesült a fölkelt nemesség hadával1); e 
vereség hírére a fölkelt nemesi hadsereg sem lehetett elég erős Fülek vára 
megtartásában s így ez a vár is török kézbe került aug. 9-én.2) Aug. 
11-én Balassagyarmat hódol meg Ali budai pasa előtt s ellenállás nélkül 
nyitja meg kapuit,3) de a Szikszót és környékét dúló török sereget 
Telekessy Imre vezérlete alatt a kassai had megveri.4)

Nevezetes még ez évben az egyesült török had erőfeszítése szept. 
11-től okt. 18-ig Eger vára alatt, hol Dobó István és az egri nők hősies
sége 100,000 főből álló török sereggel szemben is megvédelmezte a várat.5)

A Duna-Dráva közén, mint fentebb említők, megfogyott a török 
hadierő, minek következtében Babocsa és Korotna a király kezébe kerültek ;ü) 
később azonban Hamza bég kirabolta Tatát, a Szigetvárt ostromló török 
csapat azonban a szigeti vitéz kapitány, Horvát Markó által vissza
fizetett.7) Szigetvár helyett jun. 1 én Veszprém vára került árulás folytán 
török kézre, Ali budai pasa vezérlete alatt 20000 török ostromolta.8)

Folytonos volt a harcz a horvát-szlavon végeken is. Máj. 17-én írja 
Zrínyi, hogy Rakonokba siet, mert a bosnya pasa és hlevnoi szaudsák 
Horvát- és Tótországba akarnak bejutni, egy másik török sereg pedig 
Eszék felé igyekezik. A bán a maga részéről elkövet mindent a véde
lemre, de a mellett figyelemmel kiséri a törökök mozdulatait. Jun. 8-iki 
levelében jelenti, hogy a szultán személyesen is megindult Törökország
ból és hogy az előbb említett vezérek és a bosnya pasa folyton készülőd
nek. Juh 20-án Verőcze megszállásával kezdődött a komolyabb csatározás, 
mely jórészt a törökök sikerével végződött. Verőczét már aug. 6-án fel
adta őrsége, Gforbona őrsége a várat felégette és odahagyta. Török kézre 
került Prodaviz is, honnan Kaproncza ellen fordult. Zrínyi szerint félni 
lehet, hogy Kaproncza elfoglalása után Varasd és Kőrös kerülnek sorra, 
hogy e nevezetes várak elfoglalásával az egész országot török tartomány- 
nyá tehessék.9)

Zrínyi egy aug. 27-én kelt leveléből Csázma elvesztéséről értesülünk. 
E fontos vár eleste nagy benyomást tett a környék lakósságára, a kisebb 
falvak annyira megrémültek, hogy ellenállás nélkül készek voltak meg
hódolni. Belátta e pont fontosságát úgy Zrínyi, mint Ferdinánd is. Álta-

1) Ver. I. 98.
2) Aesády 324.
3) Hatv. II. 349.
4) Ver. II. 98.
5) Ver. II. 90.
0) Ver. II. 90.
7) Ver. II. 96.
8) Hatv. II. 353.
9) Okmt. 29. 157— 168.
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lános volt a nézet, hogy e várat vissza kell szerezni. Erre biztatja
Ferdinánd a bánt aug. 25-én kelt levelében, melyben felhívja, hogy
Tótországot védelmezze minden veszély ellen, hogy Dombrót építse fel és 
hogy Csázmát, Velikét és Monoszlót foglalja vissza. És ime okt. 13-án 
az ügy még mindig csak annyiban van, hogy Zrínyi az actio megin
dítását sürgeti, mert ő maga csekély számú embereivel nem elég erős 
a nagy feladat végrehajtására Alig érthető, hogy ily veszélyes körülmé
nyek között miért kapta a bán azt a rendeletet, hogy csapatjaival a Mura
köz védelmére siessen. Szép. 13 és 16-án kelt két rendbeli levelé
ben is kéri, hogy seregei csak maradhassanak Tótországban, mert ott
nagy a veszély. Értesülése szerint a török még e hónapban vagy Zágrábot, vagy  
Kostajniczát, vagy Sziszeket fogja ostromolni, de sőt az sincs kizárva, hogy 
Horvátország ellen fordul, mely utóbbi esetben igen félő, hogy a végvárak 
elpusztulnak. Aggodalmai nem voltak alaptalanok. Okt. 1-én a bosnya 
pasa Ulomán és Malkócs bég megindultak és 3-án Vinicza váráig por- 
tyáztak. É napon Varasdnál szembe állt ugyan velők Zrínyi, de az ellen
fél tízezernyi seregével nem sokra ment. A török ezután a Varasd 
körül levő falvakat lerombolta és Ludbreg és Kaproncza felé visszavonult.1)

Október 5-én midőn a török Varasd vidékétől Viniczéig pusztított, 
Zrínyi nem nézhette tétlenül, hanem utánuk eredt, szerencsésen megverte 
őket és számos íoglyot szabadított ki a fogságból. Okt. 20-án a pécsi törö
köket Babocsa körül találjuk, hol több falut behódoltak már. Ulomán 
pasa pedig okt. 28-án Pozsegától Yerőczéhez ment, hogy az elpusztított 
várat felépítse és megerősítse. Az általános pusztulásnak nem volt képes 
gátat vetni Ferdinánd, minden vidék maga gondoskodhatott fenmaradá- 
sáról. Így történhetett, hogy e szomorú év decz. 29-én Gönczön összeültek 
Abauj, Zemplén, Sáros, Szepes, Gömör, Borsod és Torna megyék rendjei 
és végzésileg kimondták, hogy Eger és Fülek végvárak ezen megyék 
pénztárából tartassanak fel.2) Ferdinánd a maga részéről nem tehetett 
egyebet, minthogy békéről gondoskodjék; egyelőre sikerült neki a budai 
beglerbéggel 6 havi fegyverszünetet kötni, mire Ferdinánd Verancsics 
Antal püspököt és Zay Ferenczet küldte Konstántinápolyba, hogy ott az állandó 
béke ügyében közreműködjenek. A béketárgyalások nagyon sokáig el
húzódtak, úgy hogy akárhány adatot találunk 1553 és 54-ben, melyek
ben a török fegyverszünetmegszegéséről van szó. így panaszolja aug. 
11-én 1553-ban Zrínyi, hogy a török békéről beszél ugyan, de azért 
szüntelenül rabol. így írja aug. 28-án, hogy a török haderő Pozsegából, 
nem tudni mi ezélból, Budafelé indult. A horvát végeken 1554-ben is 
igy folynak a dolgok s a bán már feb. 28-án panaszkodik, hogy ő nieg-

1) Okmt. 29 kt. 177 old.
2) Horváth Hl. 217.
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tartja ugyan a fegyverszünetet, de a török Szigetvár körül folyton garáz
dálkodik.1) Sűrűbben találunk az ellenségeskedésekre adatokat a nyár és 
ősz folyamán, dúl. és aug.-ban a magyar hadak Velike, Szirák és 
Kamengrad várak alatt portyáznak. Zrínyi Mellemet bosnyák pasát pár
bajra sarkalja.1 2)

Augusztus 16-án 250 török lovas Rakonok alatt portyázva e várat 
csaknem elfoglalta és sok zsákmánynyal vonult vissza.3) Egy aug. 23-án 
kelt levél szerint arról értesülünk, hogy pozsegai pasa Rahuczánál a 
bosnyai Pozsegánál szállott táborba.4) Szept. 20-án azonban azt az 
örvendetes hirt Írja Zrínyi, hogy a bosnya pasa hada széjjel oszlott 
és a pasa maga is Törökországba távozott.5 6)

így  folyt az ellenségeskedés az egész éven át úgy, hogy a bán még 
decz. 28-án kelt levelében is arról panaszkodik, hogy a fegyverszünetet 
ő megtartja ugyan, de a török folyton portyázik s rabol.5)

Az 1554-iki év a Felvidéken sem foly le kedvezően. A még csak 
nemrég megerősített Fülek vára Hamzsa bég szécsényi szandsák hatal
mába került, ki e várat Tujgun budai pasa segítségével annál könnyeb
ben foglalhatta el, mivel a vár felmentésére siető Bebek Ferencz és 
Perényi Gábor elkésve érkeztek a vár alá. Fülek eleste után Salgó-Tarján 
következett, Hamzsa és Tujgun csellel hatalmukba kerítették.

Okt. 17-én Poroszlónál (Heves m.) Bornemisza Gergely került 
szembe a hatvani béggel; az ütközet azonban Bornemiszára nézve szeren
csétlenül végződött. Fogságba került és Konstantinápolyba vittetett, hol 
egy év múlva felakasztották, mivel hitét elhagyni nem akarta.

A csatározások a horvát végeken megszakítás nélkül át nyúlnak 
a következő 1555-iki évre is. Tudósításainkat legnagyobbrészt Zrínyi 
leveleiből kapjuk.7)

Január 4-én írja, hogy ő a fegyverszünet megsértését megtiltotta, 
de a török nem. Szigetvár megerősítendő, de Somogyvárat le kellene 
rombolni, mert a török ennek megerősítésére gyülekezik. Feb. 10-én a 
bán Nádasdytól kér segélyt, hogy sikeresen ellentállhasson a portyázás 
czéljából Pozsegáról és másfelől Pécsnél összegyűlt török hadnak. Feb. 
19-én bejelenti, hogy azontúl a fegyverszünetet ő sem tartja meg, mivel 
a török Kruppa és Pedel alatt foglyokat ejt, a kiknek meg-

1) Okmt. 29 kt. 228.
2) Okmt. 29 kt. 240.
3) Okmt. 30 kt. 609.
4) Okmt. 30 kt. 624.
5) Okmt,. 29 kt. 265.
6) Okmt. 29 kt. 274.
7) Okmt. 29 kt. 275—327.
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szabaditására utasította övéit. Márcz. 4-én kelt levelében arról értesülünk, 
bogy Erdó'di Péter 500 emberrel Kővár alá szállott, de a törököt 
lesbe csalni nem tudta. Ezek azonban a minap a korotnaiak közül 
többeket fogságba hurczoltak; szegény lakósai félelmükben most már 
a mezőre sem mernek kimenni. Nagyon természetes, hogy a föld népe, 
a hol csak alkalom kínálkozott, teljes mértekben boszut iparkodott 
venni a törökön dulásaiért. Kisebb-nagyobb csapatokba összeverődve 
saját szakálukra is csináltak portyázó kirándulásokat; legalább erre lehet 
következtetni Zrínyi 22-én kelt levelében, melyben arról értesít, hogy 
a bosnya pasa és több szandsálc portyázásra vagy esetleg várostrom
ra indulnak, mivel a mieink oktalan kalandozásai felingerelték őket. 
Komolyabb fordulatot vesz a háborúskodás szept.-től kezdve. E hónap 
elején a budai pasa Kapos és Korotna ellen vonult. A várak őrsége kész 
ugyan a védelemre, de a sikeres védelem lehetősége sincs részükre meg
adva: sem elegendő fegyverük sem elegendő hadiszerük. Kérnek 
ugyan a bántól, de ő sem segíthet rajtuk, mivel a bosnya pasa már 
Veükéhez érkezett. Szept. 12-én Ilorvát György és Kobak M. írják, hogy 
a török már üt napja löveti Kaposvárt, Korotna pedig már nagyon gyön
gén áll. Zrinyi szept. 24-én kelt levele szerint mind a két vár a budai 
pasa hatalmába került. Nem kevésbbé szerencsétlen a helyzet Tótországban 
is, a hol a várakat kardcsapás nélkül adják fel. 23-án a bosnya pasa is 
megindult a Száva partján Csázmától, de egyelőre nem tudni, hogy hová 
szándékozik. Egy okt. 5-iki levél szerint Babocsa elestéről értesülünk, 
árulás folytán került török kézbe. Október 8-áu Írja Zrinyi, hogy a 
Babocsából Kanizsa felé nyomuló törököket könnyelműségük miatt meg
lehetett volna verni, de a kellő haderő nem állott rendelkezésére. Ekkor 
Írja, hogy Szigetvár hir szerint felégettetett, de a hir szerencsére nem 
bizonyult valónak, mert a budai pasa a vár ostromával felhagyott és az 
épülő kastélyt is leromboltatta. Okt. 15-én két pakráczi aga Yerbónál 
vereséget szenvedett. A következő, 1556. év hasonlóan telt el. A harezok 
főszintere ez évben is a Duna-Dráva között és a horvát végeken volt.

A felvidékről Dersfi István kassai kapitány szept. 2-án kelt levelé
ből kapunk némi értesítést, a ki tudatja, hogy Tarkő, Abaujvár, Pálocz 
és Nagyida várakat Ferdinánd seregei elfoglalták. Báthori Gy. és Varkócz 
Tamás Kászon pasával és 3000 törökkel Váradon vannak. Iluszt az 
ostromot szerencsésen kiállotta.1)

Annál több adatunk van nagyrészt szintén Zrinyi leveleiből2) a 
dunántúli és horvát részekre vonatkozólag. Április 24-én Írja Zrinyi, 
hogy a posnya pasa s több szandsák uj hadviselésre készülődnek, kikkel

°°“' ÉaAÍ&s

1) Okmt. 29 kt. 408.
2) Okmt. 29 kt. 342—420.

2
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szemben ő alig tehet valamit. Közelebb is büntetlenül pusztította el a 
török Verbócz tartozékait. Május 15-iki levele szerint a török a Kulpa 
mellett, továbbá Iváncsics és ismét Verbócz környékén portyázott, sőt az 
ellenség Szigetvárt is megakarta támadni. Néhány nap múlva, május 29-én, 
megerősíti e hirt és Szigeten kívül még Berzenczét, Csurgót és Kanizsát 
jelöli ki, mint olyan helyeket, melyeket a szultán hatalmába akar kerí
teni, hogy azután Budára és Erdélybe menjen. Eőleg Csurgó igen gyönge. 
Szigetvár ostroma csakugyan be is következett; jun. 10-én Ali, budai 
pasa körülzáratta. Már másnap ő maga is erős sereggel jött vívására. 
Szigetvárt Horvát Márk védelmezte vitézül; az alváros már el is veszett, 
midőn Nádasdy Tamás és Zrínyi M. Babocsát veszik ostrom alá 10000 
emberrel, hogy Alit Szigetvár alól elvonják. Tervők teljesen sikerült. Ali 
Babócsa felmentésére siet. Az ellenséges seregek a Rinnya partján több 
napig csatáznak, végre is Nádasdy T. élelem hiánya miatt Kanizsa felé 
volt kénytelen visszavonulni. Ali erre ismét Szigetvár ostromát óhajtotta 
folytatni, de mire a vár alá érkezett, már ismét erős várat talált maga 
előtt, mert Horvát Markó a néhány napi szünetet a vár kijavítására 
használta fel. A török sereg elkedvetlenedett és Sziget alól elvonult.1)

Julius 25-én örvendezve Írja Zrínyi M. hogy a török sereg jó része 
Sziget és Babocsa alatt elveszett és jelenleg a Rinnyán túl éhezik. Egy 
hónap múlva, aug. 25-én, azonban már ismét a turpolyai grófságban 
rabol és pusziit. E rablást megbosszulandó, a csázmai őrség Gradáczot 
gyújtotta föl. 35 törököt megöl, 60-at elfog. Ferdinánd hadainak közeledésére 
a török is erősen készülődik, igy Amliad bég többek között Babocsát is 
megerősíti. Ferdinánd fhg. azonban német seregével a nádorhoz csatla
kozva Korotnát rohammal beveszi, Babocsát hasonlóképen. Mind a kettőt 
szept. 15-én. De miután e sereg Kanizsát és Szigetvárt kijavította és 
megfelelően felszerelte, okt. végén elvonult. Apróbb hadi tudósításokat 
találunk egy szept. 17-én kelt levélben, mely szerint Dervis bég Kálmán - 
Csehből 15 kocsit s mindegyiken több polgárt rabolt el, hogy a törökök Babocsát 
felgyújtották, hogy Soklyáson gyülekeznek, hogy Kaposvárról és Szt.- 
Mártonból Ferdinánd fhg. közeledésének hírére elmenekültek. Okt. 14-én 
írja Zrínyi, hogy a bosnya pasa Babocsánál hidat veret és Szigetvár felé 
sok foglyot visz. Szept. 15 és október 17 közti időben Ferdinánd csapa
tai Szt.-Márton, Görösgál és Sellye várakat kerítették hatalmukba, miután 
a török félelmében Pécsre menekült. Fölemlíthetjük még ezen évben 
H egyesd vára kiraboltatását Ilamzsa bég által, továbbá azon elszomorító 
tényt, hogy Kosztajnicza várát (Zágráb m.) parancsnoka 2000 aranyért 
a töröknek átadta.

1) Horvát III. 231, Acsády 331.
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A békealkudozámk ezalatt folytak tovább, de úgyszólván ellenáll- 
liatatlan nehézségekbe ütközött a béke megkötése. A török hallani sem akart 
arról, bogy a békepontozatokba Erdély is belefoglaltassék s Magyarország 
is csak oly feltétel mellett számíthatott nyugalomra, ha Szigetvár lerontatik 
s ha Eerdinánd beszolgáltatja a portánál a hátralékos 2 évi adót. A béke, 
tárgyalások közben a harczok természetesen folyvást tartottak s 1557 
január 7-én Írja Zrínyi, hogy a pécsi törökök 100 szekérrel, mindegyiken 
4—4 janicsárral, rablásra indultak.1)

Április 23-án egy kisebb diadalról veszünk hirt, melyet Zrínyi 
csapatai vivtak ki Krupa és Lesznicza között két portyázó török csapat
ta! szemben. 50 török foglyul esett, 80 életét veszté. Jun. 20 és augusz
tusban kelt levelek szerint a török Kapósnál és Pécsnél gyülekezik. A 
bosnya pasa Hrasztoviczát, vagy Ziziát szándékozik megszállani, Kászony 
pasa ellenben Budára készül. Ferhád pasa 5000 emberrel egészen Zágrábig 
hatol előre, de seregét Lenkovics és Alapi János egyesülve a Kereesényi 
testvérekkel Szt.-Ilona helységnél teljesen szétverik.

Tata várát azonban Hamza bég hatalmába kereti, mialatt várnagya 
a vártól távol tartózkodik s a következő évben megerősíti.

Még az év végén is értesülünk nagyobb török haderő összpontosí
tásáról. Értesültek ugyanis arról, hogy Szigetvár megerősítésére nagyobb 
mennyiségű élelmi- és hadiszer van útban, Zrínyi decz. 30-án kelt leve
lében azon gyanújának ad kifejezést, hogy a Koppánynál, Kapósnál és 
Berzenczénél gyülekező törökök bizonyára e szigeti szálitmányt óhajtják 
elrabolni

Még ugyan ezen évben szabályozza a szultán a török határt 
Erdély felé s Izabella birtokainak határául Küküllővárt, Dévát, Fekete
tót és Szilágyot jelöli ki. A mi e halárvonalon kívül esik, mindaz a 
Barczasággal együtt török birtok.

1558-ban is folytonos portyázásokról értesülünk, mert januárban 
gyakrabban találjuk a törököket Sziget alatt. Farkassits dulásaikat, meg
bosszulandó Berzőczét felégeti, sok zsákmány ejt és törököt fog el. E 
foglyok vallják, hogy a jövő nyáron a szultán maga jön Magyarországba. 
E hirre Zrínyi Szigetvár megerősítéséhez látott, de ezúttal csalódott, mert 
még márcziusban Busbek Auger követ 7 havi fegyverszünetet eszközölt 
ki Konstantinápolyban, hogy ezalatt a tartós békéről tanácskozzanak. 
A békefültételek most is Szigetvár lerombolása s az adó megfizetése. 
Ferdiuánd az első feltételt annál kevésbé fogadhatta el, mivel ez évben 
császárrá választatott, de azonkívül a maga részéről még a fegyverszünet 
alatt elfoglalt Tata visszaadását is követelte. Adót fizetni a béke váltság-

1) Okmt. 2i). 437.
2*
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dijául késznek nyilatkozott. Mig azonban igy hosszas huza-vona után a 
békét csak 1559 febr. 1-én kötötték meg 8 évre 30,000 arany évi adó 
s a tényleges birtok alapján, 1558-ban a pusztítások kölcsönösen folytak. 
Márcz. 17-érői Írja Zrinyi, bogy Bátori Babocsát megerősítette, mivel 
hallomás szerint a bosnyai, pozsegai s a budai pasák e vár ellen gyűlnek 
össze Pécsett. Később csakugyan Sziget felé portyáztak s mivel az őrség 
megtorlást követel, magatartására vonatkozólag utasítást kér.1)

Szeptember 5-én kelt levél szerint a horvát bán és Lenkovics 
Horvátországban 3 várat romboltak le; Zrint, és Prekoverszkit pedig 
elfoglalták. Erre a török újra rabolni kezd, sőt Malkocs bég készen áll 
és bármely pillanatban beronthat Tót- és Horvátországba. Szept. 29-én 
P ed  e in  é l csakugyan tábort üt s okt. 5-ig Topuszkó, Bovics, Osztrozsin, 
és Sztenicsnyáknál sok foglyot ejt.1 2)

A béke ügyét kedvező irányban igen jól befolyásolta a felvidéki 
hadjárat. Vericsány bég mintegy 3-4000-nyi csapattal Szikszó felé a 
Hernádig dúlt és rabolt, de Telekessy Imre a Sajó mellékén (ad posses
sionem Kasa) megverte. E vereség nagy benyomást tett Konstantinápoly
ban és tetemesen elősegitette a béke ügyét.3)

Az 1559. év febr. 17-én mégis azt halljuk, hogy a török Karin- 
thiáig pusztít4) s Zrinyi kijelenti márcz. 30-án kelt levelében, hogy kény
telen lesz a horvát végvárakat fölégetni, nehogy az ellenség kezébe 
kerüljenek.5) Április 17 előtt a gvozdánszkiak hódolnak meg a töröknek.6) 
S mégis a török panaszkodik, hogy a mieink nem tartják meg a békét. 
Ókt. 23-án ezt a vádat emeli Mehemet pécsi pasa Horvát Márk szigeti 
kapitány ellen a ki a panaszló levél szerint a falvakból embereket 
hurczol el.7)

1560-ban, daczára az 1559-ben kötött békének, a hadakozó felek 
újra békét kötnek,8) de a siker ez évben is csak olyon, mint a múltban 
volt. Április 2-án tudósit bennünket Zrinyi, hogy két portyázó török 
sereget Horvátországban megvert, hogy Malkocs bég Kovigrád várat 
erősiti s hogy a Győr és Komárom felé indult király közeledtére a török 
csapatokat félelem szállotta meg.9)

1) Okmt. 29. 474—478.
2) U. o. 495.
3) Ver. H. 208.
4) Okmt. 30. 674.
5) Okmt. 29. 503.
6) U. o. 506.
7) U. o. 520.
8) Acsáili 337.
9) Okmt. 29. 536.
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Horvátországban azonban a török folyton pusztít, sőt fenyegető bír 
is kel lábra ; a szultán fiával állítólag megbékült s seregét Horvát-, Tót 
vagy Magyarországba akarja küldeni.1)

•lun. 6-án reggel Újvár várát szállotta meg a török s gyújtotta fel, 
500 ember pusztult el, vagy esett rabságba.1 2 3) Hasonló sors érte Novigrádot, 
mely várat Malkocs bég fia égette fel, de egyébként nem árthatván neki, 
visszafordult. Nagyobb baj volt, hogy a puskaporos torony is tűzbe borult 
s felrobbanva a kincsek pusztulásával együtt 400 ember halálának lett 
okozója.

A bosnyai török folyton készenlétben van s már ez évben 3 várat 
tett a földdel egyenlővé.8)

Junius 26-áról keltezett levélből tudjuk, hogy Zrínyi némileg telje
sítette is 1559. márez. 30-án nyilvánított nézetét, hogy t. i. inkább fel kell 
gyújtani a várakat, semhogy az ellenfél kezébe kerüljenek. így  tett leg
alább Prekoverszki nevű várával, melyet a török 3 napig ostromolt, de 
az ostrom után Zrínyi széthányatta.4 5)

Szept. 23-án nyert értesülésünk szerint a török ismét Pécsett gyü
lekezik/)

1561- ből csak az az egy feljegyzésünk van, mely az északkeleti 
részek veszedelméről beszél. A budai pasa átkelt a Tiszán, fölégette Szat
mári, Ecsed alá száguldott, kirabolta az egész Szilágyságot s a Kraszna mentét.6)

1562- ben, minthogy az 1559. és 1560-ik évi béke csak papiroson 
volt meg, újra békét köt a hadakozó ellenfél aug. 17-én. A béke Busbeck 
közbenjárására 8 évre köttetett a következő feltételek mellett: 1. Ferdinand 
évenkint 30,000 arany adót fizet; 2. Erdély János Zsigmondé, kivel a 
király a magyar részeket illetőleg szabadon cgyezkedhetik; 3. A tényleges 
birtokállapot megmarad, mindegyik fél azonban emelhet a maga területén 
várakat; 4. A vitás határkérdések elintézésére közös biztosok neveztetnek 
ki, kiknek Ítéletében a felek megnyugodni tartoznak ; 5. A rablás szi
gorúan tilos.

Daczára az utolsó helyen említett pontnak, szept. 29-én mégis oka 
van Zrínyinek panaszkodnia. Arszlán pozsegai és Mamliut pécsi bégek nem 
igen törődnek a békével, hanem mindenfelől foglyokat visznek el.7)

Számos adatunk van azonban a békekötés előtti csatározásokról.

1) Okmt. 59. 541.
2) U. o. 551.
3) U. o. 547.
4) U. o. 551.
5) U. o. 557.
fi) Verán. II. 102.
7) Okmt. 29. «12.



Fébr. 5-én arról értesül Ferdinand, hogy a budai pasa F él ő Hagy. 
pusztítására készül. Megparancsolja Nádaséinak, hogy ha e hir megvalósul, 
a maga részéről ültesse fel a dunántúli megyéket s a végbeli hadfikkal 
egyesülve támadjon a törökre. Elrendeli Ferdinand, hogy Nádaséihoz 
Lenkovics János és Zrínyi Miklós seregei is csatlakozzanak. Utóbbi a 
parancs vétele után haditervvel is szolgál, mert már febr. 16-án Írja, hogy 
Kapos, Koppány vagy Pécs megtámadásával meg lehetne liiusitani a budai 
pasa tervét, mert e helyek jelenleg gyöngén vannak megerősítve s köny- 
nyen volnának elfoglalhatok.1) A maga részéről hozzá is kezd terve ki
viteléhez. Márczius elején a szigetiekkel Szt.-Miklósról mintegy 60 törököt 
hurczol el, mig Arszlán bég Eszéken táborozik, honnan Yalpó, Monoszló 
és Szt.-György felé szándékozik, hogy e helyeket megerősítse.1 2 3) Kászon 
pasa ezalatt Pécset erősíti, de a bán és Lenkovics Pozsega felé nyomulnak 
előre, Zay pedig Kovaszót kerítve hatalmába (márcz. 17 körül) Erdőd felé 
igyekszik.

A monoszlói erődöt erősitő Arszlán pozsegai bég munkáját nem fe
jezhette be csendesen, mert márczius vége felé Zrínyi Tahy Ferenczczel 
egyesülten megtámadta és megverte. A diadal emlékéül 2 zászlót és számos 
hadifoglyot zsákmányolt. Márczius 31-iki levelében azonban 200 gyalogost 
kér Szigetvár megerősítésére.8)

S mig Zrínyi Szt.-.Miklósnál és Monoszlónál kalandozik, Nádasdi 
Tamás nádor sem tétlen. A már ezelőtt csellel török kézbe került Hogyesd 
várát visszafoglalta és lerombolta.4)

A török szintén tett ez időben foglalásokat, Xovigré»! várát a Száva 
mellett és Sümeget kerítette hatalmába.5)

A béke lassan kint helyreállott s már csak az északi vidékekről kell 
felemlítenünk Balassa János vereségét Széesénynél (megverte a füleld 
szandsák), s Szatmár és Lesed ostromát. Utóbbi helyről a törökök szégyen- 
teljesen el verettek.

1564-ben azonban az ellenségeskedések újra megkezdődtek. Balassa 
Menyhért Ferdinand halála után a tokaji szüret lefoglalására indult, mire 
Bátori István Szatmári és Nagy-Bányát ejtette hatalmába. János Zsigmond 
elbizakodva a siker miatt, török segítséggel még Szinyérvárallyát és Atya 
várat is elfoglalja s a törökkel csak ezután tér vissza Temesvárra.6)

A béke azonban a dunántúli részeken sem volt teljes. Erre mutat

1) Okult. 29. k. 578. 583.
2) Ok int. 29. k. 592.
3) Okmt. 29. k. 597.
4) Horváth III. 246.
5) Okmt. 30. 417. Acsárty 342.
6) Verán es II. 108.



Zríny inek dunántúli főkapitánynyá való kineveztetése, kit Ferdinand felha
talmazott, hogy Szigetvár esetleges ostroma esetén szabad tetszésére akár 
a falakon belül, akár a falakon kivid teljesítheti kötelességét (1564 febr. 
1 előtt1) s ugyanezt bizonyítja Zrínyinek május 9-én kelt levele, melyben 
ismét fölemlíti, bogy a törők a békét nem tartja meg.2)

János Zsigmond és a török sikereit Miksa nem hagyta boszulatlanul. 
Schwendi Lázár 1565-ben az 1564-ben elveszett Nagy-Bányát, Tokajt és 
Szatmári visszafoglalja, Szerencset és Erdődet is hatalmába keríti. A meg
rémült János Zsigmond békét kért s igen súlyos feltételekbe kellett bele
nyugodnia. Lemond a királyi ezim ről; lm hatodai nem lennének, birtokai 
a magyar királyra esnének vissza ; Miksa egy rokonát adja neki feleségül. 
E békeszerződés a török előtt titokban volna tartandó ; ha mégis tudo
mására jutna s ebből János Zsigmondra veszedelem háramlanék, kárpótlásul 
Oppeln és Katibor herczegségeket kapná.

Megváltozott a helyzet, midőn a szultán parancsára a budai és tcmesi 
pasák is beleelegyedtek a viszálykodó felek ügyeibe. A szultán ugyanis 
rósz néven vette Miksától, hogy János Zsigmond birtokaiból foglalásokat 
eszközölt. A további foglalások beszüntetésére a pasák mindjárt ellensé
gesen léptek fel s Pankotát (Arad m.) elfoglalták3.)

A körülményeknek János Zsigmondra nézve ily kedvező fordulata 
után természetesen nem volt hajlandó a szatmári szerződés pontjait 
betartani s ezzel a háború kitört úgy Miksa és János Zsigmond, mint 
Miksa és a török között. Hasszán temesvári pasa nem is késett, Erdődüt 
44 napi kemény ostrom után4) bevette s lerombolta. Hasonló sors érte 
Szikigy-Cseht is. Schwendi tétlenül nézte, e várak pusztulását szatmári 
táborából, melyet később, mikor a török Nagy-Bányát és Szatmárt is el
foglalta, a Tisza és Szamos összefolyásához tett át s csak kisebb csatá
rozásokra szorítkozott. Szeptember elején fegyverszünet jött létre a törökkel, 
de midőn ez elvonult, Schwendi az elvesztett várakat a fegyverszünet 
daczára visszafoglalta.

Zrínyi egy június 10. levele szerint a temesvári pasa ez időtájban 
Váradnál állott táborban, Arszlán eszéki bég pedig budai parancsnokká 
neveztetett ki/')

A háborúskodások a szlavón végeken is folytak, daczára annak, hogy 
Ferdinand halála után Miksa a 2 évi adóhátralékot a portának 1565. elején 
megküldötte.

1) OUmt. 30 k. 430.
3) Oktat. 29. k. «30.
3) Horv. III. 262.
4) Veranes II. 111.
5) Okmt. 29. k. 669.
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Schwendi hitszegő föllépése elkeserítette a törököt s midőn Miksa 
a szatmári egyezség pontjainak megtartását kérte a tőrüktől, Szokoli Mellemet 
pasa, az uj nagyvezér, az egész szerződést érvénytelennek nyilvánította, 
mivel a szultán akarata és beleegyezése nélkül köttetett. S bogy szavainak 
nagyobb nyomatékot adjon, a bosnyai pasát oda utasította, hogy Kruppát, 
Zrínyi Miklós várát, ostromolja ki. A vár védője Baltics Máté Auerspergtől 
kért segítséget, de nem kapott s igy Musztafa a 4 árat az ostrom 25. napján 
bevette.1) Hasonló módon került a bosnya pasa, hatalmába Növi is. Kőrös 
ostrománál azonban a törököt Erdődy Péter bán megveri. Csodálatos, hogy 
mindenütt a törököt látjuk mint, támadó félt előre nyomulni, július 3-án 
Ali pasa mégis Zrínyire panaszkodik, bogy a szigetiekkel folyton zsák- 
mánylásokra megy s a békét nem tartja meg.2)

Az év végén Miksa követe bejelenti a szultánnak, bogy a király 
csak azon esetben fizeti ezentúl az adót, ha Pankotát és Kruppát vissza
adja, mire a haragra lobbant szultán a háborút Magyarország ellen elrendelte 
s Eger, Szigetvár, Győr és Komárom bevételével Magyarország teljes meg
hódítását be óhajtotta fejezni.

A készülődések már kora tavaszszal mindkét részen erélyesen folytak.
Főleg a dunántúli részek küzdelmeiről van a Zrínyi okmánytárban 

számos adatunk.
Márczius 18-án Zrínyi tudósítja Károly főherczeget, hogy kémeket 

küldött Drinápolyba, Nándorfehérvárra és Eszékre, bogy a török szándé
kairól minél hamarabb kapjon pontos értesítéseket. Egyszersmind kifejti, 
hogy mennyire fontos pont e vidéken Szigetvár, milyen alkalmas volna 
arra, hogy a török csapatok elő- és utóhadait innen háborítsák. I)e persze 
erre ember és hadiszer kell, az pedig neki nincs. A veszély nőttön 
nő, hir szerint a török már Szt.-György nap táján fogja Szigetet ostrom 
alá. A vár teljes felszereléséhez legalább is 6000 embert és megfelelő 
pénzt kér.8)

1566. márcz. 20. Csányi Ákos írja, hogy a török a Szigetvár kör
nyékén levő hódolt falvaktól ökröket és szekereket követel. Zrínyi Csur
góról Szigetvár erősítésére hadiszereket szállít, a török pedig Hrasztoviczát 
akarja megszállni4.)

Miksa Zrínyi föntjelzett kívánságainak teljesítését meg is ígéri.5) A hős 
Zrínyi azonban nem nagyon bizhatott Miksában, mert a szultán jövetelének 
hírére Nádasdy Tamásnétól is kér segítséget, még pedig 4 hónapra gyűlö

l i  Horv. III. 263.
2) Okmt. 29. k. 671.
3) Okmt. 30. k. 4.
4) Okmt. 30. k. 30.
5) U. o. 10.



gosokat s kiválóbb, harezban jártas embereket. Ugyanekkor Írja, bogy 
óletét is kész feláldozni a haza védelmében.1)

Mig a készülődések igy folytak, azalatt az országban levő török 
seregek várostromra is vállalkoztak. 1566. május végétől június közepéig 
Arszlán budai pasa Palotát ostromolta, de Tliúry György hősi védelme 
következtében hiába. A pasa 12 nap múlva arról értesülve, hogy gr. Salm 
a vár fölmentésére közeledik, Budára vissza vonult.2) Tlníry tanácsára 
Salm most Veszprém alá vezeti seregeit s június 24-én az első rohamra 
hatalmába keríti. A vár őrizetét Széchényi Mihályra bízza.3)

Junius 20-a táján Zrínyi ütközött meg a törökökkel s annyira meg
verte őket, hogy a pécsi török is ijedtében ott hagyta a várat.4)

A magyarországi török sereg két részre volt felosztva. Az első Erdély 
ellen ment, mig a második a szultánnal .Szigetvár télé közeledett. Junius 
közepe táján indulhatott a szultán Drinápolyból5), junius 29-én már Zi- 
monynál fogadta János Zsigmondot, ki július l.-éig maradt a török 
táborban.«)

Salm és Tlníry ezalatt egyesült erővel folytatták hódításaikat s juh 
elején7) Tatát, e hó 9-én pedig Pápát vették el a töröktől.8)

A törökök megveretéséről még több hirt is kapunk. .Julius 13-án Írja 
Zrínyi, hogy egy bosnya szandsák, ki a szultán táborával akart egyesülni, 
Szigetvártól 4 mértföldre két folyó között vereséget szenvedett"), július 
18-iki levele szerint pedig ő maga egy Pécs felé iparkodó csapatot vert 
meg annyira, hogy 100-nál több török fedte a esatatért, nagyszámú hadi
szert zsákmányolt.10)

Julius 24-ike táján az örmény beglerbég a bosnyai pasa ujtói tábo
rába ért s serege ez időben kelt át a Dráván. Az eszéki hidat a föld 
népével együtt 800 janesár még e hónapban elkészíti, úgy, hogv e mester- 
mii, melyen keresztül ezentúl egy századon át fognak hazánkba vonulni 
a törökök, rendeltetésének át lesz adható. A szultán maga is már e hídon 
fog átkelni, hogy a mohácsi mezőre vonulhasson.

A török táborban megindultak az előkészületek Szigetvár ostromához, 
a szultán a beglelbéget s a bosnyai pasát küldte ellene, Budáról még

1) Okmt. 30. k. 11.
2) Verán. II. 112.
3) Verán. II. 114.
4) Okmt. 30. k. 22.
5) Okmt, 30. k. 23.
6) Horv. I l l  207.
7) Horv. III. 266.
8) Acsátly 369.
9) Okmt. 30. 28.

10) Okm. 30. 29.
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ostromágyukat is hozatott. Zrinyi levele szerint a szultán serege nagy, de 
szedet-vedett s rosszul van fegyverezve.1)

A szultán parancsának megfelelőleg az örményországi beglerbég 
s a bosnyai pasa Siklósnál egyesültek Sziget ellen, de a Tata ostroma 
miatt fölindult Szolimán időközben a budai pasa segítségére rendelte őket, kiket 
bésöbb Ilamza bég is követettSOO lovassal. Most mára szultán maga jött Sziget 
ellen1 2) s a sereg néhány nap múlva (aug. 1.) a vár alatt csakugyan meg 
is érkezett.

Zrinyi az utolsó pillanatig remélte, hogy segítséget fog kapni s még 
július végén is küldött sereget a Sziget felé vonuló török feltartóztatására, 
csak hogy Miksának ideje legyen a vár felmentésére sietnie. A török elé 
küldött sereg Mohamed pasát megverte ugyan3), a fölmentő sereg azonban 
nem érkezett meg s augusztus 1-én körülzárolva Sziget mint valódi sziget 
állt a török tenger közepeit. A vár lövetése augusztus 7-én vette kezde
tét, miután 6-án maga Szolimán is a táborba érkezett.4)

Az ostrom lefolyása, a vár eleste, a szultán és Zrinyi halála sok
kal ismertebb tények, sem hogy e helyen azok hosszasabb leírásával fog
lalkoznom kellene. Bőséges adatokat találunk erre vonatkozólag Verancsics 
II. 115, okmánytár 30 kt. 47 s következő oldalain. Zrinyi fejét Szokoli 
Musztafa budai pasa Salmhoz küldé azon megjegyzéssel, hogy őt is hasonló 
sors éri, ha. Győrt meg nem adja. Salm azonban a fejet a legnagyobb 
tisztességadások mellett a főtemplomba vitette; honnan, minthogy Zrinyi 
veje Batthyányi Boldizsár Csáktornyán akarta eltemetni, Győr város ha
táráig kikisérte.5)

Szigetvár eleste után a Dunántúl többi városai sem igen tarthatták 
magukat s szept. 8 —29 között a következők nyitottak kaput az ellennek: 
Babocsa, Berzencze, Csurgó, Vízvár, Zákány, Segesd, Szenyer, Szőcsény, 
Csákány, Marót, Marczali és Lak.6) A Győrnél táborozó királyi sereg 
teljes tétlenségben töltvén idejét, széjjeloszlott.

Mint a kir. sereg Győrnél, ép olyan tétlenül szemlélte a haza rom
lását Schvendi Lázár Kassánál, noha a török-tatár sereg Egertől Midiiig, 
Szt.-Péterig, Rimaszombatig s Tokaj felöl Tarczalig, Szántóig, Vidmánig, 
Genesig, Telkibányáig, Szinaig, s Kassáig minden faluban égetett és rabolt. 
Telkibányától elesavarog e vad csorda Patakra, S. A. Ujhelyre, Piszkára 
és Benére Ungvárig, honnan Beregszász felé fordul s ezt is kirabolja.

1) Okmt. 30. kt. 31.
2) Okmt. 30. 34.
3) Acsády 374.
4) Okmt. 30. kt. 37.
5) Okmt. 30. 04.
6) Veranes. II. 115 Okmt. 30 kt. 82.
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Már már kivonult az országból a török-tatár, midőn János Zsigmond utól- 
érte s megverte őket, a zsákmány és foglyok egy részét pedig visszavette.1) 
Ugyanezen sereg Rimaszombatnál is vereséget szenvedett Balassa Menyhért 
csapataitóla), valamint szept. 15 után Ilomonnay Istvántól Kapus mellett.

A János Z-dgmond segítségére menő török sereg Pertaf pasa vezér
lete alatt április 25-én indult 30000 emberrel Gyula ellen.1 2 3) S mig e sereg 
Gyulát ostomolta, más török csajtatok májusban Király telke várát rabol
ták ki Tokajnál.4 5) Tokajt magát azonban hiába ostromolták, mert Kalvásy 
Mátyás és Raninger Jakab hősileg védelmezték. A török császár halálá
nak hírére Tokaj ostroma abban maradt6) s a közfigyelem Gyula féle 
fordulhatott, A királyi fegyverek itt sem voltak szerencsésebbek a dunán
túliaknál, mert noha Kerecsényi László várparancsnok 9 hétig vitézül 
védelmezte a várat, szept. 2-ánu) mégis kénytelen volt szabad elvonulás 
teltétele mellett feladni. Az adott szó daczára az elvonuló őrség felkon- 
czoltatott, Kerecsényi pedig fogságba hurczoltatván, Belgrádban méreg 
által meggyilkoltatott.7)

A legerősebb vár elfoglalása után a kevésbbé erősek itt sem tart
hatták magukat, rövid időn Világos s egyebeken kívül Boros-Jenő is 
befogadta a törököt.8)

Szolimán halálával Szigetvár alatt, a török hatalom rohamos hanyat
tásnak indult s ha még egy ideig tartotta is magát, mégis mindig csak 
kitűnt, hogy a nagy szultán életével volt összekapcsolva a birodalom nagy
sága. Nem hiába nevezi Acsády a most tárgyalt időszak és a 15 éves 
török háború előtti időt a hosszú béke korszakának. Szolimán utódai nem 
voltak hódi tők; a zsitvatoroki béke az ellenefeleket egyenrangúaknak 
ismerte el. Ettől fogva a török hatalom mind mélyebbre sülyedt, annyira, 
hogy Temesvár bevételével 1716-ban egész Magyarország felszabadult a 
török iga alól.

Róth Aladár.

1) Verán. II. 118
2) II. o.
3) Ilorv. III. 265, Acsády 366.
4) Voran. II. 112.
5) Verancsics II. 117. Ilorv. III. 272.
6) Verán. II. l lő  és Horv. III. 266.
7) Verancs. II. 115.
8) Verancs. II. 116, Ilorv. III. 267.
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III.

Jelentés az 18989. tanévről

A tanévet augusztus 31-én kezdtük a javító vizsgálatokkal, 
melyeken a követelményeknek megfelelt 15 tanuló, akik közül 
hatan főtiszt, püspök úr engedélyével vizsgáltattak meg.

Szeptember négy első napján voltak ,a beiratások, felvettünk 
a négy osztályba 145 tanulót. Az iskola növendékeinek száma 
a múlt évihez képest apadt; az apadás oka a szegény gazda
sági viszonyok s a tiz év előtti járványos betegségek mellett 
azon körülményre vezethető viszsza, hogy a szomszédságunkban 
polgári iskolák és állami főgymnasium létesültek és a Duna 
melletti vidékről ezek miatt a tanulók gyérebben keresték fel 
iskolánkat.

A tanév megnyitása a szokásos ünnepélyességgel szeptember 
5-én ment végbe, a tanítás 6-án vette kezdetét.

Az iskolai nagybizottság az állammal kötött szerződésre 
támaszkodva már az 1897-98-ik tanév végén megtette javaslatát 
a tanári fizetések és a dologi kiadások végleges rendezése iránt. 
A javaslat a Tamásiban tartott esperességi gyűlésen elfogadtatván, 
az egyházmegyei elnökség 1898. évi 442. sz. intézményével a 
szerződésben megállapított személyi és dologi illetményeket ki
utalványozta.

A tanárok szolgálataik alapján három fizetési osztályba 
soroltattak. Az első osztályba soroltatott Gyalog István és 
Marhauser Imre, a másodikba Kirchner Károly és Forberger 
László, a harmadikba Beke Andor és Fáik Henrik; egyúttal 
megáilapittatott minden tanár részére az őt megillető ötödéves 
pótlék is.



30

Kirchner Károly azonban nem sokáig élvezhette a fölemelt 
fizetést, mert 1898. évi szeptember l-jétől kezdődő liatálylyal 
nyugdijaztatott. A megüresedett második fizetési osztályba a 
fentartó testület Beke Andort léptette elő, a gazdátlanná vált 
tanári lakást pedig Fáik Henriknek engedte át, aki azt szep
tember 1-én használatba vette.

Szomorodott szívvel emlékszem meg e helyen Kirchner 
Károly tanártársunkról, aki elköltözött az élők sorából, mielőtt 
nyugdijba léphetett volna, 'festi szenvedései életének delén sirba 
döntötték a képzett és-hivatalának élő tanárt, aki annyi szere
tettel ragaszkodott pályájához és a gondjaira bízott ifjúsághoz. 
Emléke feledhetetlenül él lelkűnkben és őszinte fájdalommal 
gondolunk szerencsétlen végére!

Az egyházmegye már akkor a mikor a magas tanügyi 
kormány a bonyhádi algymnasiumot felvette a segélyezendő 
iskolák sorába, ideiglenesen felállította a 6-ik tanszéket. A  
szerződés elfogadása és a törvényhozás által történt jóváhagyása 
maga után vonta a 6-ik tanszék rendszeresítését.

A szerződés értelmében az újonnan rendszeresített tanszék 
magyar-latin tanárral töltendő be és a kinevezés joga a ministert 
illeti. Az iskola kormányzó-testülete ennélfogva megtette a 
kellő intézkedéseket, hogy kinevezésre oly egyént ajánlhasson, 
a ki a tantestületbe beillik és a ki által megszűnik az intézet 
egyedüli hibája: a szakiarány helytelensége.

A szakiarány mérlegelésénél azonban kitűnt, hogy ha a 
minister ragaszkodik a magyar-latin tanár kinevezéséhez, a 
szaki arány helytelenségén segítve nem lesz, mert az intézetnek 
már volt két latin tanára és egy harmadik latin-tanár kineve
zése esetén a földrajz- és természetrajzra nem jut szakember.

Az iskola kormányzó testületé ez ügyben felterjesztést 
intézett a miuisterhez és kérte 0  Nagy méltóságát, bogy a rend
szeresített tanszékre magyar-latin helyett földrajz-természetrajzi 
tanárt nevezzen ki.

A minister —— indokainál fogva — teljesítette a kérelmet
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ós az 1898. évi 36689. sz. leirat alapján a pályázat a föld raj z- 
természetrajzi szakra Íratott ki.

A beérkezett folyamodványok az 1898. évi aug. 3-án tartott 
ülésből terjesztettek fel és a pályázók közül az 1898. évi 
58042. sz. magas ministeri rendelettel helyettes tanári minő
ségben Rótli Aladár alapvizsgát tett tanárjelölt neveztetett ki 
azzal a kötelezettséggel, hogy szakvizsgáját az 1898-99-iki tanév 
folyamán letegye. Róth Aladár állását a tanév elején elfoglalta 
és időközben megfelelt azon kötelezettségnek, melyet a minister 
a kinevezéshez fűzött.

Róth Aladár helyettes tanár a lefolyt idő alatt képzett és 
ügyes tanárnak bizonyította magát és nem csak a tanszéken 
fejtett ki dicséretre méltó buzgóságot, hanem azon szorgalma 
által is, melylyel a szertárak új és szakszerű rendezését ke
resztül vitte.

A tanári fizetéseknek a szerződés értelmében történt rende
zése és Beke Andor előléptetése szükségessé tette, hogy a tanárok 
nyugdíj igényei a törvény értelmében megállapittassanak. Az 
es ügyben tett felterjesztésekre az 1898-ik évben beérkezett 
18972. és 71G47. sz. miniszteri intézvények szerint a fizetések 
arányában a nyugdijigény rendeztetett, a 83658. sz. leirattal 
pedig — tekintettel a 6-ik tanszék felállítására — az intézet 
nyugdijintézeti hozzájárulása a további intézkedésig évi 439  
frtban állapíttatott meg.

A tanári testület a lefolyt évben négy rendes és két he
lyettes tanárból állott. Ezeken kivül működött az iskolánál 
három hitoktató és egy énektanitó. A róni. kath. valláséi tanulók 
hitoktatója tiszt. Aschenbrenner Gyula ur Bonyhádról távozván, 
helyét tiszt. Káin Ábel római kath. segédlelkész iir töltötte be.

Az intézet vezetésében változás nem történt; a régi igaz
gató, kinek megbízatása az 1897-98. tanév végén lejárt, a kö
vetkező három évre újra igazgatóvá választatott és megválasztása 
a magas kormányhoz fel terjesztetett.

Az algymnasium az állami tantervet követte. Attól csupán 
annyiban tért el, hogy a kötelező tárgyak közé felvette a
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szabadkézi rajzot a III. és IV., s az éneket mind a négy osz
tályban. Minden osztály külön nyert oktatást a vallástanban 
(ág. hitv. ev.) és a tornában, mely utóbbit külön díjazás mellett 
két rendes tanár tanitotta, kiknek egyike képesitett a tornára, 
a másika pedig jogosított.

Mint rendkívüli tárgy tért nyert a szabadkézi rajz azon 
tanulók részére, kik abban nagyobb gyakorlatra és bővebb is
meretre óhajtottak szert tenni, továbbá a gyorsírás, melyeknek 
tandiját évi 5-, illetőleg 2 írtban állapította meg a fentartóság.

A jövőben szintén az állami tantervet fogjuk követni és 
az 1899. évi 32848. sz. magas ministeri rendelettel kiadott új 
középiskolai tanterv a következő évben életbe fog lépni az 1. 
osztályban.

A tanári testület egyik fő gondját képezte, hogy most is, 
mint az előző években, tervszerűen fogjon a munkához és noha 
már évek óta megvan állandó tanmenete, az időszakok elején 
módszeres értekezletein tüzetesen megvitatta azokat a paedagogiai 
és didacticai elveket, melyek nélkül a testület munkája össz
hangzó, a tanulmányi eredmény pedig kielégítő nem lehetne. 
Módszeres, ellenőrző, osztályozó értekezletekre és a folyó ügyek 
elintézésére a tanári kar összeült tizenhatszor. Ezeken kívül 
minden alkalmat megragadott, hogy az egyes tanárok tapasz
talatait óraközben megbeszélje, s a tanítás és nevelés javára 
felhasználja. Az egyöntetű eljárás és a tanulmányi eredmény 
biztosítására jó szolgálatot tett az a körülmény, hogy a tanárok 
egymás előadásait látogatták.

Az ifjúság felvétele a szabályoknak megfelelően történt; 
az ügykezelés egyéb tekintetben is rendben van A bizonyit- 
vány másodlatokról szóló jelentés az 1895. évi 3038. sz. mi
nisteri rendelet szerint a hivatalos lapban közzététetett.

Az ifjúság elszállásolása tudtával és hozzájárulásával tör
tént a tanári karnak, a mely a kellő időben mindenkor közbe 
lépett, ha a lakások és lakásadók nem bizonyultak olyanoknak, 
hogy bennünket megnyugtathattak volna. A tanári testület a 
jövőben is számit a szülők bizalmára és a maga részéről azon
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lesz, hogy a lakás és környezet az ifjú lelki és testi épségét 
ne csak ne veszélyeztesse, lienern inkább előmozdítsa.

Az ifjúság egészségi állapota kedvező volt. Május hónapig 
csupán apróbb megbetegedések fordultak elő, ekkor azonban 
három tanuló kanyaróba esett, de nyomban megtettük a szük
séges intézkedéseket, hogy a ragály tovább ne terjedjen. Orvosi 
szemvizsgálat volt az év folyamán háromszor.

Tanítványaink testi és szellemi fejlődését előmozdítják az 
iskola egészséges fekvése, tágas tantermei és tornaterme, térés 
játszó tere és befásitott kertje, melyek együttesen jótékonyan 
hatnak a gyermeki szervezetre és ifjúi kedélyre.

A tanári testület az egészség ápolásának szempontjából 
gondot fordít a korcsolyázásra és fürdőzésre, mely utóbbi czél- 
ból a fentartóság 100 irtot bocsátott a tanári kar rendelkezésére.

Az iskola látogatás normális; csupán 7 tanuló mulasztása 
haladja meg a heti órák számát és pedig 2 első, 4 második 
és 1 harmadik osztályú' tanulóé. Igazolatlan mulasztás egy  
esetben fordult elő.

A magaviselet általán véve kielégítő A tanári szék egy  
esetben ült össze, a mikor értesítettük az illető szülőt, hogy  
kénytelenek leszünk a tanulót eltávolítani, ha meg nem javul. 
Négy esetben az igazgató elé idézés vált szükségessé. Ezeket 
az eseteket leszámítva, csupán apróbb — pajkosságból eredő —  
hibák voltak észlelhetők. A legtöbb tanuló jó magaviseletü, 
illedelmes és előzékeny.

A szorgalom jónak, a tanulmányi eredmény kielégítőnek 
mondható.

Legtöbb szorgalmas és jó előmeneteld tanuló van a második 
és harmadik osztályban ; aránylag legtöbb kifogás esett a ne
gyedik osztály ellen, a hol nehány igen jó igyekezeti! ifjú 
mellett többen hanyagok.

A tanulmányi eredmény általában kedvezőbb, mint volt az 
előző években. Alig csalódom, a mikor ezt annak a körülmény
nek tulajdonítom, hogy megszűnt az iskola túlzsúfoltsága, mely 
a haladást megnehezítette. A 3 0 —40 tanulóból álló osztálylyal

3
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foglalkozó tanár több időt szentelhet, egy-egy tanulónak, jobban 
kipuhatolhatja és pótolhatja a hiányokat, biztosabban haladhat 
a czél felé és az ifjúság kevesebb megterhelésével is elvégez
heti a kiszabott tananyagot.

A magyar nemzeti szellem ápolása és fejlesztése szempont
jából megragadtunk minden alkalmat, hogy tanítványaink lel
kében a hazaszeretet lángját éleszszük és azokban a kegyelet 
nemzetünk nagyjai irányában megszilárdítsuk.

Szeptember 17-én felejthetetlen királynénk temetésének 
napján gyász istentiszteletet tartottunk az ág. hitv. ev. gyüle
kezet templomában és Fáik Henriknek, az intézet exhortátorá- 
nak szónoklata mellett róttuk le a kegyelet adóját hazánk nagy 
asszonyának emléke iránt. Szeptember 18-án iskolai ünnepélyt 
rendeztünk a tornacsarnokban, ahol az igazgató — a hatóságok 
és nagyszámú közönség jelenlétében — ecsetelte 0  Felsége 
áldásos életét és azt a pótolhatatlan veszteséget, mely az ő 
halálával sújtotta hazánkat és nemzetünket.

Ugyanekkor a tanári testület „Erzsébet királyné emlékére“ 
ösztöndíj alspitványt létesített, melynek kamatjai a záró ünne
pély alkalmával a nagy királyné emlékének megújítása közben 
fognak kiosztatni.

Isteni tiszteletet ültünk deczember 4-én 0  Felsége, jóságos 
királyunk félszázados uralkodásának évfordulója alkalmából.

Márczius 15-én megemlékeztünk az 1848-iki nagy esemé
nyekről, április 11-én pedig iskolai ünnepélyre gyűltünk össze, 
a melyen Fáik Henrik ünnepi beszéde, hazafias szavalatok és 
énekek előadása és a nagyszámú közönség érdeklődése emelte 
az ifjúság kegyeletét.

A vallás-erkölcsi érzés ébrentartása és fejlesztése vezérelt 
bennünket, a mikor vasárnaponként és egyházunk egyéb ün
nepein megjelentünk az ifjúsággal az ág. hitv. ev. gyülekezet 
templomában, hallgatva Isten igéjét az exhortator ajkairól. Az 
első félévben a reformatió ünnepén, a második félévben exaudi 
vasárnapján járult a tanári testület és az ifjúság az Úr asztalához.

Nem kerülte ki figyelmünket a jótékonyság felébresztése
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sem, gyűjtést rendeztünk a gyámintézet javára és annak ered
ményét, 7'61 irtot beküldtiik az esperességi gyámintézet pénz
tárába.

A más vallásé gyermekek vasárnapokon és a kijelölt 
ünnepeken saját egyházaik istentiszteletére jártak el és gondos
kodtunk arról, hogy mindenki eleget tegyen vallása követel
ményeinek.

A magas tanügyi kormány az 1897-98-ik évi látogatásáról 
szóló jegyzőkönyvet — az 1898-ik évi 34805. sz. leirattal —  
észrevétel nélkül tudomásul vette, az 1898-99-ik tanévre pedig
— az 1898. évi 63320. sz. leirattal — újra Spitko Lajos kir. 
tanácsos, tank. kir főigazgató árat küldte ki iskolánk meg
látogatására.

Az idei látogatás május 17. és 18-án ment végbe és a 
felvett jegyzőkönyvben U Nagysága a megelégedés hangján 
emlékezik meg az intézet anyagi állapotáról, az ifjúság maga
viseletéiből, szorgalmáról és tanulmányai eredményéről, a tanári 
testület munkásságáról és az intézet vezetéséről, végül vedig 
az igazgatónak és a tanári testületnek elismerését fejezi ki.

Az intézet vagyoni viszonyaira vonatkozólag a következő
ket van szerencsém megjegyezni.

A minister által felajánlott 7000 frt beruházási államsegély 
ügyében elfogadtatott a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank“ 
törlesztési tervezete és kötelezvény mintája és az egyházmegye 
felszólittatott, hogy azok közjegyzői okiratba foglaltassanak. Az 
okirat felterjesztetvén, () Nagyméltósága 1898 évi 83114. sz. 
intézvényével 365 frt évi összeget utalványozott ki, — 50 évre
— a „Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak“, a mely a tőke 
és időszaki kamatainak fejében 7163 irtot fizetett az algymna- 
sium pénztárába.

Ezen összeggel pótolta a fentartóság a tornacsarnok épí
tésére felhasznált tartalék tőkét, melynek azt volt a rendeltetése, 
hogy annak segitsegével az egyházmegye lelkészei és tanítói 
felmentessenek azon teher alól, melyet 1857-ben a szt.-lőrinczi 
iskola megnyitásakor magukra vállaltak.

3 *
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Az országos nyugdíj törvény rendelkezésénél fogva a mi 
nister 1899- évi 8152. sz. intézményével a 7000 írt beruházási 
államsegély után — 15 évi tartamra — 3%-ot rótt iskolánkra 
nyugdij-intézeti hozzájárulás czimén.

A szerződésben kikötött összegből az 1899. évi állami 
költségvetés 5000 írt íentartási segélyt irányozott elő algymna- 
siumunk számára. Ezen segély a folyó évi 29630. sz. rende
lettel kiutalványoztatván, a bonyhádi kir. adóhivatal által egy 
összegben kifizettetett. Reméljük, hogy a még hiányzó 500 fit 
kiutalványozása sem fog sokáig késni.

A Simunyák hagyományosok — f. évi márczius 23-án 
Sopronban tartott — értekezletén nt. Kund Sámuel esperes fú
vóit szives iskolánkat képviselni és egyházmegyénk főesperesé
hez intézett értesítése szerint intézetünk 1900. évi julius 1-ét.ől 
a Simunyák-féle hagyatékból 178*73 frt évi összegre számíthat..

Egyebekben az iskola alaptőkéje és jövedelmi forrásai vál
tozatlanok voltak.

Jelentékeny adományokban részesült az intézet ösztöndíj 
alapja, mely az idén 3500 írtra emelkedett.

Marhauser Imre tanár úr és neje elhalt fiúk: „Marhauser 
Andor“ nevére 1000 korona ösztöndíj alapítványt tettek. „Er
zsébet királyné“ emlékére a „Bonyhádi segély-egylet“ 400. a 
bonyhádi gymnasiumi tanári kar 200 korona alapítványt léte
sített. Hammel Alajos kétyi ág. ev. lelkész és neje 200 korona 
tőkét adományoztak elhalt gyermekük, ifj. Hammel Alajos ne
vére. Mind ezen tőkék kamatai az alapítók intézkedései folytán 
már az idén ki fognak osztatni.

Szorgalmas és jó magaviseletül tanulók kitüntetésére ado
mányoztak: mélt. dr. Moldoványi István úr 10 frt; tek. dr Pót 
Radó, dr. Schvetz Antal, dr. Pick Mór, dr. Müller János, Fleisch- 
mann Lipót és Raubitsek Izór urak 5 — 5 frtot.

A tanári testület az alapítványi tőkék kamataival és a fel
sorolt adományokkal 20 jó magaviseletül és szorgalmas tanulót 
tüntetett ki.
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A szegény sorsú és jó magaviselet», szorgalmas tanulók 
segélyezése az állammal kötött szerzó'désből kifolyólag a tan
évben megkezdődött. Az iskolai bizottság az I. félévben 22 
tanulónak 200, a II. félévben 17 tanulónak 195 írt tandíjat 
engedett e l ; továbbá 20 tanulót együttesen 200 frt tápintézeti 
dij elengedésében részesített. íg y  az ifjúságot segélyeztük tandij 
és tápintézeti dijak elengedése czimén 595 írttal.

Az ifjúsági segélyegylet szintén hiven teljesítette feladatát.
Az év elején 50 tanuló között kiosztott 298 drb tankönyvet 

230 frt becsértékben. Az év folyamán I tanulót mindenféle 
iró szerrel ellátott, 8 tanuló gyógyszertári és 12 tanuló orvosi 
számláját fizette ki; ezekre kiadott 33'79 frt. A tavaszi kirán
dulás alkalmával 25 tanulót 5 frt segélyben részesített. Ha 
mind ezen összegekhez hozzá veszsziik a fürdőzés előmozdítására 
kiadott 100 irtot, a segély-egylet a szegény sorsú tanulók szük
ségleteire költött 368*79 frtot, s igy az összes segély megközeliti 
az 1000 frtot.

Az egyesület folyó kiadásaira és alaptőkéinek gyarapítá
sára adományozott tok. dr. Bélák Sándor úr 5 frtot, tek. 
Raubitschek Izor úr 20 frtot, tek. Perczel Béla úr — Marliauser 
Imre régi tanítványainak nevében — 22*14 frtot és tek. dr. 
Schweiz Antal úr 5 frtot.

Az egyesület alaptőkéje (a fennállás 3-ik évében) 517.67 
frt, tankönyv gyűjteményének becsértéke 253*80 frt, pénztári 
maradványa 55*45 frt. A pénztári maradvány — az iskolai 
kisbizottság határozata értelmében — a tankönyv gyűjtemény 
gyarapifására fog fordittatni.

Az év folyamán kétszer kirándulást rendeztünk tek. Wéber 
János úr pusztájára; a kirándulás czéljaira természetben ado
mányozott tek. Érmei Adolf és Wéber G yörgy ur. *

A kitüntetett alapítványi tőkék és egyéb adományokon 
kivttl adakoztak a könyvtárakra is, melyek az értesítő meg
felelő rovataiban fognak felsoroltatni.

Mindezen adományok felsorolásánál kedves kötelességet
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teljesítek, a mikor az adományozóknak az iskola és a fentartóság 
nevében hálás köszönetemet nyilvánítom.

A tanítást június 12-én fejeztük be és június 13-ától 21-ig 
tartjuk a vizsgálatokat. A vizsgálatok kezdetén az iskola köte
lékében volt 140 tanuló, év közben kimaradt 5 tanuló. Az 
egyházmegyei elnökség a tornavizsgát június 22-ére, az évzáró 
ünnepélyt június 23-ára tűzte ki.

A vizsgálatokra és az évzáró ünnepélyre meghivattak a 
fentartóság és az iskolai bizottságok tagjai, Tolnavármegye 
alispánja, a völgységi járás főszolgabirája, a városban lévő ható
ságok és testületek.

‘A tr

r.
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IV.

Tanári szem élyzet.
A tan ár neve

és
m in ősége

T á r g y a i  a z  e g y e s  o sz tá ly o k b a n

. * •“ g
o g 

11
J e g y z e t

Beke Andor
rendes tanár

Magyar nyelv II. 5 
Latin nyelv II—IV. 13 
Torna II—IV.

18
4

A IV. osztály főnöke, 
tanár-értekezleti jegyző, 

tanít 7 év óta.

Fáik Henrik
helyettes tanár

Magyar nyelv. III—IV. 7 
Német nyelv IV. 3 
Vallás [ág. ev.] I—IV. 8

18 Intézeti exliotátor, 
tanít 4 év óta.

Forbeiw László
rendes tanár

Német nyelv III. 4 
Töténelem IV. 3 
Rajz. geometria I—IV. 10 
Szabadkészi rajz III—IV. 2 
Torna I—III.

1!1
4

A III. osztály főnöke, 
isk. könyv- és pénztáros, 

tanít 14 év óta.

Gyalog István
rendes tanár

Számtan I—IV. 13 13 Igazgató, 
tanít 18 év óta.

Malteser Imre
rendes tanár

Magyar nyelv I. 6 
Latin nyelv I—III. 13 19

19

Az I. osztály főnöke, 
conv. ephorus, fó'pénztáros, 

tanít 26 év óta.

Rótii Aladár
helyettes tanár

Történelem III. 4 
Földrajz I—II—III. 10 
Ásványtan IV. 3 
Szépírás I — II. 2

A 11. osztály főnöke, 
a szertárak ó're 
tanít 1 év óta.

Biczó Zsigmond
ev. ref. lelkész

Vallás I—IV. 4 4 Tanít 4 év óta.

Káin Ábel
róm.-kath. s. lelkész

Vallás I—IV. 4 4 Tanít 1 hó óta.

Dr.RosentlialTóbiás
izr. főrabbi

Vallás 1—IV. 4 4 Tanít 7 év óta.

Martin György
ág. ev. tanitó

Ének I—IV. 2 2
Tanítja az ág ev. vall. 

tanulókat az egyházi ének
ben; tanít 15 év óta.
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A tananyag* és a tankönyvek kimutatása az 
egyes osztályokban.

I. o s z t á l y .
r

1. Vallás, lietenkint két óra. O-szövetségi történetek ma
gyarázata; Biblia olvasás és magyarázás; egyházi énekek. 
Tk. Bereczky Sándor: „Biblia ismertetés.“

2. Magyarnyelv. h. 6. óra. Olvasmányok a népmesék, 
népmondák, rajzok, magyar és görög mondák köréből. Költői 
olvasmányok: János vitéz az óriások között, Kinn a m énes. . . 
A legerősebb, Van az alíöldön csárda sok, Gyors a madár 
gyors a szélvész, Katona élet, Hadnagy uram, A rab gólya, 
Három fiú, Anyám tyúkja, Nyalka huszár, A rab gólya, Rákosi 
szántó a török alatt, Szüretünk, Téli világ, A vándor fiú. A 
nyelvtanból: A hang, szó, mondat, mondatrészek, beszédrészek; 
a mondatok felosztása, alakjuk, viszonyuk és kijelentésük szerint. 
A mondatrészek tárgyalásával kapcsolatban név- és igeragozás; 
szóképzés. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozatok, melyek részint 
a nyelvtan begyakorlására, részint olvasmányok tartalmának 
elmondására szolgáltak ; házi dolgozatok, helyesírási gyakorlatok. 
K. Szinnyei: Isk. magyar nyelvtan I. rész., Lehr Riedel : 
Magyar olvasókönyv 1. rész.

3. Latin, h. 7 óra. Olvasás és írás a helyes hangsúlyozás 
és kiejtés elsajátítására. A gyakorlókönyv I. részéből 44 latin 
s 37 magyar fejezet fordítása. Az olvasmányok alapján a 
nyelvtanból a fő- és melléknevek ejtegetése, nemi szabályok, a 
melléknév fokozása, melléknévi határozók, praepositiók, szám
nevek, névmások, igeragozás. Szócsoportok s a fordított latin 
fejezetek részben könyv nélkül is. Isk. írásbeli dolgozatok. 
Tk. Pirchala Im re: Latin nyelvtan és gyakorlókönyv.
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4. Földrajz, h. 4 ó ra. Magyarország és-Ausztria; Europa 
vízrajza, éghajlata, természeti tárgyai, nép- és helyrajzi viszonyai. 
Tk. Dr. Márki Sándor; Földrajz a gymnasiumok használatára,
I. rész.

5 Mennyiségtan, h. 3. óra. A négy alapművelet, elvont 
egy- és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. 
A mértékek és a pénzrendszer ismertetése. A számok tulajdon
ságai. oszthatósága, tényezői, a legnagyobb közös osztó és a 
legkisebb közös többes. Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok. 
Tk. Dr. Beke Manó: Közönséges számtan.

d. Mértani rajz, h. 3. óra. A rajzoló geometria czélja és 
feladata. A nélkiilözhetlen rajzeszközök. Fontos szabályok és 
utasítások. A koczka szemlélése. A téralakzatok. A planimetria 
alapalakzatai. Egyenes vonalú idomok. A symmetria. A görbe 
vonalak és a görbevonalu idomok. Az idomok kerületének és 
területének mérése. Az idomok összeillősége, egyenlősége és 
hasonlósága. Rajzgyakorlatok. Ekitmény (Geometriai ornamen- 
tuinok.) A dessin (minta.) Ékítmények festése. Tankönyv: 
Hornischek H enrik: Rajzoló geometria.

7. Szépírás, h. 1 óra. Folyóirási gyakorlatok.
8. Torna. h. 1 óra. Rend- ,  S z a b a d -  és S z e r  g y a k o r 

l a t o k ,  melyeket Maurer János, a nemzeti tornaegylet mű
vezetője a „tornázás anyaga a középisk. alsó osztályai számára“ 
ez. falitáblákon ezen osztálynak kijelöli; továbbá: „Tornajáté
kok“ Oheroly János zsebkönyve és a ,,Tornaügy“ czirnü 
folyóiratban megjelent játékok nyomán. — Fürdés és úszás. 
Korcsolyázás.

II. o s z t á l y .

1 Vallás, h. 2 óra Újszövetségi történetek magyarázata; 
Biblia olvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. mint az I. 
osztályban.

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok: az elbeszélések, 
tanító mesék, leírások, magyar történeti olvasmányok, görög 
mondák és történet köréből tárgyi, nyelvi magyarázattal és a 
tartalom elmondásával. Költői olvasmányok: Salamon, Búcsú, 
Hazámhoz, A lengyel anya, Az ó-torony, a zarándok, A betyár, 
A Tisza, A puszta télen, A jó öreg korcsmáros, A kereszt útról.

N y e l v i ,  a n : Megfelelő olvasmányok alapján a rágós és név- 
utós határozók tárgyalása. Az összetett, összevont, rövidített.
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többszörösen összetett mondatok és a körmondat. Két hetenként 
iskolai dolgozat. Házi dolgozatok. Rendszeres helyesírási gya
korlatok Tk. mint az I. osztályban II. rész.

3. Latin nyelv, h. 7 óra. Olvasmány: Pirchala Imre latin 
olvasó és gyakorló könyvéből: De Attila, Hunnorum rege, De 
bello Trojano, De regibus Romanis, De libera civitate, Senten- 
tiae. 30 latin— magyar és m agyar—latin olvasmány fordítva 
s részben emlékelve.

N y e l v t a n :  A névszók ismétlése és teljes befejezése. A 
rendes és rendhagyó igék conjugatiója. A rendhagyó igék tö
vei. Szóképzés. Két hetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok.

4. Földrajz, h. 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földrajza. Tk. mint az I. osztályban II. rész.

5. Mennyiségtan, h. 4 óra. Összeadás és kivonás fejben, 
könnyítések a szorozásban; korlátolt pontossága számítások; a 
mértékek átszámítása. Az arányos mennyiségek, következtetés 
egységről, egységre, általános esetben. Százalék számitás és al
kalmazása a nyereség, veszteség, bruttó, tára, nettó, scontó, 
rabatt kiszámításánál stb. Arányok és arányiatok; az aránylat 
alkalmazása az egyszerű és összetett hármasszabálynál. Isk. és 
házi Írásbeli dolgozatok. Tk. mint az I. osztályban.

6. Mértani rajz, h. 3 óra. Stereometria; téridomok és al
kotórészeik. Általános rész: A sik és az egyenes a térben. A 
testek symmetriája. A testek hasonlósága és egybevágósága. 
Tk. Hornischek Henrik. Rajzoló geometria II. rész.

7. Szépírás, h. 1 óra Mint az I. osztályban.
8. Torna, h. 2 óra. S z a b a d g y a k o r l a t o k :  alap-, 

terpesz- és lépőállások. Tagszabadgyakorlatok, karlendités, lökés 
és ütés, törzshajlitás. Egyenoldalu összetett szabadgyakorlatok 
kettős és négyes ütemben. Járó szabadgyakorlatok, játékok 
havonként kétszer. R e n d g y a k o r l a t o k :  állás, igazodás, fe
dezés, rendek, kettős rendek képezése. S z e r  g y a k o r l a t o k :  
a vízszintes és rézsútos létrán, nyújtón, korláton, gyíiríihintán, 
mászórudon és kötélen a II. osztály számára kijelölt tananyag; 
ugrási előgyakorlatok a magas- és távolugrásra.

III. o s z t á l y .
1. Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház rövid története. 

Egyházi énekek. Tk. Bereczky Sándor Egyháztörténet.
2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan ;
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hangtan, szótan ós mondattan. — Az ütemes verselés magya
rázata a költemények alapján. Olvasmányok: „A vihar,“ „A 
fegyverneki puszta,“ A város égése, A peregrinus, Az első 
magyar komikus, A várnai csata, A magyar nép rokonai. 
Költemények: Both bajnok özvegye, Az alföld, Tamás vitéz, 
Pató Pál úr, Családi kör. Két hetenként iskolai vagy házi 
Írásbeli dolgozat. Tk. Szörnyei: Rendszeres magyar nyelvtan 
és Lehr-Riedel: Magyar olvasókönyv III. rész.

3. Latin nyelv, h. 6. óra. Olvasmány: Nyolcz aesopusi 
mese emlékelve is, — Romulus, Numa Pompilius, Tullus 
Hostilius, Ancus Martins, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, 
Tarquinius Superbus, De mutatione reipublicae, Bella adversus 
Tarquinios gesta, Bellum Fabiorum, T. Quintus Cincinnátus, 
Bellum Veicus, Falerii capti, Bellum Gallicum, De gente Manlia, 
Bellum Samniticum, Bellum Tarentinum, Bellum Punicum 
Primum fejezetek forditása. Phrasisok gyűjtése. Retroversio. 
Egyes szebb részletek emlékelése. N y e l v t a n :  A szóképzés 
tüzetesen. A latin prosodia rövid ismertetése a deelinatiok, 
conjugatiok és szóképzés alapján. A m o n d a t t a n b ó l :  Az 
állítmány és alany. A jelző. Az értelmező. Az accusativus, 
dativus, genitivus és ablativus. Praepositióval képezett. határo
zók. Az igenevek használata. Megfelelő magyar latin fordítások 
a nyelvtani anyag begyakorlására. Két hetenként isk. Írásbeli 
dolgozat. Házi dolgozatok. Tk, Pirchala Imre „Latin olvasó és 
gyakorló könyve és latin nyelvtana.“

4. Német nyelv, h. 4 óra. A német betűk; nyújtásuk és 
a hangsúly; olvasás és helyesírás. Az egyszerű mondat: egye
nes és fordított, szórendje; a főnév: többes képzése és declina- 
tiója; a melléknév: fokozása és ejtegetése; a határozók: prae- 
positiók használata; a számnév nemei és képzésük; az ig e : 
erős. gyenge és vegyes igék, a conjugatió: módjelentő vissza
ható, személytelen és összetett igék — Két hetenként. Írásbeli 
iskolai dolgozatok. Olvasmányok és kisebb költemények nyelv
tani magyarázatokkal és beszédgyakorlatokkal. Tk. Virányi 
Ignáez. Módszeres német nyelvtan és Olvasókönyv.

5. Történelem és politikai földrajz, h. 4 óra. A magyarok 
története, az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország jelen álla
pota. Tk. Varga Ottó: A magyarok történelme és Magyar- 
ország a jelenben.

(I. Földrajz, h. 2 óra. Fizikai és mathemathikai földrajz. 
Tk. Dr. Smidt Ágoston. Fizikai földrajz.

A
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7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Kamatszámítás: a kamat, tőke, 
százalék és idő kiszámítása. Az értékpapír számítása: részvény, 
állampapír és váltó leszámítása. A határidő számítás. A kama
tos kamat kiszámítása. Arányos osztás. Társas üzletek és vál
lalatok, az arányszámok megalkotása. Az átlagos ár és a ke
verendő mennyiségek arányának kiszámítása. Az arany és 
ezüst tárgyak ötvénysulya, színsulya és finomsága; az ezekre 
vonatkozó számítások. A hazai és külföldi arany és ezüstpén
zek ötvény és szinsúlyának kiszámítása. Lánczszabály. Ágió, 
Iskolai és házi írásbeli dolgozatok Tk. mint az I. osztályban.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. Szerkesztő planimetria. Egyenes 
vonalú idomok. Két, három és négy hely térképe. Négynél 
több hely térképe: triangulatió és a cordináták módja. Az 
egyenes vonalú síkidomok átalakítása. Helyszinrajzok készítése. 
A mérőasztal ismertetése. Görbe vonalú idomok. Tk. Landau- 
W ohlrab: Rajzoló Geometria III. rész.

9. Torna, h. 2 óra. Rend-, Szabad- és Szergyakorlatok, 
melyeket Maurer János, a nemzeti tornaegylet művezetője, a 
„tornázás anyaga a középisk. alsó osztályai számára“ ez. fali
táblákon ezen osztálynak kijelöli; továbbá: „Tornajátékok,“ 
Oheroly János zsebkönyve és a „Tanügy“ czimil folyóiratban 
megjelent játékok nyomán. — Fürdés és úszás. — Korcsolyázás.

10. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. Diszitmények különféle síd
ben, gypsminták után való rajzolás.

IV.  o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan. Egyházi 
énekek. Tk. Bereczky Sándor: Keresztény hittan és erkölcstan.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Költői olvasmányok: Arany 
Toldija, megvilágítva tartalma, szerkezete, jellemei és stílusának 
sajátságai szerint Magyar vagyok, Szüléimhez, Okatootáia, A 
magyarokhoz. Prózai olvasmányok: Ferencz király megkoro- 
náztatása, Vörösmarty életéből, Kassay István, Attila temetése, 
A két gazdag ember gyermeke, Jakli. Ezek alapján a prózai 
és költői nyelv tulajdonságai ; vegyes hatású szóképek és az 
érzés képei. Az irály tiszta magyarsága, világossága, szabatos
sága, ereje és csinossága. Verstan: Az ó-klassikai, modern és 
magyar nemzeti versformák. — Két hetenként iskolai vagy házi 
dolgozat. Tk. Góbi: Magyar Irálytan és Arany Toldija magy. Lehr.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: L)e hello Punico 
secundo. De Romanorum post pugnam Connensem magnanimi-
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tat«.*, I)e Cn. Fabio Maximo. De Syracusarum obsidione. De 
eaede Arehimedis. De situ urbis Syracusarum. De. P. Cornelio 
Scipione. De bello Punicou tertio. Somnus Scipionis. Bellum 
Cimbricum et Teutonicum. De Galliae Germaniaeque moribus. 
Bellum sociale, Mithridaticum et Marianum. Költői olvasmány: 
Romulus és Remus kitevése, Róma alapítása, Gabii capti, Fabii 
t récén ti sex. Phrasisok gyűjtése, retroversio. Egyes részletek 
emlékelése. Magyar latinból 24 gyakorlat, fordítva, elemezve. 
Nyelvtanból: az állítás módjai. A fölszólitó, óhajtó, kérdő mon
datok. Mellérendelt mondatok. Mondatok összevonása. Oratio 
obliqua. Szórend. A latin versmérték. A római naptár. Két 
hetenként Írásbeli dolgozat s házi dolgozatok. K. k. mint a III. 
osztályban

V

4. Német nyelv, h. 3 óra. Olvasás és helyesírás. A szó
képzés. M o n d a t t a n :  A mondat. Alany, állítmány. Az ige
idők használatáról. Az ige módjai. A bővített mondat. A jelző 
és helyzete A főnévi igenév használata. A tárgyeset. Tulajdo
nitó eset,. Birtokos eset. Az egyszerű, összetett és összevont 
mondat. Fő- és mellékmondat, mondatkötés. A mondat szerke
zet és ennek szórendje. A mellékmondatok. Rokonértelmii szók. 
Prózai és költői olvasmányok tárgyi és nyelvtani magyaráza
tokkal. Beszédgyakorlatok. írásbeli dolgozatok. Tk. mint a III. 
osztályban. II. rész.

5. Történelem, h. 3 óra. Az ókor története. A keleti né
pek és görögök, továbbá a rómaiak története a császárság 
koráig különös tekintettel a műveltségre. Tk. Varga Ottó: 
Világtörténet.

6. Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: az algebra jelei; az 
összeg, szorzat, hatvány, különbség és az algebrai szám; az 
alg. mennyiségek összeadása és kivonása. Két. és több tagnak 
szorzása, hatványozása; a hányados és a geometriai sor. A 
legnagyobb közös osztó és a törtek egyszerüsitése; a legkisebb 
közös többszörös és a törtek összevonása. Első fokú egy isme
retlennel biró egyenletek és az arányiatok. Tk. Mauritz Rezső: 
Által ános számtan.

7. Mértani rajz, h. 2 óra. Stereometria; téridomok és al
kotó részeik, távlattan a megfelelő rajzgyakorlatokkal és a ve
tülettannak ismétlése. A kúpszeletek. A kör evolvense, a cyk- 
loisok, csigavonalak. Építmények metszetei. Tk. mint a III. 
osztályban. IV. rész.

8. Természetrajz, h. 3 óra. A levegő és viz fizikai tulaj-
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donságai, összetétele, alkatrészei; vegyidet, keverék, súlyviszo
nyok, S, P, G. és ezek termékei. A protein anyagok és szén- 
hydratok. Cl. A fontosabb szerves és szervetlen savak, fémek, 
alják, sók. Az ásványok tulajdonságai és azok rendszeres le
írása. A kőzetek fajai; Á föld történetének korszakai és a mű
ködő erők Tk. Dr. Rotli Samu: Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai.

9. Topna, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok: támadó, guggoló 
és védő-állások, térdelés, támaszfekvés Tagszabadgyakorlatok : 
karlendités, lökés és körzés kisebb súlyzókkal és fabotokkal is. 
Járó szabadgyakorlatok; a járás külömböző nemei, utánlépő, 
hármaslépő járás, gyors és kitartó futás. Társas szabadgyakor
latok: lovaglás, vállvetve guggolás, taliga. Játékok. Összetett 
szabadgyakorlatok 2 - 4  — 6 és 8-as számlálás szerint, de mind 
egyoldalúan. R e n d g y a k o r l a t o k :  A rendek és kettős ren
dekbe való fejlődés, rendek és sorokba való szakadozás, sor- 
bontás, elé, mögé és mellé sorakozás, fejlődések arcz és oldal
sorból. kanyarodások, négyszög , körképzés, szög-, csiga- és 
kigyóvonulás, ellenvonulás 2, 4 és 8-as sorokban. Szergyakor
latok: A nyújtón, korláton, vízszintes és függélyes létrán, 
gyűrű- és körhintán, mászórudon, kötélen, lebegő és kápás- 
támfán, valamint rohamdeszkán ezen osztály számára előirt 
tananyag. Magas és távolugrások

10. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. Mint a III. osztályban.

Ének, h. 2 óra 1— IV. oszt. együtt két csoportban. I. cso
port [gyengébbek] h. 1 óra. Hanggyakorlatok, egy szólamu 
népdalok. II. csoport [gyakorlottabbak] h 1 óra- Hanggyakor
latok, 9 drb egy- és több két-, három- és négyszólamú dal. 
Az ág. ev. hitvallásuakkal egyházi énekek.

Gyorsírás, Gabelsberger-Markovics rendszere szerint taní
totta Marhauser Imre rendes tanár és okleveles gyorsiró. Részt 
vett benne 18 tanuló és pedig 9 kezdő, 9 haladó. Az évi tan
díj 2 — 2 frt.

Zone. Martin György, Müller József elemi iskolai tanítók 
tanítottak több ifjút zongorázni, hegedülni.

FranCZÍa nyelv, Ahn Ferencz kis nyelvtana szerint 7 ta
nulót részesített oktatásban gyakorlati irányban Róth Aladár 
tanár.
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A tanulók névsora, vallása és lakóhelye.

I. o s z t á l y .

Banholzer Ádám róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Békey Ervin róm. kath., Bród, Szlavónia.
Bokor J. Imre izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Boros Gyula ev. ref., Zselicz Kisfalud, Somogyin.

5 Brósz János, ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Czencsik József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Csanády Lajos, ev. ref., Nagy-Ciány, Baranyam.
Jó Dömötör Dániel, ev. ref., Czecze, Fehérm.
Feudt Károly, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

10 Fischhof Zsigmond, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Fischer Jenő izr. vall., Kocsola, Tolnám.
Fischer Vilmos, izr. vall., Pinczehely, Tolnám.
Grieszhaber Henrik, ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Grünhut Jakab, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

15 Györgyi Antal, róm. kath., Egerágh, Baranyam.
Hárs István, ág. hitv. ev., S.-Szent-Lőrincz Tolnám.
Haffner János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Herbek György, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Hóber Kálmán, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

20 Kaufmann Bernhard, izr. vall., Kölesd, Tolnám.
Kirchner Ödön, ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Kiss János, ág. hitv. ev., Felső-Iregh, Tolnám.
Koritsánszky Dénes, ág, hitv. ev., Kölesd, Tolnám.
Mercz János, ág. hitv. ev., Majos, Tolnám.

25 Németh István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Pfendesack Sándor, ág. hitv. ev., Ilidasd, Baranyam.
Ritter József, róm. kath., Hant, Tolnám.
Romy László, róm. kath., Budapest.
Roth Samu, róm. kath., Pécs, Baranyam.

JO Schwartz Sámuel, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Sigora Attila, róm. kath., Euying, Veszprémin.
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Szabó László, róm. kath., Szántó, Tolnám.
Szendrődy Szilárd, róm. kath., Bonyhád, Tolnám 
Trutzer Lajos, róm kath., Patlan, Tolnám.
W urch János, ág. hitv. ev., Kácstalu, Baranyam.

K im aradt:
Erdélyi Lajos, ág. hitv. ev., Kölesd, Tolnám.

II. o s z t á l y -
Bodnár Károly róm. kath., Mórágy, Tolnám.
Blum Henrik ág. hitv. ev., Izmény, Tolnám.
Blum János ev. ref., Bonyhád, Tolnám.
Cseider György róm. katli., Bonyhád, Tolnám.

5 Diszberger Jakab ág. hitv. ev., Kalaznó, Tolnám. 
Fittler Henrik ág. hitv. ev., Udvari, Tolnám.
Glaser Jenő izr. vall., Sásd, Baranyam.
Grüner Károly ág. hitv. ev., Eger-Aracsa, Zalam. 
Gyalog György ág. hitv. ev, S.-Szent-Lőrincz, Tolnám. 

10 Györgyi Rezső róm. kát., Egerágh, Baranyam.
Hesser József izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Hoffer Lajos róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Káspári János ág. hivt. ev., Varsád, Tolnám.
Koncz Miklós róm. kath., Mohács, Tolnám.

15 Kovách Lajos, ev. ref., Kis-Vejke, Tolnám.
Kovjanics Radó gör. kel., Rácz-Töttös, Baranyam. 
Krausz Gyula, róm. kath., Rácz-Mecske, Baranyam, 
Kréth István ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Kruder Yinc.ze róm. kath., Dombóvár, Tolnám.

20 Lovinusz József róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Neun János ág. hitv. ev., N.-Agh, Baranyam. 
Pfendesack Lajos ág. hitv. ev., Hidasd, Baranam. 
Polgár Dezső ág. hitv. ev., Hidegkút, Tolnám.
Potzner János ág. hitv. ev., Bonyhád. Tolnám.

25 Reder János ág. hitv. ev., Bonyhád.
Reichert Gyula ág. hitv. ev., Kis-Tormás, Tolnám. 
Scherer János, ág. hitv. ev. Varsád, Tolnám. 
Schultheis/ Rezső ág. hitv. ev., Hidegkút, Tolnám. 
Szommer Gyula izr. vall., Felső-Nána, Tolnám.

30 Török József róm. kath., Báta, Tolnám.
Wigand Henrik, ág. hitv. ev., Varsád, Tolnám.

Kim aradt:
Künsztler János, ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
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III. o s z t á l y .
Bucht László ág. hitv. ev., Mekényes, Baranyam.
Becker Gyula ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám, 
liclák Sándor ág. hitv. ev., Enying, Veszprémin.
Bohár László ág. hitv. ev. Toponár, Somogym.

5 Borsos Gyula róin. kath., Tót-Keresztur, Somogym.
Doni Zsigmond ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Dorsics Ödön róni. kath., Dombóvár, Tolnám.
Dömötör Gyula ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám. 
Geiszt Kálmán róni. kath., Tekeres, Baranyam.

10 Glöckner Keresztély ev. ref., Mórágy, Tolnám.
Grosch Henrik ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Heil Ede róm. kath., Villány, Baranyam.
Hesser Jenó' izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Kaszás György ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám.

15 Kauder Antal ev. ref., Mórágy, Tolnám.
Kinkel György ág. hitv. ev., Mucsfa, Tolnám.
László Sándor ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám.
Lincz Ferenez róm. kath., Jletvehely, Baranyam.
Merez János ág. hitv. ev., Majos, Tolnám.

20 Osztrich Lajos róm. kath., Duna-Földvár, Tolnám.
Pfaff Henrik ág. hitv. ev., Udvari, Tolnám.
Philipp János róm. kath., Dárda, Baranyam.
Pintér István róm. kath., Értény, Tolnám.
Polster Béla, ág. hitv. ev., Hács, Somogyin.

25 Pucsli József, róm. kath., Kis-Vejke, Tolnám.
Purth Lajos, ág. hitv. ev., Báta, Tolnám.
Reidl József, ág. hitv. ev., Döröcske, Tolnám.
Reitinger Henrik, ág. hitv. ev., Bikái, Baranyam. 
Rosenbaum Ferenez izr. vall., Szálka, Tolnám.

30 Scharfenberger János róm. kath., Nagy-Mányok, Tolnám. 
Schwartz Jenő izr. vall., Ada, Bács-Bodrogm.
Schwartz Lipót izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Somogyi Ferenez ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám. 
Szilczer fgnácz izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

35 Takács József róm. kath., Attala, Somogym.
Till Imre róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Winecker János ág. hitv. ev., Udvari, Tolnám.

Év közben magántanulóvá lett:
Eibach Ödön róm. kath., Budapest.
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Kim aradt:

Asztalos István ág. hitv. ev., Őszöd. Somogyin.

IV. o s z t á l y .

Aizenpreisz Dezső, ág. hitv. ev., Dunaföldvár, Tolnám. 
Becker Mihály ág. hitv. ev., Kácsfalu, Baranyam. 
Bucsky Sándor ág. hitv. ev., Szili, Somogym.
Csire Barnabás ev. ref., Nagy-Bajom, Somogym.
Dörmer Frigyes ág. hitv. ev., Felső-Nána, Tolnám. 
Eibenschütz Fülöp izr. vall., Bonyhád, Tolnám. 
Engelmann Géza izr. vall., Budapest.
Galle Tivadar ág. hitv. ev., Kis-Harta, Pestm.
Ginter András róm. kath., Tevel, Tolnám.
Gödé Lajos ev. ref., Madocsa, Tolnám.
Griesz Sándor izr. vall., Izmény, Tolnám.
Grosz Dezső izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Ilütter Károly ág. hitv. ev., Hidasd, Baranyam.
Kellert Sándor izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Kiss Zoltán ev. ref., Kákics, Baranyam.
Klein Samu izr. vall., Pécsvárad, Baranyam.
Koch Péter ág. hitv. ev., Nagy-Dorogh, Tolnám. 
Kopacsek Ervin róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Kovách Árpád ev. ref. Kis-Vejke, Tolnám.
Kovjanits Rankó gör. kel., Rácz-Töttés, Baranyam. 
Köberling Károly róm. kath., Pécs, Baranyam.
Macher Endre ág. hitv. ev., Lajos-Komárom, Veszprém. 
Maráth János róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Mészáros János ág. hitv. ev., Zehipuszta, Baranyam. 
Mikes József róm. kath., Magyar-Peterd, Baranyam. 
Perényi Ödön róm. kath., Mohács, Baranyam.
Rihmer Károly róm. kath., Beremend, Baranyam.
Rotli Ferencz ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Schád János ág. hitv. ev., Sár-Szent-Lőrincz, Tolnám. 
Schmidt Kái-oly ág. hitv. ev., Nagy-Atád, Somogym. 
Somogyi Béla róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Steib József róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Szeniczey Ákos ág. hitv. ev., Paks, Tolnám.
Tóth Dezső róm. kath,, Ságvár, Somogym.
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3 5 Walter Henrik ág. hi tv. ev., Felső-Nána, Tolnám. 
Wittelsbach Károly róm. kath., Rácz-Boly, Baranyam.

Kim aradtak:

Kiss Ernő róm. kath., Hidas-Bonyhád, Tolnám. 
Pokorny Antal róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

4*



Az algymnasium népességéről szóló kimutatás az 1 8989 évben.

VII.

A tanulók előmenetele és magaviseleté a tanév végén.
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' 3 fi — 3 5 — 2 9 3 15 — 8 24 11 — 17 35 2 5 2 1 3 — 1 3 - 8 5 2 3 6 13
8 6 2 — — — 13 11 9 2 7

I I. 32 — 31 — 3 1 6 2 8 1 4 13 17 1 4 31 — 11 — - 4 1 - 5 - 5 4 - 1 — l 8 11 7 4 — — 7 15 9 I C

III . 38 i 37 1 2 14 6 13 — 5 19 19 — 14 38 1 10 1 — 6 — 4 — 4 9 1 2 — 1* 2 9 10 13 3 - 7 17 14 20

I V . 38 — 36 — 5 u 4 11 1 6 23 12 1 9 36 2 6 2 7 1 3 1 5 7 — 2 — — 1* 2 11 15 6 1 7 11 18 13

144 i 139 1 12 53 15 47 2 23 79 59 2 44 149 5 32 5 1 20 2 1 15 1 22 25 3 8 6 15 19 28 30 32 9 1 34 54 5 0 2 56

145 1 4 0 1 4 0 14 0 140 140 1 40

*) J e g y z e t . Ministeri engedély lyel vétettek.

Milyen előmenetelt tanúsított
1. I I . I I I . I V .

ÖSSZGSG11
o s z t á l y b a n

Minden tárgyból jeles 1 2 3 2 8

Minden tárgyból legalább jó 8 9 8 5 30

Minden tárgyból legalább elégséges 21 16 21 23 81

Egy tárgyból elégtelen 2 3 3 3 11

Két tárgyból elégtelen 1 1 — 1 3

Több tárgyból elégtelen 2 — 3
2

7

Összesen : 

I I .  Haga

35

\ 7 - l S

31 38 

seiet.

3 6 140

Minő magaviseletét tanúsított?
1. I I . I I I * I V .

Összesen
o s z t á l y b a n

1

j ó 35 27 32 30 124

Szabályszerű 4 5 5 14

Kevésbbé szabályszerű — 1 1

Rossz
- .... - _  -1

— —

..
Összesen :

* )  Egy magáu tanuló

35 31 37 36 139





IX.

Ösztöndí jak:
1. A Rosenstein-féle 1000 frtos alapítvány kamatait Bonyhád 

nagyközség' elöljárósága fide részben Glöckner Keresztély III. 
és tele részben Scherer János II. osztályú tanulóknak' adta.

2. Bonyhád nagyközség ,.jubileumi alapítványának“ ka
matját, —  tekintettel a jó magaviseletre, szorgalomra és a sze
génységre — kiadta Németh István I. oszt. tanulónak.

3 „A bonyhádi segély-egylet mint szövetkezet“ igazgató
sága az egylet 200 frtos „Erzsébet“ ösztöndíjának kamatját 
Grünhut Jakab I. oszt. tanulónak adományozta.

4. A Fördös-féle 500 frtos alapítvány kamatját Walter 
Henrik IV. és Bohár László III. oszt. tanulók között osztottuk 
meg.

5. Az iskola régi tanítványai 300 frtos alapítványának 
kamatját Fittler Henrik II. oszt. tanulónak adtuk ki az ala
pítók feltételeinek mindenben megfelelt.

6. A Balogh-féle 100 frtos alapítvány kamatját kitartó 
szorgalmáért és jó magaviseletéért Reichert Gyula II. oszt. 
tanuló kapta.

7. A bonyhádi polgári casino 100 frtos „Jókai“ alapítvá
nyának kamatját elnyerte jó . magyar dolgozataival Kariás 
György III. oszt. tanuló.

8. A tanári kar 100 frtos „Petőfi“ ösztöndijának kamatját 
jó magyar irályáért ez évben is Engelmann Géza IV. oszt. 
tanuló kapta, a ki e kitüntetésre más tekintetben is érdemes.

9. A „ Marhauser Andor“-féle 500 frtos alapítvány kamatját 
az alapitó okirat értelmében Grieszhaber Henrik I. oszt. tanu
lónak adtuk.

10. A tanári kar 100 frtos „Erzsébet“ alapítványának ka
matját Schultheisz Rezső II. oszt. tanuló kapta.
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11. A „Hammel Alajos“-féle 100 frtos alapítvány kamatját 
elnyerte Gyalog György II. oszt. oszt. tanuló.

12. Mélt Dr. Moldoványi István ur 10 frtos jutalomdiját 
a latin nyelvben tanúsított kiváló szorgalmáért Gödé Lajos 
IV. oszt. tanulónak adtuk.

13. Tek. Dr. Pót Radó 5 frt jutalomdiját Polgár Dezső
II. oszt. tanuló kapta.

14. Tek. Dr. Schvetz Antal ur 5 frt jutalomdiját Magyar- 
ország történetében tanúsított előmeneteléért Belók Sándor III. 
oszt. tanulónak adtuk.

15. Tek. Dr. Müller János 5 frt jutalomdiját elnyerte Kiss 
Zoltán IV. oszt. tanuló.

16. Tek. Fleischmann Lipót úr 5 frt jutalomdiját adtuk 
Dörmer Frigyes IV. oszt. tanulónak.

17. Tek. Dr. Pick Mór úr 5 frtos jutalomdiját kapta 
Polster Béla III. oszt tanuló.

18. Tek. Raubitschek Izor úr 5 frtos jutalomdiját adtuk 
Török József II. oszt. tanulónak.

19. Tek. Kramoliny József gyógyszerész úr 1 tiz koronás 
aranyat ajánlott fel azon tanulónknak, ki a fizikában, tanúsított 
kiváló szorgalmat. Elnyerte Pfaff Henrik III. oszt. tanuló.

20. Tek. Bruckmann János úr egy kiváló rajzolót óhajtott 
megjutalmazni egy 10 koronás aranynyal. A tanári kar e dijat 
Schultheisz Rezső II. oszt. tanulónak ítélte oda.

21. A tanári testület — tekintve a szorgalmat és jó maga
viseletét — jutalom könyvekre érdemesnek találta Mészáros 
János IV., Dömötör Gyula III., Kauder Antal III., Bokor I. 
Imre I. és Szendrődy Szilárd I. oszt. tanulókat.



X.

Könyv- és szertár-, bútorzat.
A) Könyvtárak gyarapodása.

a) V é t e l  u t j á n :  
I. Folyóiratok:

1. Tanáregyleti Közlöny 4- — frt
2, Magyar Nyelvőr (tárgymutatóval) 5*55
oO. Magyar Kritika . . . . 5-05 V

4. Ev. Egyház és Iskola 6-05 n

5. Természettudományi Közlöny 4-05
6. Academiai kiadványok 20-10 V

7- Egyet. Phil. Közlöny (tárgyra.) . 8.05 V

8. Magyar Paedogogia 5-05 »
9. Tornatigy . 3-05 ??

10. Osztrák Magyar Monarchia Írásban
és képben . . . . . 11-35 V

11. Zeitschrift für Gymnasial wesen 11-90 n

II. Könyvek:
1. BalIá g i: Magyar-német és német-

magyar szótár 11-10 frt
2. F inály: Latin szótár . 10- — n

3. Sanders: Németnyelv szótára 43-20 V

4. Verhandlungen der Directoren
Conferenzen in Preusen 4-20 »

5, Egyptom művészete . 5- — V

6. Benke I . : Isten országa 2-55
7. Kuno Fischer: E. Lessing 4-55 »
8. Hanko: Székelyföld 3-50 r>

9. Körösi: Magyar tanárok tanul
mány könyve 6*— 11

84 frt 20 kr.

90 frt 10 kr.
Összesen : 174 frt 30 kr.
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b.) A j á n d é k  u t j á n :
1. T o l n a v á r m e g y e  t ö r v é n y h a t ó s á g a :  Jókai nemzeti 

diszkiadásának 20 újabb (befejező) kötete.
2. Lágler  S án dor  és Ká l mán  D e zs ő :  Protestáns Pap.
3. A va l l á s  és közokt.  mi n i s t er :  a., Hivatalos Köz

löny, b., Magyar statisztika 13 kötete.
4. G y a l o g  I s tván:  a., Pisko-Aujeszky Természettan;

b., Fehér Ipoly: Kísérleti természettan ; c., Jainin-Kohn : Kísér
leti természettan; d., Strrart-Müller: Természettan elem ei; e.,
Vész János: A felsőbb mennyiségtan alapvonalai; f .  Petzval 
Ottó: Felsőbb mennyiségtan, Stereomatria, Ebene und sphä
rische Triganometrie, Analytische Geometrie, Mértan elemei, g,. 
Komnenovics Sándor: Elméleti mértan; h., Kis János: Sokra
tes nevezetességei, i., Thierry- Dr. Csiky Kálmán: A római
birodalom képe; j., Lemoutong: Franczia nyelvtan; összesen: 
18 kötet.

5. Ró th  A l a d á r :  a., Vörösmarty Mihály összes mun
kái; b.. Verancsics Antal összes munkái; c ,  Hatvani Mihály 
Magyar történelmi okmánytár; d., Brutus János Mihály magyar 
históriája; e., Számosközy István: Történelmi maradványok; 
f.. Oláh Mjklós levelezése; g., Apor Péter munkái; h., Decsi 
János históriája; i., Szerémy G yörgy emlékirata; k., Illésházy 
István feljegyzései; 1., Simonyi E rn ő: Magyar történelmi 
okmánytár; m., III. Pál pápa és Farneze Sándor Magyaror
szágra vonatkozó diplomatiai levelezései; n., Deák Farkas: 
Magyar hölgyek levelei; o., Magyar levélestár; p., Szilágyi Áron: 
Régi magyar költők tára; r., Szadeczky: Báthory István 
lengyel királylyá választása; összesen: 42 kötet.

6. Sz ab ó  F e r e n c z :  Történelmi könyvtár 7 kötet.
7. Percze l  Miklós:  Két kötet régi könyv.

c.) I f j ú s á g i  k ö n y v t á r  g y a r a p o d á s a  vé te l ut j án:

1. Tóth: Az utolsó kurucz; 2. Gaál: Akard és lant hőse, 
Zoárd jóslata, Szondi két apródja, A vezér, boszúja, Kupa 
a pogány vezér, Vitézi becsület; 3. Verne: A franczia zászló.

62
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Világ felfordulás. 4. Gyulai: Egy régi udvarház; 5. Donászy: 
Buda hőse, Villám sugár; 6. Réves: Fent északon, Fóka 
vadászaton, Jegesmedvék között; 7. Hoitsy: A mi az
embert környékezi; 8. Szitnyai; Levelek egy tanuló életéből;
9. Czigler: Képzőművészetek története; 10. Tompa költe
ményei: 11. Vörösmarty lyrai költeményei; 12. Pajeken: 
A mesztiz; 13. Sebestyén: Az Árpádok története; 14. Pór:
Csák Máté: 15. Vértesy: A felkelő nap országa; 16. Tá
bori: A temesvári királybíró; 17. Madarassy: A majom-
király; 18. Hoffmann: Jellemrajzok az állatországból; 19. 
Leutemann: Az emberfajok életéből; 20. Cooper: A vad-ölő; 21. 
Mikszáth: Magyarország lovagvárai; 22. Mayne-Read : A skalp
vadászok; 23. Brózik: Kolumbus Kristóf; 24 Arany János: 
Toldi estéje, Buda halála és Murányvár ostroma; 25. Petőfi 
és Arany levelezése; 26. Baksay: Gyalog ösvény és Szederin
dák; 27. Christian: Tamás bátya kunyhója; 28. Campe és 
Cooper: Beszélyek távol világrészekből; 29. Kron Klára: Az
életiskolájában; összesen: 40 kötet, 78 frt.

B.) Szertár gyarapodása.

a) V é t e l u t j á n :

1. Fizika és chemia: Centrifugolis pálya, 
Süritőlég-szivattyu. Drót spirális, Gililei távcső,
Villamos készülék, Radiometer, Hőmérők,
Lombikok . . . . .  64*32 frt

2. Földrajz: Magyarország domborzati
térképe . . . . . . 25*75 frt

3. Czimeres zászló . . . 17*20 ,,
4. Torna : Permetező, Buzogányok, Rudak,

Súlyzók, Botok állványa, 100 drb. tölgyfa bot, 
fogasok . . . . . .  75*70 ,,

Összesen: 182 frt 97 kr.

Ezeken kiviil munkában van a nyári tornatér felszerelése, 
melyre 80 frt van előirányozva.
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b) Ajándék u tján :

1. F orb erger  László:  Magyarország begy és vízrajzi,
Az északnyugoti felföld és a kis niagyaralföld térképe.

2. Koncz  Miklós:  Amethyst.
3. S t o l c z e n b a c b  Jakab: 1744-ből való puskaportartó.
4. Perczel  Miklós:  Régi érmek.
5. Csik J ó z s e f :  Régi papír pénzek.

C.) Bútorzat gyarapodása.

1. Álló iró asztal . 14 — frt
2. Székek . . 6-70 11

3. Kályha ernyő . 3-— 11

4. Képtartó léczek . 25 20 11

5. Felirati táblák . 11- — 11

Ö sszesen : 59 frt 90 kr.
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Tápintézet.
Az idén 56 tanulót élelmeztünk, még pedig teljes ellátással 21-et, 

ebéddel, vacsorával és kenyérrészlettel 35-öt. Az előbbiek 67, az utóbbiak 
51 irtot fizettek. Az intézetbe bármely vallásu tanuló felvétetik, sőt a 
kedvezménynél is csak a szorgalom, erkölcsi viselet és a szülők anyagi 
állapota jő tekintetbe. Az iskolai kisbizottság határozata folytán összesen 
200 frtnyi elengedésben részesültek következő növendékeink: Pfendesack 
testvérek 30 frt, Asztalos István 25 frt 80 kr., Polster Béla 15 frt, 
"Walter Henrik 14 frt 20 kr, "Wurch János, Kruder Yincze, Glöckner 
Keresztély, Lincz Ferenez, Osztrieh Lajos, Fittler Henrik, Polgár Dezső, 
Geiszt Kálmán 10— 10 frt, Scherer János, Dörmer Frigyes, Kopacsek Ervin 
Trutzer Lajos, Dieszberger Jakab, Neun János, Macher Endre 5 —5 frt. 
Ez évben egy-egy tanuló élelmezése a helyiség egyenértékét nem véve 
tekintetbe, 64 frt 71 krba került.

Főtisztelendő és méltóságos Gyurácz Ferenez püspökünk fölhívására 
a következő gyülekezetek küldtek a supplieálás eltörlése folytán könyör- 
adományokat: Győr 15 frtot, Pápa 8 frt 35 krt, Kőszeg 12 frtot, Nagy- 
Geresd 5 frtot, Ágfalva 2 frtot, Szili-Sárkány 1 frtot, Yadosfa 4 frt 70 krt, 
Bükk 1 irtot, Szákony 2 frtot, Körsziget 1 frt 50 krt, Felső-Lövő 2 trtot, 
Kis-Somlyó 3 frtot, Kukmér 1 frtot, Farád 1 frtot, Öskü 1 frtot, Téth 1 
frtot, Dabrony 50 krt, Györköny 5 frt 14 krt, Gércze 1 frtot. Magosi 1 
frtot, Simonyi 50 krt, Kemenes-IIőgyész 50 krt, Iharos-Berény 50 krt, 
Nagy-Alázsony 1 frtot, Döröcske 1 frtot; ezenkívül Kaubitschek Izór úr 
ajándékozott 2 frt 50 krt ; könyöradományokból összesen befolyt 75 frt 
19 kr. (Felső-Nána 1 frtnyi ajándékát a jövő évben fogom elszámolni.)

A j á n d é k  t e r m é s z e t b e n  a következő jótevőktől folyt b e : 
Tek. Kramoliny József gyógyszerész úrtól 7 torta és sütemény; tek. Mikes 
József úrtól 1 nyúl és 5 kiló köm énym ag; tek. Honig Albert úrtól 5 
nyúl; tek. Mészáros János úrtól 4 mm. burgonya; Marhauser Emma 
asszonyság ajándékozott 50 csomó rozsét, Köhler Mihály ispán úr 3 zsák 
burgonyát, Reich iskolai hússzállitó úr 50 kgr. marhahúst.
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Mindezen jótevőknek ez utón is hálás kőszönetemet fejezem ki. 
Tájékoztatásul ide iktatom a rendes étlapot i s :

héttőn : húsleves, habfőzelék hússal, este burgonyás tészta ; 
kedden : húsleves, burgonyafőzelék hússal, este tejben főtt rizs ; 
szerdán : húsleves, borsófőzelék hússal, este burg. leves csipetkével; 
csütörtökön : húsleves, káposztafőzelék hússal, este tésztás étel; 
pénteken: főzelékleves, mákos,? darás, vagy túrós tészta, este 

paprikás, vagy pecsenye ;
szombaton : húsleves, lencsefőzelék hússal, este bableves csipetkével; 
vasárnap: húsleves, káposztafőzelék hússal, este télen sertéssült, 

sonka vagy hurka, nyáron marhasült. — Ünnepnapokon, 
farsangon stb. külön ételt is készíttettem.

A betegek orvosilag rendelt eledelt kapnak.
Ujahb időben azok számára, akik kávéból álló reggelit kérnek, évi 

20 írtért azt is nyújtunk.
A föltételek jövőben ugyanazok lesznek, sőt az ifjúságra talán még 

előnyösebbek, a mennyiben a gondnok 1899-től fogva este is még húsételt 
indítványoz más helyett.

Marhauser Imre,
gondnok.

%
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Az ifjúsági segélyző egyesület.
Az egyesület könyvtára gyarapítására adományozott:

1. A Franklin Társulat 18 kötet könyvet • . 17*20
2. Singer és Wolfner kiadó czég 4 kötet köny vet . 4*80
3. Stampfel Károly ,, )i 4 ') . 3*80
4. Hornyánszky Viktor ,, i) 9 i i . 6*60
5.Lampel Róbert ,, i ,  20 „ ?! . 21*50
6 .  Az Eggen berger-féle ,, 4n  ̂ ?? 1) . 3*20
7. Dobrovszky Ágost ,, V  4 „ n . 4* —

Összesen: 63 drb. 61*10 írt
becsértékben.

Az ifjúsági segélyegylet pénztára 15 kötet könyv vásár
lására 14*70 frtot, a használt könyvek javítására 9 frtor, 
fordított.

Az év elején, állt az egylet tankönyv gyűjteménye 318 
drb-ból, mely 254 írtra becsültetett. Ebből kiosztott 50 tanuló 
között 298 drbot 230 írt értékben.

Az év elején 30, az év folyamán 16, az év végén pedig 
54 írt ára fürdőjegyet osztott ki az ifjúság között, melynek 
segélyezése e módon 100 írt volt.

Gyógyszertári számlát fizetett az egylet 7, orvosi számlát 
12 tanulóért; az év folyamán 1 tanuló számára megszerezte 
az összes Írószereket, a tavaszi kirándulás alkalmával pedig 
25 tanulónak adptt 2 0 —20 krt költségre. Ezeken a czimeken 
költött 38*79 frt.

Az egyesületet nemes hivatásának teljesítésében pénzbeli 
adományokkal segélyeztek: 1. Dr. Bélák Sándor úr 5, Rau- 
bitschek Izor úr 20, Dr. Pót Radó úr. 50, Perczel Béla úr —  
Marhauser 1. régi tanítványai nevében — 220 4, Dr. Schvetz 
Antal úr 5 írttal.
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A z e g y e s ü le t  s z á m a d á sa :

I. B evéte l:

1. Áthozatal 189?/8-ról . 38*44
2. Tőke visszafizetés . 512*94
3. Adományok összege . 52*64
4. Egy rendes tag illetéke . 1.—
5. Az isk. pénztár segélye . . 100*—
6. Az ifjúság hozzá járalása . 72*50
7. Kamatok . 36*87

Összesen: 8 1 4  írt 3 9  kr.

II. K iadás:

1. Tőkésítés (kölcsön és takp. betét) 596*45 írt
2. Az ifjúsági könyvtár gyarapítása 23*70 ,,
3. Segélyezés . . . .  138*79 ,,

Összesen: 758 frt 94 kr. 
Pénztári maradvány: 55 frt 45 kr. 

m ely összeg az egylet tankönyv gyűjteményének gyarapítá
sára fordittatik.

III .A z egyesü le t uagyona:

1. Tőke: a) A múlt évben volt . 434*16 frt
b) Gyarapodás . . 83*51 ,. 517 frt 67 kr.

2. Készpénz a jövő évre átviendő . 55 ,, 45 „
3. A 318 drb. könyv 254 frtnyi értékéből

leszámítva elhasználás czimén 25°/0-t . 190 „ 50 ,,
Összesen: 7 6 3  frt 6 2  kr.



XIII.

Figyelmeztetés az 1899-1900tanévre vonatkozólag.
A jövő iskolaév szeptember hó 1-én kezdődig. Augusztus 

hó 31-én tartjuk a javító és felvételi vizsgákat, szeptember 
három első napját pedig a beírása fordítjuk. A tanév meg
nyitása szeptember 4-én történik. Ezen időn tuí csak azokat 
a tanulókat veszszük fel, kik elmaradásukat elfogadható okokkal 
tudják igazolni. Azok, kik szeptember 30-ika után jelentkeznek 
a fölvételre, magántanulókul tekintetnek és a II. í. évben csak 
azon esetben soroztainak a rendes tanulók közé, ha az I. félév 
végén a vizsgát minden tárgyból kiállják.

Az I. osztályba oly gyermekek vétetnek fel, kik 9-ik évüket 
betöltötték és az elemi iskola IV. osztályát elvégezték, a mit 
vagy iskola bizonyitványnyal, vagy7 pedig felvételi vizsgával 
tartoznak igazolni. Az első osztályba lépő tanulónak ezen kívül 
keresztlevelet, illetőleg születési bizonyitványt is fel kell mutatnia; 
a többi osztályba való fölvétel az előző osztályról szóló bizonyút- 
vány alapján történik. Végre a fölvétel előtt mindenkinek bizonyit
ványnyal kell kimutatnia, hogy részesült a második himlőol
tásban; ha ez meg nem történt volna, az illető tartozik magát 
beoltatni.

Az a tanuló, a ki egyr tárgyból kapott elégtelen osztály
zatot, javitó vizsgát tehet; szándékát azonban idejében be kell 
jelenteni az igazgatónál. Az a ki két tárgyból kapott elégtelent, 
csak az iskola főhatóságának engedélyével bocsátható javitó 
vizsgára és ez iránt mindjárt az év végén kell az igazgatóság 
útján főtiszt. Gyurátz Ferencz dunántúli ág. hitv. ev. püspök 
úrhoz (Pápa) folyamodni. Kettőnél több tárgyból elégtelen 
osztályzattal biró tanuló javitó vizsgára nem bocsátható.

Tandíj félévenként előre fizetendő; ha valaki az intézetet 
idő közben elhagyja, köteles fizetni az összes járandóságokat 
arra a félévre, melyben az iskolát látogatta.
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Tandíj — beiratási, könyvtári és értesítői díjjal együtt 
—  félévenként 15 — 15 írtban állapíttatott meg a magas tan
ügyi kormánynyal az iskola segélyezése iránt kötött szerződés 
értelmében; ezen felül minden tanuló tartozik az év elején 
tanári nyugdijintézeti illeték ezimén 3 irtot fizetni.

Az iskola fentartósága a szegény, jó magaviseletéi és lega
lább jó általános osztályzattal biró tanulók tandiját egészben, 
vagy részben elengedi. Ez iránt szeptember 15-ig kell „Az iskolai 
kisbizottsághoz“ intézett, iskolai és községi bizonyitványnyal 
felszerelt folyamodványt az igazgatóhoz benyújtani. A tanári 
nyugdijintézeti illeték alól senki fel nem menthető. A fontaitok 
gyermekei egyedül iskolai bizonyítványt mellékelnek.

Az ifjúsági segélyegyesület, melyre minden tanuló 1 koronát 
fizet, segélyben részesíti azokat az ifjakat, a kik arra maga
viseletüknél és szorgalmuknál fogva érdemesek és a segélyre 
rászorulnak. A segély állhat: tankönyvek, taneszközök megszer
zéséből, gyógyítási költségek fedezéséből. Azok, kik a segélyezés 
bármely módját igénybe akarják venni, jelentkezzenek az igaz
gatónál.

Tandíjkedvezményben és az egyesület segélyezésében része
sülhetnek a tanulók vallás különbség nélkül.

A convictusra vonatkozó tudnivalókat a t. közönség a 
„Tápintézet“ czimii rovatban találja.

Az igazgatóság mindenféle tudakozódásokra szivesen szolgál 
felvilágosítással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül fiaik 
számára szállást fel ne fogadjanak.

•_'% ÄGC
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