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»metomk lefolyása  Magyarországra SzMstváutól Szt-Lászlóia.* 

\ magyar ncnlzet ősi hazáját Deutomogoriát elhagyván, at 
üldöző és útban álló ellenségekkel folytatott  harcok következtében 
annyira elszilajodott, hogy Pannon földének  elfoglalása  után sem 
tudott ezen már második természetévé vált szokással felhagyni  s 
minden gyönyörűsége, élvezete, sőt foglalkozása  is a csatározas-
ban állott. 

De a magyar nemzetet nemcsak szenvedély, Vak ösztön 
vezették a csaták zajába, 'hanem azon kiszámitott terv, hogy új 
hazájok szomszédait minden oldalon megfélemlítsék  és európai 
létöket és hazájokat annál biztosabbá tegyék. A cél valóban el-
éretett, mert már a vezérek korában „megremegtették a barbár-
ságba sülyedt Európát." 

A magvarok ezen magatartása, nyugoti harcaikban vívott 
győzedelmi! kétségbevonhatlan hatást gyakoroltak Európa viszo-
nyainak átalakulására. 

* Jelen értekezésnél következő segédforrások  használtattak: Horváth 
Mihály „Magyarország történelme". Szabó Károly „Vezérek kora. 
Ladányi Gedeon „Magyar alkotmány története" Kéz a. es luróczy 
,Krónikái". Vas József  „Hazai és külföldi  iskolázás az Á rpad korszak 
alatt". Dr. Mat lekovic í „A kereskedelem története". Szabó Károly 
Péter és Aba". Dr. J. G. Mejndt „Beiträge zur Geschichte der älteren 

Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn". S z a 1 a i Magyarorczág tör-
ténelme". S. Stephan« regi s de er. I. Bert hold „Geschichte der 
Kriegsverfassung  und dos Kriegswesens der Deutschen". Lappenberg 
„Geschichte von England". ^ 



* ^ Z ^tenetirok eleink bejövetelét is a németek és 
«/lavok közötti ellenséges indulat következményének tartják. Ezen 
nézetet ha nem is tesszük egészen magunkévá, de annyi bizonyos, 
hogy a németek a szlávok legyőzésére, a szlávok pedig a néme 
hatalom megrongálására a magyaroknak segédkeztek 
k á . ^ l f , n é , m e t k i r á l - v ? 9 2 " d * évben a honfoglalás  nagy mun-
kája alkaJmaval segítette Árpádot Szvatoplug legyőzésében s ha-
bar Önérdekből, de lényeges befolyást  gyakorlott a később hatal-
mas és fugge  lenne vált magyar állam megalapítására. Ebben 
ugyan nem volt a nemet birodalomnak haszna, mert bármilyen 
csekély volt a magyar állam a német és görög birodalomhoz ké-
pes , ezek közt az egyetértés és közösségen alapuló frigyrendszer 
által nemcsak fenntartotta  magát, hanem félszázadon  keresztül 
remegesben tartotta őket. „Ha egy pillantást vetünk Nyugat-
Európának e korban bomladozásig zilált belviszonvaiba; ha látjuk 
hogy a nagy népes német birodalomban a hány törzs, annyi felé 
szított, s a birodalom hercegei, grófjai  és főpapjai,  mint megannvi 
csaknem független  kényurak, az általuk nyomasztólag sújtott tar-
tományok er<yét egymás elleni folytonos  viszályaikben fecsérelték  • 
nem fogjuk  csudálni, hogy a magyar pemzet, mely a honfoglalás 
közben az itt talált népségek fölött  diadal után diadalt aratva 
• fiú  erejenek teljes önérzetére jutott. . . . s csakhamar útat tör-
lieiett maganak Európa szivéig." 

A magyarok végre győzelemittasokká lettek; évenldnt be-
kalandozták Németországot; s valószínű, hogy a németek iránti 
ellenséges indulatuk az által növekedett, hogy 904-dik esztendő-
ben Bajorország főbbjei  egy magyar vezért Kusalyt egvezkedés 
végett meghívtak és kíséretével együtt meggyilkoltak. Ezen eljá-
rást a német történetírók is megróvják és roppant politikai hibá-
nak tartjak; még roszabb benyomást okozott ez a magyarokra, 
kik előtt a vendég személye szent és sérthetetlen volt. A magya-
rok véres boszuállása nemsokára 906-dik esztendőben be is kö-
vetkezett, midőn az Elbe mellékén lakó dalaminz szlávok által 
meghívatván, Szászországba törtek, még pedig akképen, hogy a 
nemetek hatalma tökéletesen megtöretett és jelentőségük egyelőre 
semmivé lett. Ez időtől kezdve folytonos  ellenségeskedés volt a 
magyarok és németek között, míg végre a magyarok 955-dik esz-
tendőben Augsburgnál kegyetlenül megveretvén, megszűntek a 



pusztító betörések Németországba. Ezen időpontig nem volt Euró-
pában oly hatalmas és rettegett nemzet mint a magyar, most 
azonban a németek túlsúlyra emelkedtek. 

Szomorú, do mindazáltal nevezetes ezen időszak mind a 
magyar, mind a német nemzetre nézve. Itt kezdődik a kölcsönös 
befolyás,  melyet Magyarország Németországra és viszont gyako-
roltak. Az augsburgi győzedelemben rejlik Osztrákhon születése is. 

Magyarország befolyást  gyakorolt Németországra az által, 
hogy utóbbi a számtalan veszteségekből meritett tapasztalatokon 
okulva, a hadszerkezetet javította, a nehéz gyalogkatonaság mellé 
könnyű lovasságot szervezett, szóval: egész új honvédelmi rend-
szernek vetette meg alapját; a magyarokkal folytatott  háborúzás 
és villongásoknak tulajdonítható a politikai egység és összetartás 
is, mely a későbbi fejlődés  és haladásnak alapját képezi. 

A magyaroknál ezen időpont alatt mind erkölcsi, mind poli-
tikai tekintetben változás állott be. 

A német fegyverek  kissé megfélemliték  a magyarokat, miért 
is fölhagyván  a rablókalandokkal, ha nem is egészen — mert. 
ennek rögtöni keresztülvitele lehetetlennek is látszik — de las-
sankint a békés foglalkozáshoz  szoktak. 

Ezen megszelidiilés okozza talán azt, hogy „Taks korát nem-
zetünkre nézve a hanyatlás korának kell tekintenünk. Kormánya 
alatt a magyar fegyver  dicsőségénok fénye  nyugaton ugy mint 
keleten elhomályosodott; a szenvedett nehéz csapások a nemzet 
harcias szellemét, mely csak a csaták terén kerosett foglalkozást 
és élvet, meglankasztották; az erő túlfeszitésére  a nemzeti test 
zsibbadtsága következett. Taks halálával az ős pogány kor ha-
nyatló napja alkonyodni kezdett, hogy rá nemsokára egy újabb 
kor hajnala derüljön, s a magyarság, mely eddig ázsiai pusztái 
életmódjával, a kereszténység eszméivel ellenkező nézeteivel és 
erkölcseivel, Európa szivében idegen elemet képezett, a keresz-
tény polgárisodás ösvényére térjen." 

A magyar hatalom és nagyság hanyatlásának dacára is, 
Magyarország a nyugati népek előtt ismeretlen volt. 

Örömmel nézték, liogv gyengül a bősz oroszlány, de azért 
azt fegyverrel  megtámadni senki sem merészelte. A vándor lova-
gok, a térítés jámbor bajnokai egész Európát elözönlötték; de a 
magyarok közt még egyik sem keresett hazát. 



Taks haláláig tehát meut volt Magyarország minden nyugati 
befolyástól. 

Taks halála után fia  Gyejcs fellépésével  „Magyarország nyitva 
all a nyugati eszmék — s ezekkel Németország — befolyásának 
es hatásának; Nyugat-Európa egyházi és világi érdekel verse-
nyeznek a magyar vallásos és polgári élet újjáalakítását előké-
szítői; o célra a hittéritői szent buzgalom egyesülve munkál az 
önérdekhajhászat erőfeszitéseivel.  A mozgalom meg vau indítva, 
melynek feladata  a nyugat előtt rettentő emlékű s még mindig 
félelmetes  magyar nemzetet a kereszténység tanai elfogadtatásá-
val ártalmatlanná tenni, mi hogy sikerülhessen, arra is kellett 
munkálni, hogy a magyar nemzet szövetséges kormányrendszere 
a keresztény Európa fogalmaihoz  és gyakorlatához alkalmazandó 
egyeduralmi rendszerré alakíttassák át.« 

I. Ottó császár nem is mulasztott el minden alkalmat és 
módot felhasználni,  hogy Gyejcset a keresztény fogalmaknak  és 
politikai újításoknak megnyerje. A magyar vezér átlátta ugyan, 
hogy Magyarországra a reformok  veszélyesek lehetnek, de más-
felől  tudta azt is, hogy ha nem békül ki Nyugat-Európával, ha 
nem alkalmazkodik annak szokásai és vallásához, rövid idő alatt 
végenyészetre jut. Nem annyira tehát „Gyejcs államférfiúi  belátása", 
nem is a reformok  és új vallás iránti előszeretet, vagy amint 
némely történetírók állítják, nejének Saroltának befolyásâ  hanem 
Magyarországot fenyegető  nyugati állapotok kényszeritették arra, 
hogy Nyugat-Európának & különösen Németországnak befolyást 
engedjen Magyarországra. 

A hefolyás  ezen időszakban azonban oly csekély volt, hogy 
alig érdemel említést; minthogy azonban itt "veszi kezdetét, még-
sem tagadhatjuk el, hogy politikai és vallási szempontból Német-
ország irányadónk volt még Gyejcs idejében. 

Hogy nem lehetett valami rendkívül nagy, arról tanúskodik 
a magyar nemzetnek SZÍVÓS ragaszkodása az ősi intézményekhez, 
mely ezeréves ittléte után is jellemvonását képezi; de hogy mégis 
volt valami eredmény, azt bizonyítja Piligrin püspöknek Vll-dik 
Benedek pápához intézett azon levele, hogy „a rettentő magyar 
nemzet, mely sok idő óta mindeddig elzárta az útat a hithirdetők 
előtt . , ... most már kész nyakát az Úr szelid járma alá hajtani"; 
továbbá azon körülmény, hogv 973. év tavaszán I. Ottó császárt 



Gyejcs részéről féuyes  követséggel látjuk megtisztelve. Mindezek 
meggyőzhetnek bennünket arról, hogy a magyar nemzet feje  és 
a német császár között szorosabb viszony jött létre, minek követ-
keztében az Ottó által célba vett terv legalább is az eredmény 
első fokozatán  állott; a kereszténységnek út volt nyitva a nemzet 
keblében 

Vannak ugyan történészek, kik Piligrin iratai nyomán az 
egész nemzetet megtérítettnek állítják. De ha az egykorú Bruno 
tudósítását tekintjük, ki Magyarországon Adalbert es Gyejcs ide-
jében a kereszténységről azt írja, hogy „a vallasba poganysaggal 
fertőzött  hit vegyülvén, roszabb kezdett lenni a barbarsagnál a 
lágymeleg és ingadozó kereszténység" ; ha tekintetbe vesszük, hogy 
az erőszakos, kegyetlen és vérengző Gyejcs fejedelem  nem vo 
hivatva a kereszténység lélekszeliditő tanait és elveit alattvalón al 
megismertetni, megkedveltetni, s ha hozzáadjuk még, hogy maga 
Gyejcs is csak élete utolsó éveiben vette fel  a keresztsege : át 
kell látnunk, hogy a kereszténység csak nagyon is kismérvű ha-
ladást tanúsíthatott. m . 

A kereszténység általános elterjedesét csakis I.Ishan knaly 
idejére tehetjük. Ó minden erejét arra fordította,  hogy a magyar 
államot keresztény egyeduralommá alakítva, nemzetet a nyugati 
polgárosultság ösvényére térítse. István féltékeny  volt orszaga 
függetlenségére,  mert tudta, hogy „a császárok a nemet papság 
befolyásával  megtérített népek fejedelmeit  hűbéreseik gyanan 
tekintették, s mindezek dacára külföldről  s különösen a szomszéd 
német tartományokból számos papot hivott be az orszagba, hogy 
segítsenek a térítés folytatásában;  örömmel fogadta  a vendege-
lovagokat, kik a pogányság harcosaival szemben fontos  szolgala-
tokat tettek. De nem elégedett meg azzal, hogy népét a ker. 
egyházba terelje, hanem figyelembe  vette a nemzeti os állami 
érdekeket is." , . , . 

Az ekkor uralkodott fogalmak  szerint a nyugati kereszten) 
világ Istentől rendelt két főhatalmat  ismert maga fölött:  a papat 
a kereszténység lelki ügyeiben s a császárt a világiakban. E ket 
hatalom kölcsönösen igényt tartott a keresztényekké lett pogány 
népekre s egymás érdekét támogatva munkálkodott azok megté-
rítésén." Mindezek törekvéseit István bölcs esze azonnal felismerte 
s mindent megtett, hogy országát mindkettő fönhatósága  alol 



megszabadítva, önálló és független  állammá tegye s népének 

S s t le l m r e n t S e - T"" U é m C t Ä 
melyből kTnZn ^ f P Ü S p Ö k Í m e ^ k b o ^osztassék, 

S t ZlnTDa t 0 t t V O l D a V 6 8 2 é l y i l D e m Z e t Ü-llósá-
é Z s Í e t i f t T g T6' n U > g y a r Pü sP ö^geket alapított, sót hűbéresévé lesvln ^ L e D g y e l o r s ^ P é I d á j á ™ * -met császár nuberesevé legyen, nem a császártól, hanem a pápától kért ko 
rónát és királyi címet. Bárha ezek kellő vigyázat t tapintató 
sagrol tanúskodnak, nem lehet el nem ismernünk, hogy í ÍtvTn 
o^igra l ű e t 0 m á g j e l e n t é k e n y b e f ° l j á s t ~ Ä 

g y a l > Í t t k 6 Z d Ő d Í k tu l^0nképen a cimkérdés érdemleges tár-

A királyság fölállítása  lényeges változásokat idézett elő a 

r ^ r é s foutos  befoiyást c"gedett ^ ^ 
Ezen befolyás  mutatkozik: v a 11 á s i t é r e n. Mint fennebb 

mar említem, többnyire német papok hirdették az ev ngebomot 
s miután a nép nagy részének nem volt kedve az ős l a 
kereszteny vallással felcserélni,  nem annyira a király S 
mint mkabb a német fegyverek  segélyén alapuló parancso h a 
Akár szellemi ̂ alf'' 6 * ° ^ ^ ^ L ^ . Akar szellemi, akar anyagi erőnek tulajdonítsuk a kereszténység 
e l f e d é s é t ,  azt el kell ismernünk, hogy német befolg i ? 

De mutatkozik a t a n ü g y t e r é n is. A szellemképzés na-v 
munkaja a sziv és lélek nemesítése mind a k ó r j á t ter-
jesztőitől függött,  ők voltak a hitszónokok, val.ástanitók, ü ^ -
dek titkárok es tanítók. A nemzet szellemi mivelődé e felett 
mindenkor a legnagyobb figyelemmel  őrködtek. A népnévé 
alapja nálunk épen ugy, mint más nemzeteknél a hitoktatás 
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oltak, a németek népnevelésünkre is jelentékeny hatást gyako 
rokak Ezen állításunkat megerősíti azon körülmény, hogy az 
1004-ben alapított székes-fehérvári  középtanodánál a tanító e«y 
bizonyos Henrik nevü német vala; a csanádi középtano án e S 



tanitó a uéract származású Valter mester volt, ki kezdetben az 
olvasást és éuoklést tanította. 

István a központ i k irá ly i hatalom eszméjé t 
s z in tén a német k i r á l y s á g t ó l kölcsönözte . Hogy ezt 
létesíthesse, a fennállott  törzsszerkezetet eltörölte, s a földbirto-
kokat, melyek oddig a nemzetségekéi voltak, felosztotta  a nemzet-
ségek egyes tagjai között. Ezen intézkedés következtében a nem-
zetségek társadalmi és politikai jelentősége s azzal kapcsolatosan 
a törzsszerkezet is elenyészett. A törzsszerkezet eltörlése s a bir-
tokfelosztás  annyiban lett nagyon fontossá  a központi királyi ha-
talomra nézve, hogy ez azon államjogi elv eredete, miszerint a 
földbirtokot  a király adja, mihez képest, ha a most kiosztott föld-
birtok tulajdonosa örökösök nélkül bal el, vagy a király és nem-
zet iránt hűtlenség bűnébe esik, az ilyennek birtokáról a király-
fog  rendelkezni. 

Királyi udvarát e g é s z e n a német császár-kirá-
lyokénak mintájára szervezte , ugyanazon udvari főhiva-
talökat állítván fel.  A királyi udvar fényének  emelésére különböző 
rangfokozatokat,  vagyis rendeket állított fel,  hogy így magasabb 
fényt  biztosithasson azoknak, kik közelebbről érintkeznek a királyi 
udvarral, anélkül azonban, hogy megsértette volna az alsóbb ran-
gúak személyes szabadságát. Ilyen osztályok vagy rendek voltak: 
1. A főpapság.  2. A világi főurak,  kik Domini, Principes, Seniores, 
Jobbagiones regis nevekkel neveztettek. 3. A nemzet vitézlő tagjai, 
vagyis mindazon teljes szabad magyarok, a kiket a későbbi kor 
nemeseknek nevez. 

István az új magyar királyságot a német királyságtól köl-
csönözte, s midőn nálunk is megalapította a korona rendelkezési 
jogát a birtokról: legalább ennyiben behozta a feudalismus  némely 
intézményeit. 

J e l e n t é k e n y h a t á s t gyakorol t a nemzet fejlő-
désére az ipar és kereskedés , moly hazánkban is a 
németek kezében volt. Fejedelmeink örömmel fogadták  a 
letelepülő iparosokat, s miután ezek többnyire városokban tartóz-
kodtak, a városok is különböző előnyök és szabadalmakkal ruház-
tattak fel.  Különösen nagy hatással volt hazánkra a külföldi  ke-
reskedés egy sajátságos neme, az átvonuló kereskedés, melyet 
hasonlóképen igen sok német város, különöson'Regensburg, Zürich, 



Augsburg, Nürnberg és Bécs részint az oroszokkal, részint s kü-
lönösen Konstantinápolylyal folytatott.  Az oroszokkal való keres-
kedés Trencsénen át, a Konstantinápolylyal való pedig Zimonyon 
át vette útját. 

Az eddig mondottakból következtethetjük, hogy István min-
den útat és módot felhasznált,  hogy birodalmában a keresztény-
vallást meggyökereztesse, mert csak ez által hitte az európai mi-
veit nemzetek sorába felvehetőnek.  Ugy látszik, átlátta, hogy a 
kereszténység elterjedése és ezzel kapcsolatos mivelődés királyi 
hatalmát is emelni fogja;  mert igaz ugyan, hogy a szent előnevet 
a kereszténység terjesztése körül tett fáradozásaiért  nyerte; de 
az is elvitázhatlan, hogy a királyi hatalom nevelése és megerősí-
tése talán még inkább szivén feküdt,  mint az új tanok terjesztése. 
István püspökségeket alapított, templomokat, kolostorokat építte-
tett és azokat javadalmakkal ellátta; de egyszersmind körülvétette 
magát némot vitézekkel, kik nem tartva a magyarokkal, minden-
ben a király óhajtását és akaratát teljesítették. Ezektől várt min-
dent ; a magyarok pedig ezen német barátságot veszélyesnek Ítél-
ték, mert vették észre, hogy régi szokásaikat és jogaikat ezen 
összeköttetés fogja  semmivé tenni. 

Németország régi titkos tervét Szent-István alatt ugyan még 
nem érte el, de oly befolyást  szerzett Magyarországon, mely a 
terv későbbi keresztülvitelét nagyban megkönnyítette. 

A rég várva-várt pillanat be is következett. Szent-István 
nejének ármánykodása következtében az Arpád-ház tagjainak mel-
lőzésével Pétert Urseolo Ottó velencei hercegnek és István nővé-
rének fiát  volt kénytelen utódául hagyni. Ezen ármánynak rosz 
gyümölcsei lettek, mert midőn 1838 augusztus 15-én István sze-
meit bezárta, Péter lépett ugyan a magyar trónra, de fellépésé-
nek véres polgárháború lett a következménye, mely megszakasztva 
ugyan, de majdnem nyolc évig dühöngött a pártokra szakadt or-
szágban. 

Pétert udvari pártja segélyével Gizella emelte a trónra, azzal 
a reménynyel, hogy a hatalom hálából tovább is kezei között 
marad s ő Magyarország kormányára döntő befolyást  gyakorolva, 
ki fogja  vinni azt, hogy Magyarország önállóságából kiforgatva, 
a német birodalom alá vettessék. 

Péter trónra jutva, kimutatta, hogy maga mellett társat tűrni 



nem akar, s a hatalmat senkivel megosztani nem hajlandó. Udva-
rából a magyar hazafiakat  elűzvén, magát német és olasz kegyen-
ceivel vette körül, ezeknek osztogatta a főbb  méltóságokat, a 
királyi gazdag jövedelmeket idegen kegyenceire tékozolta. Az ide-
gen udvaroncok ellen panaszt emelő honfiakat  megvető gunynyal 
utasitotta el, s dölyfében  nyiltan fenyegette  őket, hogy ha bizo-
nyos ideig uralkodhatok, az ország valamennyi méltóságát, a bíró-
ságokat, a katonai és polgári tiszteket, a legfőbbtől  legalsóbbig, 
németeknek és olaszoknak osztogatja, az országot idegen gyar-
matosokkal rakja meg s a német birodalom fensősége  alá veti. 

Ezen féktelen  szenvedélyes ember, hogy az özvegy királynét 
a kormány ügyeire gyakorolni megkisérlett befolyástól  annál ha-
marább eltiltsa, gazdag uradalmát, melyet Istvántól még életében 
kapott, erőszakosan elfoglalta,  sőt személyes szabadsagatol is 
megfosztotta.  Hasonló kegyetlenséggel járt el még a főpapokkal 
szemben is. . 

1039-dik esztendőben Tétért Bretiszláv cseh fejedelem  szö-
vetségében találjuk, ki országát a német birodalomtól függetlenné 
tenni tőrekedve, a II. Konrád császár halála után trónra lepett 
III. Henrikkel háborúba keveredett. 

Csakhamar ezen esemény után Henrik királyt nagy szerencse 
érte, midőn a csak imént megalázott cseh fejedelem  szövetségese 
Péter a fegyverre  kelt magyaroktól elűzetve, hozzá menekült s 
trónja visszafoglalására  tőle kért segedelmet és így a legkedvezőbb 
alkalmat nyújtotta neki Magyarország ügyeibe avatkozni s inagat 
azzal a reménynyel kecsegtetni, liogy a magyar nemzetet is fel-
sősége elismerésére fogja  kényszeríteni. 

Mig Péter hadainak nagy része az ország határán kivul 
táborozott, a nemzet nagyjai összeszövetkezve, Péter helyébe Aba 
Samut választották királynak, minek folytán  Péter sogorahoz 
Albert osztrák őrgrófhoz  menekült. 

A nemzetnek Samuba vetett bizodalma a remény horgonyán 
fennakadt  s az 1044 julius 5-éu vivott ménfői  ütközet után német 
fegyverek  és német törvény uralkodtak Magyarországon. A magyar 
trónra a német császár kegyeiből megint Péter ül, kinek ő, ha 
nem is nyiltan, mert veszélyes lehetett volna, de négy szem kozt 
nemcsak személyét, hanem országát is lekötötte, melyet ő csak 
élethossziglan birtokul nyert, melyért bizonyos szolgálatokat tenni, 



sőt évi adót is fizotai  köteleztetett. így lett Magyarország Német-
ország alárendelt tartománya. Németország ezen fensőségét  min-
den jobb érzelmű magyar ember utálattal nézte. Péter ezen tette-
ért keményen meglakolt. Gyűlölettel néztek reá mindazok, kik a 
német uralmat elviselbetlennek tárták, lenézték még azok is, kik 
lázongtak Szent István ellen a szellemi baladás gyors előmozdítá-
sára tett intézkedéseiért, zúgtak Sámuel megbuktatói, elégedetlen-
kedtek mindazok, kik a keresztség dacára még szívben pogányok 
s még inkább a még meg nem keresztelkedettek, mert a keresz-
tény vallásban szerencsétlenségük forrását  fedezték  fel. 

Péter pedig állását a nemzettel szemben megszilárdítva vélé, 
s a német király hatalmába bizakodva, már nem uralkodik vala, 
hanem inkább zsarnoksága kegyetlenségével Magyarországot leti-
porva, ostorozza vala. 

De a nemzet gyűlölete nőttön-nőtt iránta, ki legszentebb 
jogait idegen uralkodó lábai elé vetette. 

A bukás oka nemsokára a királyi udvar által idéztetett elő. 
A király bukását megakadályozhatlanná tette az Arpád-háznak 
külföldön  élő három tagja, kiknek legtöbb joguk volt a királyi 
trónhoz, s kik egyszersmind az elégedetlenek reményeivé váltak. 

Gyejcs fejedelemnek  István királyon kívül még egy fia  volt, 
kinek nevét biztosan nem tudjuk. István és fivére  egyaránt utó-
dokkal voltak megáldva, azonban István fiában  a család tovább 
terjedése megszakadt, mig testvérének fia  Szár László Endre, 
Béla és Leventében derék utódokat hagyott maga után. Szent-
István halála után ezek külföldön  barangoltak s itt értesültek az 
idegen származású király szerencsétlen sorsáról. Henrik ugyan 
Péfcer  kormánylata alatt a dicsőség tetőpontjára emelkedett, de 
alakulóban volt a vész is, mely Pétert és vele Henriknek Magyar- ( 
ország feletti  felségjogát  sírba tette. Az elégedetlen honfiak  Csa-
nádon összegyűltek. Vizk, Bolya és Bonvha László fiaira  emlé-
keztették a nemzetet a „királyi mag"-ra, melyet az ármány és 
gonoszság fejedelmi  jogaitól megfosztott  s mely egymaga lesz 
képes a függetlenséget  visszaadni az országnak, a nemzetet ma-
gának. Innen 1046-ban követséget küldöttek Endréhez, mely őt 
hazájába visszakísérje. Nemsokára ezután kitűnt a mozgalom "két-
élű jelleme, hogy nemcsak egy független  benszülött uralkodó lé-
tele, hanem a pogányság visszaállítása is megkívánta a testvérek 



visszahívását; mei't az idegenek, s külöuöseu németek és olaszok 
elleni gyűlölet, általában a keresztény névre terjesztetett ki. 

A "pogányság visszaállításának híre borzasztó tetteket ered-
ményezett. Egy rész leírhatatlan kegyetlenségeket követett el a 
kereszténység hívein és papjain; más rész pedig bebarangolta az 
országot "és hirdette, hogy Endre parancsából a tizedelök irtassa-
nak ki, a papok ölessenek meg, s emiékök vesszen el örökre. 

Végre Péter nyomába is elérkezett az igazságos boszu. 
Midőn Pesten a vérengzés egész mértékben kitört, maga átlátta, 
hovy az országban nincs megmaradása. Reményiette azonban, 
hogy mint 1041-ben, most is sógorához Albert osztrák őrgrófhoz 
menekülhet, s gyorsan a határ felé  indult, de nemsokára az útat 
ellenségei által elzárva találta. Hasztalan volt minden ellenállás, 
az ellenség foglyává  lett és a nép boszujának áldozatul esett. 
A csapat vezére megemlékezvén talán, hogy Péter közreműködé-
sével minő sors érte Vazult, a fogolynak  mindkét szeme kiszura-
tott, nehogy felgyógyulva,  Hajorhonból újabb háborút és nyomort 
hozzon az országra. 

Ezen sors borzasztóbb volt a halálnál, és ha igaz, hogy a 
nép szavában Isten szava hangzik, ugy a nép borzalmas kiáltá-
saiban az isteni goudvisolés működését kell látnunk, melylyel a 
Vazul elleni kegyetlenséget megbüntetto. Ezután Fejérvárra szál-
líttatott, hol még azon év folytában  meghalt. 

Péter megvakittatásával nyilvános működése megszűnt, és 
minden hatalom átment a fölizgatott  néptömeg kezeibe, mely Pest 
előtt táborozott. Villámgyorsasággal emelkedett a nép dühe, s 
mondhatnók majdnem hasonló gyorsasággal enyészett is el. 

Magyarország ekkori culturalis állapotáról nem nyilatkozha-
tunk a legkedvezőbben, legalább is nem ugy, hogy Európa nyu-
gati államaival egy rangba állithassuk, mindazonáltal emelkedett-
ségének tanúbizonyságát képezi, hogy a pogányság visszaállítását 
óhajtó nagy tömeg mellett még jelentékeny számban voltak a 
kereszténység párthívei is. Endre királynak s a nemzet értelmi-
ségének annál gyorsabban kellett gondoskodni, hogy a pogányság 
merőben elfojtassék,  mert a rend teljesen felbomlott  az országban, 
s tartani lehetett attól, hogy Henriken kivül, kinek haragjára 
Péter sorsa miatt méltán számot tarthatott a nemzet, még más 
fejedelmeket  is az ország ellen zudií. Ennek eszközlését elősegi-



lette Levente halála, ki a pogányságnak leghatalmasabb támasza 
volt. Emire átlátta a veszélyt s csakhamar elhatározta magát a 
kereszténység teljes visszaállítására. Mindjárt kezdetben egész 
szigorral lépett fel  a vezetők ellen. Péter ellen elkövetett kegyet-
lenség főbb  cinkosait részben megölette, részben tömlöcbe vettette. 
Miután magát 1047-ben Székes-Fejérvárott a* életben maradt 
három püspök által megkoronáztatta, meghagyta a pártosoknak, 
hogy „kivetkőzvén a pogányságbóí, térjenek vissza a keresztény 
hitre, és szabják magukat mindenben István törvényeihez." Tem-
plomok helyreállíttattak, papok visszahivattak, a meggyilkoltak 
helyébe újak tétettek, szóval a béke teljesen helyre állott. • 

Endre „a kereszténység oltalmazója" lett, amint íizt Szent-
István rt. magyar királytól megkívánta. 

Miután sikerült Endrének országában a rend és béke helyre-
állítására szükséges intézkedéseket megtalálni, csak arra ügyelt, 
nehogy a nehezen helyreállitottt béke külellenség által megza-
vartassék. 

Magyarország, mint fennebb  emlitém, a német birodalom 
alárendelt tartománya volt, melyben a védnökséget a német király 
bírta. Miként nézhette ez, hogy kegyeltje a királyi trónról leta-
szittassék? Eltűrhette-e, hogy a hátrahagyott németek az ország-
ból kiűzessenek, meggyilkoltassanak, keresztény papok megöles-
senek és a templomok leromboltassanak ? Semmi esetre sem! 
Németország hatalma épen a tetőponton állott, és ezen hatalom 
III. Henrik kezébe volt letéve, ki hivatva volt nemzetének és 
birodalmának a legnagyobb tekintélyt szerezni; befolyása  kiterje-
dett éjszak, dél, kelet és nyugati irányban. 

Henriket, valamint elődeit is, azon vágy bántotta, hogy a 
római koronát magának megszerezze. Ezen vágya idézte elő, hogy 
terveinek megvalósítása idején hatalma alól Magyarország felsza-
badult. Bármennyire is fájt  ezen hír, nem tehette, hogy a császári 
korona megszerzésére összegyűjtött sereget más irányba terelje; 
de azt méltán feltehetjük,  hogy azon reményben nyugodott meg, 
hogy olaszországi győzelmei után annál erélyesebben fog  fellépni 
a magyarok ellen. 

Győzelem kísérte Olaszországon keresztül s a három egy-
mással viszálkodó pápát letotte és helyökbe egy német szárma-
zásit ültetett a szont székbe, ki által császárrá koronáztatott. 



v császár gvőzelenűttasau tért vissza Németországba. Endre király 
tartva attól,'hogy a császár a Péter elleni merényletet meg fogja 
bőszülni követeket küldött hozzá, tudtára adatván általuk, hogy 
Péter megbukásának nem oka, sőt megvakitóit megbüntette; a 
kereszténységet pedig helyreállította. Kéri tehát a császárt hogy 
no háborgassa az országot, melynek, hogy a keresztényseg benne 
meggyokeredzék, békére van szüksége. A császár azonban nem 
hajtott a kérésre, mivel Endre nem volt hajlandó Henrik főnha-
tóságát elismerni. A háború elkerülhetlen lett volna, ha ejszak-
nvugatról egy hír villámként be nem csap Henrik taboraba. A le-
igázott Gottfried két németalföldi  herceg szövetségében kitűzte a 
lázadás zászlóját, minek következtében a Magyarország ellen szánt 
hadakat ellenök kelle fordítania.  Harmadfél  év lefolyta  alatt sza-
kadatlanul elfoglalva  volt birodalmával, mely idő alatt Endre 
annyira megerősödött, hogy a császárral szembe szallhatott. A 
kereszténységnek visszaadta a hatalmat és pedig ugy, hogy min-
den idegen clerus befolvását  teljesen kizárta, harcias szellemű 
Béla öcscsét Lengyelországból visszahívta; az ország hatarait 
Németország felől  védelmezendő, Pozsonyt megerősítette, Ily előz-
mények után nyugodt lélekkel várta a császár ellenséges indula-
tának következményeit. 

Endre, bárha teljesen el volt készülve a háborúra, bekesze-
retetétől ösztönöztetve, még egyszer követeket küldött a császár-
hoz kitől, minthogy fennhatóságát  elismerni vonakodott, tagadó 
választ nyert. 1050-ben III. Gebhard regensburgi püspök bo is 
tört az országba és nagy zsákmánynyal tért vissza. Ez azonban 
nem maradt boszulatlauul. Alig takarodott ki Gebhard az ország-
ból, a magyarok gyors méneiken Bajorországba törtek, és annak 
jegy részét elpusztították. 

A császár most sem volt hajlandó a békére, minek jelet 
adta az által, hogy Haimburgot a határszélen erősíttetni kezdette. 
\ magvarok, bárha Gebhard püspök, Konrád bajor és Albert 
osztrák hercegek sereggel őrködtek az épités felett,  több versen 
megzavarták, sőt le is rombolták a munkálatot. Végre mégis si-
került Haimburgot megerősíteni és a magyar csapatokat vissza-
nvomni. így kezdődött a háború. A német fegyverek  győzedelmes-
kedtek még egyszer a magyarokon, de ezen győzelem egyszersmind 
az utolsó is volt; Fortuna a magyarokhoz szegődött. 



Henriknok, épen ugy, mint Endrének, nem volt fiörököso, 
a mi aggodalmait rendkívül fokozta.  1050 november 11-én atyai 
szive megvigasztaltatott; neje Ágnes fiat  sziilt, ki atyjáról Henrik-
nek kereszteltetett. Ezen legfőbb  óhajának teljesülése utolsó 
öröme is volt. 

1051-ben a szászok, frankok,  svábok, bajorok, burgundok, 
lombardok, csehek, lengyelek és vendek mind a német zászló alá 
siettek. Ritkán gyűlt össze ily tekintélyes sereg, mert rendesen 
csak azon népek vettek részt a háborúban, kiket legközelebbről 
érdekelt, t. i. a szomszéd népek. Mindozekből világosan kitűnik, 
hogy a császár a magyarok ellen indítandó harcot nemzeti hábo-
rúnak tekintette, melyben a birodalom minden tagja részt kellett 
hogy vegyen. 

Bármily céllal közeledett Henrik Magyarország felé,  Béla 
ügyessége és hadvezéri tudománya megmentette hazánkat azon 
veszélytől, mely függetlenségünket  fenyegette.  A mennyire emel-
kedett a császárok hatalma és befolyása  1041—51-ig, épen any-
nyira szállott ezen ütközet után. Endre sem volt most hajlandó 
adófizetéssel  megváltani a békét, mert vette észre, hogy országa 
teljesen felszabaditható  a német befolyás  alól. Minthogy pedig 
újra híre futamodott,  hogy Henrik a mult évi veszteségért boszut 
akar venni, szelid hajlamai győzedelmeskedtek rajta, s a béke 
kieszközlése végett IX. Leó pápát közbenjárásra kérte fel.  Henrik 
azonban, mielőtt a pápa hozzá érkezett volna, megindította hadait 
Magyarország ellen. Az isteni gondviselés nem hagyta el a ma-
gyarokat, adott Béla vezérnek és Zothmund búvárnak annyi ügyes-
séget, hogy a német csapatoknak szégyenpirral kellett az ország-
ból kitakarodniok. 

IX. Leó közbenjárására most hajlandó lett volna Henrik 
Endrével a megígért adófizetés  feltétele  alatt békét kötni, de 
attól most Endre vonakodott. A pápa átokkali fenyegetése  végre 
mégis hatott Endrére s megköttetett a béke 1053-ban oly feltétel 
alatt, hogy Henrik lemond a Magyarország feletti  fenhatóságra 
és adófizetésre  vonatkozó követeléseiről és megelégszik az Aba 
Samu által átengedett Szárhegy és Lajta közötti földrészszel  és 
Endre szövetségével. 

Megmagyarázhatlau Endre eljárása, midőn kevéssel a béke-
kötés után a hozzá menekült Konrádot hadsereggel segítette a 



császár ellen. Endre egyéb vágyai mellett a legfőbbik  is teljesült; 
a sors egy fiúval  áldotta meg, ki a keresztségben Salamon nevet 
nyert. Saiamou, valamint III. Henrik hasonnevű fiának  születése 
nagy örömmel fogadtatott.  A két ifjú,  kik később sógorságba is 
jutottak, majdnem egykorú és egyenlően szerencsétlenek voltak. 
Gyermekségükben senki sem sejtette szomorú és vészteljes sor-
sukat. III. Henrik Bajorországba ment, hogy Konrád pártolóit 
maga részére hóditsa. Bárha ez sikerült, még sem érhette el 
célját, hogy Magyarországot meghóditsa, és a régi alárendeltségi 
viszonyt helyreállítsa; mert részint az 1051-diki éhség, részint 
Gottfried felkelése,  szándékának kivitelében megakadályozták. 

Ugyanezen időben történt, hogy Németországból szerzetesek 
indultak a Megváltó sirjához Jeruzsálembe, a már általánossá vált 
úton, Magyarországon keresztül. Endre mindent elkövetett, hogy 
semmiben hiáuvt ne szenvedjenek s nehogy bántalomnak legyenek 
kitéve; s épen utóbbi szempontból s határőrizetre őrséget állított, 
mi által az állam hatalmát rendkívül megerősítette. 

A magyar állam korán megerősödött jogérzületéről becsülendő 
bizonyítékot nyújtanak Endrének a keresztény egyház erkölcsi 
befolyásának  megszilárdítására tett intézkedései. Tihanyban és 
Visegrádon kolostorokat emelt s azokat javadalmakkal ellátta. 
Szóval uralkodói kötelességét a legnagyobb pontossággal és hű-
séggel teljesítette, s egyszersmind Németországhoz közeledni sem 
irtózott. Mégis egy békés alkalom felhasználásával  a német csá-
szár, mint első, tanúsított közeledést. Sajátságos eset nyújtott 
erre alkalmat. 1054-dik évben, épen midőn fiának  fejére  akará 
tétetni a koronát, megjelent Aachenben előtte Ealdred angol püspök. 

Angolországban ekkor Hivő Eduárd uralkodott, aggodalommal 
telve, hogy törvényes utódról még nem gondoskodhatott. Tudomá-
sára jutott, hogy a régebbi uralkodó-háznak egy sarjadéka Magyar-
országon él száműzetésben, ezt határozta el a trónra meghívni. 
Ezen követséget azért küldte a császárhoz, hogy Aetheling Ead-
vard hazamenetelét kieszközölje a magyar királynál. Henrik ma-
gánál tartotta a követséget s ez alatt érintkezésbe tette magát 
Endrével. Aetheling el is bocsáttatott és Németországon keresztül 
hazájába ment. 

Henrik egész készséggel teljesítette az idegen kérését, de 
neki nem volt senkie, ki rajta segítene. Szomorúan alakultak 

2 



Németország ügyei. Mily hatalmas volt Henrik 1046-ban, midőn 
Róma felé  vonult, és 1055-ben, midőn az olaszországi viszonyok 
újra oda szólítják, királyi széke minden oldalról meg van ingatva. 
Legbensőbb emberei, birodalmának támaszai IX. Leó és Bretiszláv 
cseh herceg hullottak el mellőle. Utóbbi különösen fáradhatlau 
védelmezője volt a morva határnak a magyarok ellen. 1055 már-
cius elején Regensburgbau tartott hercegi ünnepély alkalmával 
Henrik Bretiszláv idősebb fiát  H. Spitihnevet cseh hercegnek 
elismerte. Ez nem fogadta  meg atyja végszavait, hanem hatalom 
utáni vágyból testvéreit az örökségből elűzte. Ez által annyira 
elidegenité magától anyját Judithot is, hogy második fiával  Wra-
tiszlávval Magyarországba menekült. Judithot a megvakított Péter 
vette nőül, Wratiszláv pedig férje  a szép Adelhaidnak, Endre 
leányának. Ezen házasság következtében a német birodalom és 
Magyarország között összeköttetés jött létre, mely a békét hosz-
szabb időre biztosította. 

Az 1055-dik év roppant veszélyes volt Németországra nézve. 
A császár olaszországi útjában értesült, hogy hű alattvalója Albert 
ausztriai határgróf  meghalt; ugyanekkor történt, hogy Konrád a 
magyarokhoz menekülvén, őket a Németországgal kötött béke 
megszegésére reábirta. De nemcsak az országot, hanem magát a 
császár személyét is veszély fenyegette;  a regensburgi püspök és 
a karantáni herceg, jóllehet a császár részéről legtöbb kedvez-
ményben részesültek, több nagyokkal összeesküdtek, hogy a csá-
szárt olaszországi útjából visszajövet meggyilkolják, és a megürült 
méltóságra Konrádot emeljék. A végzet azonban megmentette a 
császárt és Németországot a veszélytől. Mielőtt a terv megvaló-
síttatott volna, a karantáni herceg halálos beteg lett. Végpercei-
ben, lelkiismeretének furdalása  következtében, felfedezte  a terve-
zett összeesküvést és bünbocsánatért esedezett a császárnál. Hen-
rik gyors fellépése  és az összeesküdtekkel szemben tanúsított szi-
gora a nyugalmat újra helyreállította. Kevés idő alatt Endre sok-
kal többet elérhetett volna, mint a mennyit valaha óhajtott. Ha 
Konrád kezeibe kerül Németország kormánya, a magyar király 
rendkívül nagy befolyást  szerezhetett volna magának Németország 
fölött  s nem lehetetlen, hogy a délkeleti határtartományok Magyar-
ország birtokába jutnak s a dunai tartományok történelme is más-
kép alakult volna. Ellenkező körülmények épen ellenkező befolyást 



is eredményeztek. Endre gyengesége érzetében elhatározta, hogy 
fiát  Salamont még életében királynak fogja  koronáztatni, mit 
1058-ban Fejérvártt megvalósitott. Tartva attól, hogy fivére  Béla, 
kinek a koronát halála esetére odaígérte, nem fogja  Salamont 
békében hagyni, a koronázás után IV. Henrikkel és Erneszt 
ausztriai gróffal  titkos szövetségre lépett Béla ellen. 

Judith, Henrik nővére, kit a magyarok Zsófiának  neveztek, 
ugyanekkor jegyeztetett el Salamonnak. Ezen esemény IV. Henrik 
idejében történt ugyan, de kétséget nem szenvedhet, hogy még 
III. Henrik által terveztetett, s csakis hirtelen halála akadályozta 
meg annak keresztülvitelét. A házasság és szövetség közelebb 
hozta egymáshoz a két államot és a mi Endre kormánylatára ho-
mályt vet, Németországnak Magyarország fölött  befolyást  engedett. 
A várkonyi találkozás után Béla Lengyelországba ment, tovább 
szőni a korona és kard symbolicáját. Endre pedig értesülvén fivére 
hadikészületeiről, fiát  és kincseit Németországba küldötte és se-
gélyt kért és nyert onnan fivére  ellen. Bármily örömmel és kész-
séggel siettek a német harcosok Endre segedelmére, teljesen meg-
veretve tértek vissza. A véres küzdelemben Endre a csatát és 
életét vesztette; Béla mint győztes vonult Fejérvárra, hol a nem-
zet közös örömére királylyá koronáztatott. Béla rövid uralkodása 
alatt a birodalom jólétét virágzásnak indította; s a mi legnagyobb 
érdeme: a német befolyást  teljesen megsemmisitette. Kísérlet 
alatta is tétetett; mert Hano kölni, Adalbert brémeni érsekek s 
Ottó bajor herceg, kik a császár kiskorúsága alatt a birodalom 
kormányán ültek, mindjárt Endro király megbukta után elhatá-
rozták Salamont atyja örökségébe visszahelyezni s vele együtt a 
német birodalmi fönhatóságot  is helyreállítani az országban; de 

I* a vitéz, lánglelkü és hazáját forrón  szerető király bátor ellen-
állása megakadályozta, sőt uralkodása alatt, lehetetlenné tetto 
annak érvényesítését. Sajnos azonban, hogy gyors halála mindent 
megszakított. Salamon alatt újra német király rendelkezik a ma-
gyar korona fölött;  Németország befolyása  alatt nyög az ország, 
szerencsére azonban csak rövid ideig és utoljára, mert III. Honrik 
halálával a császárság hatalmának s nagyságának is sírja meg-
ásatott. Ez időtől kezdve mindinkább hidegült a német birodalom 
és Magyarország közötti barátság, mig végre Szent-László alatt 
teljesen elenyészett. Közöröm, közmegelégedés emelték öt a trónra: 



közös fájdalom  és báuat fektette  a sirba. Szent-László bölcsesége 
megbékéltette a nemzetet minden új intézménynyel, összeolvasz-
totta a kereszténységet a nemzet jellemével. 0 nemcsak hogy nem 
engedett befolyást  Németországnak Magyarország felett,  melynek 
megbuktatásáért elődei alatt a római pápa és a császár verse-
nyeztek, hanem 1087-ben követeket küldött Speyerbe a német 
fejedelmekhez,  kinyilatkoztatván általuk, hogy „húszezer embert 
kész a bitang Henrik ellen küldeni." László tudománya, tapinta-
tossága és nemes lelkülete más nemzeteket is annyira megnyert, 
hogy — Turóczy állítása szerint — Hermann halála után a nemet 
rendek őt kinálták meg a császári koronával, mit ő azonban el 
nem fogadott.  Itt megszakad Németország befolyása  s egyetlen 
forrás  nem szól ezután a magyar királyról, mint Németország 
hűbéreséről. 

Ha visszapillantunk az eddig mondottakra, meggyőződünk 
arról hogy Németország valódi befolyása  Magyarországra Szent,-
István alatt vette kezdetét és valamint politikai, ugy szellemi elő-
haladta és fejlődésre  jótékony hatással volt, mert ezek által nyerte 
a fegyverrel  szerzett haza a tulajdonképeni államiságot, s általuk 
az európai népek családjába belépett. Hogy ezen befolyás  nem 
volt káros, annak tulajdoníthatjuk, hogy István elég bölcs es eré-
lves volt arra, hogy a netalán bekövetkezhető káros következme-
nveknek tapintatos intézkedései által útját vágja, A mennyi bol-
cseséget, tapintatot és hazaszeretetet találunk Istvánban, epen 
annyi gyarlóság van utódaiban. Péter és Salamon királyaink, mi-
után a nemzettel meghasonlottak, évi adófizetés  megajánlása mel-
lett osztrák hercegek segélyével óhajták trónjuk állandóságát biz-
tosítani, miáltal a német befolyás  lealázó és káros következmé-
nyeit vonták a hazára; mígnem Szent-László az önállosagara fél-
tékeny magyar nemzetet ezen befolyás  alól felmentette 

A keresztes hadjáratok által a 11-dik század végével, a 12. 
és 13-dik században újabb és pedig tartós viszony jott letre 
Német- és Magyarország között, melyeket - a mint latszik -
nemcsak a történelem, hanem a természet is egymásra utal es 
(•"vmással összekapcsol. Nagy csoportokban vonulnak az országon 
keresztül a szent kereszt jelvénye alá sereglett német vitézek, 
kiket a magvar királvok szívesen fogadva,  gazdagon inegajande-



koztak s nem kevésbé oltalmaztak. Tagadhatlan, hogy ezen ke-
resztes hadjáratok a nemzet művelődésére jelentékeny hatással 
voltak; a külföldiek  s különösen a németek megismerkedtek vi-
szonyainkkal, s a magyarok hasonlóképen a külföldi  szokásokkal, 
a mi ha nem is hatott pillanatnyilag, de későbbi fontos  össze-
köt etésekre adott alkalmat. 

A két szomszéd ország mind jobban és jobban közeledett 
egymáshoz, mig a közös uralkodók által tökéletes szoros viszony 
és összeköttetés jött létre, mely őket állandó s elválaszthatlan 
kapcsolatba hozta egymással. 

9I6ricx Oyii la. 

T a n á r i kar. 
1. Báudi Vazul, egyházi, a kir. m. természettudományi 

társulat tagja, az előkészítő osztály főnöke,  gymnasiumi hitszónok. 
Tanitotta a hittant az I—V., a magyar nyelvet az elők., a latin 
nyelvet az elők., a természetrajzot a II. oszt. heti 19 órában. 
Tanárkodásának évszáma 2. 

2. Bodó Ádám, egyházi, az V. oszt. főnöke,  az önképző-
kör vezetője, s a tanári könyvtár őre. Tanitotta a magyar nyelvet 
az I., III—VII. oszt. heti 18 órában. Tanárkodásának évszáma 2. 

3. Daróczi János, világi, a VII. oszt. főnöke,  zeneegy-
leti elnök. Tanitotta a német nyelvet az I—IV., a történelmot a 
III., IV., VII., VIII. oszt. heti 19 órában. Tanárkodásának év-
száma 9. 

4. Jánosy Péter, világi, a VI. oszt. főnöke.  Tanitotta a 
görög nyelvet a VI—VIII., a német nyelvet az V—VIII. oszt. 
heti 21 órában. Tanárkodásának évszáma 5. 

5. Kóródy Endre, egyházi, a II. oszt. főnöke,  a íinövelde 
aligazgatója, az ifjúsági  könyvtár őre. Tanitotta a latin nyelvot a 
II., a magyar nyelvet a II., a természetrajzot az I, V., a bölcsé-
szetet a VII., VIII. oszt. heti 18 órában. Tanárkodásának év-
száma 6. 



6. Kovács Antal, világi, h. ügyvéd, az országos közép-
tanodai tanáregylet tagja, az I. oszt. főnöke.  Tanította a latint 
az I. oszt., a mennyiségtant az I., IV. és VI. oszt. het. 1(5 órá-
ban. Tanárkodásának évszáma 17. 

7. L e s t y á n József,  világi, a módszertani értekezletek 
jegyzője. Tanította a latin nyelvet a III., IV., a görög nyelvet az 
V.,* a mennyiségtant az elők. oszt. heti 19 órában. Tanárkodásá-
nak évszáma 1. 

8. Lukács Sándor, világi. Tanította a mértani és sza-
badkézi rajzot az elők., I—IV., a szépírást az elők., I., II. oszt. 
heti 21 órában. Tanárkodásának évszáma 5. 

9. Lukácsfy  Manó, világi, a kölcsön-tankönyvtár alapi-
tója és őre. Tanította a latin nyelvet az V—VIII. oszt. heti 20 
órában. Tanárkodásának évszáma 19. 

10. Móricz Gyula, világi, oki. tornatanár, a III. oszt. 
főnöke  és testületi jegyző. Tanította a magyar irodalmat a VIII., 
a történelmet az V., VI., a földrajzot  az elők., I—III., a torná-
szatot az elők., I—VIII. oszt. heti 21 órában. Tanárkodásának 
évszáma 6. 

11. R ieger Gottfrid,  egyházi, a gymnasium és fiuövelde 
igazgatója. Tanította a hittant az elők., VI—VIII., a német nyel-
vet az elők. oszt. heti 10 órában. Tanárkodásának évszáma 3. 

12. S z i g e t h y István, világi, a kir. m. természettudo-
mányi társulat tagja, a IV. oszt. főnöke.  Tanította a mennyiség-
tant" a II., III., VII., VIII., a természettant a IV., a vegytant a 
IV., VI. oszt. heti 18 órában. Tanárkodásának évszáma 3. 

13. Török Gyula, világi, a VIII. oszt. főnöke,  a termé-
szettani szertár őre. Tanította a természettant a III., VII., VIII., 
a természetrajzot a VI., a mennyiségtant az V., a mennyiségtani M 
földrajzot  a VIII. oszt. heti 18 órában. Tanárkodásának év-
száma 17. 

Kozák Márton, városi karmester, tanította a műéneket 
az I—VIII. oszt. heti 2 órában, a zenét az önként vállalkozók-
nak heti 4 órában. 



Á k e z e l t t a n a i m . 
E l ő k t o U ö «H/tály. 

Osztá ly főnök:  Báudi Vazul. 

Hittan.  Het. 2 óra. A főbb  hitigazságok; tankönyv uélkül a 
„Mi Atyánk" és „Hiszek egy" értelmezésével. Rieger G-

Latin  nyelv.  Het. 3 óra. Olvasási gyakorlatok, a három első 
névragozás. Het. egy Írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Schultz kisebb 
nyelvtana és gyakorlókönyve. Bándi V. 

Magyar  nyelv.  Het. 4 óra. Értelmes olvasás, mondatrészek, 
beszédrészek, szóragozás, szóképzés, mondatalakók, helyesírás. 
Het. egy Írásbeli dolgozat. Kk. Bárány I. Nyelvgyakorlatok és 
Olvasókönyv. Bándi-V. 

Német  nyelv.  Het. 2 óra. Olvasás és a nyolvtani alapisme-
retek mondattani alapon. Kk. Jónás J. Német nyelvi tan- és olvasó-
könyv. írásbeli gyakorlatul a kezelt darabok leírása. R i e g e r G. 

Földrajz.  Het. 2 óra. Alapismeretek a mennyiségtani és ter-
mészettani földrajzból.  A hazai földirat  főbb  pontjai. Móricz Gy. 

Mennyiségtan.  Het. 3 óra. A számtan elemei: egység, több-
ség, kevesebbség, a négy alapmivelet főben  és Írásban. Az egész 
és részei egymáshozi viszonya s ez alapon a törtek fogalma,  ér-
téke s főbeli  begyakorlása. A méterrendszer. Les tyán J. 

Rajz. Het. 2 óra. Egyenes vonalú síkidomok szabadkézi 
rajzolása. Lukács S. 

írás.  Het. 1 óra, Ütenyirás Lövényi szerint. Lukács S. 
Ének. Het. 2 óra. A hangjegyek és hangnemek. B á n d i V. 
Torna.  Het. 2 óra. Szabad gyakorlatok. Móricz Gy. 

I . osztály. 

Osztá ly főnök:  Kovács Antal. 

Hittan.  Het. 2 óra. A hit, parancsok, keresztény igazságok, 
szentségek, szentel ménvek, ima. Kk. Közép katekizmus. Eger. 

Bándi V. 
Latin  nyelv.  Het. 6 óra. A nyelvtan elemeitől az igetanig. 

Gyakorlatok fordítása.  Het. egy isk. írásbeli dolgozat. Kk. mint 
az elők. oszt. Kovács A. 



Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. A nyelvűek mondattanra fektetett 
alaktana a rendhagyó igékig. Értelmes olvasás és helyesírás. Het. 
egy írásbeli isk. dolgozat. Kk. Szvorényi J. Kisebb magyar nyelv-
tana I. r. és Olvasmányok. Bodó A. 

Német  nyelv.  Het. 2 óra. Olvasás, a határozott és határozat-
lan nemszócska ragozása, az első és második ejtegetés mellékne-
vekkel. A „sein" ige ragozása a jelen, félmúlt  és mult időben. 
Kéthet. egy isk. Írásbeli dolgozat. Kk. Ballagi Német nyelvtana. 

Darócz i J. 
Földrajz.  Het. 2 óra. Mennyiségtani és természettani föld-

rajz nevezetesebb pontjai. A tengerek és az öt világrész általános 
ismertetése. A magyar birodalom földirata,  különös tekintettel a 
természettani és ethnographiai jelenségekre. Kk. Ribáry Ferenc. 

Móricz Gy. 
Mennyiségtan.  Het. 4 óra. a) Számtan. A négy számolási 

alapmivelet egész és tizedes törtekkel. A métermértékek ismerte-
tése. Törzsszám. Legnagyobb közös osztó. Legkisebb közös többes. 
A közönséges és tizedes törteknek egymásra való átalakítása. 
Számolási miveletek közönséges törtekkel. Kk. Lutter Közön-
séges számtana, b) Mértani néz le t tan . A térmennyiségek 
ismertetése, három- és négyszögek szerkesztése. Kk. Mocnik-
Szaboky Mértani nézlettana. Kovács A. 

Természetrajz.  Het. 2 óra. Állattan. Kk. Papp J. Állattana. 
Kóródy E. 

Rajz. Het. 4 óra. Mértani szabadkézi rajz. A tömeges taní-
tás alkalmazásával, hol az egész osztály ugyanazon ábrát rajzolta 
a tábláról egyszerre egyszerű füzetekbe.  Lukács S. 

írás.  Het. 1 óra. Szépírás Lövényi rendszere szerint. 
Lukács S. 

Ének. Het. 2 óra. A hangjegyek és hangneinok. B á n d i V. 
Torna.  Het. 2 óra. Szabad és eszközököni gyakorlatok. 

Móricz Gy. 

I I . osztály. 

Osztá lyfőnök:  Kóródy Endre. 

Hittan.  Het. 2 óra. Az egyház szertartásainál használt tár-
gyak, a szent mise, szentségek, litaniák szertartásai, ünnepek, 



temetési szertartások. Kk. A ker. katli. anyaszentegyház szertar-
tásai. A Szent-István-társulat kiadványa. Bándi V. 

Latin  nyelv.  Het. 6 óra. A mult évi tananyag ismétlése után 
az igetan, a határozok, elöljárók és kötszók, ide tartozó gyakorlatok-
kal. Het. egy irásb. isk. dolgozat. Kk. mint az I. oszt. K ó r ó d y E. 

Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. Mondattanból a szóképzés, szó-
egyeztetés, szóvonzat és szórend. Het. egy Írásbeli isk. dolgozat. 
Kk. mint az I. osztályban. Kóródy E. 

Német  nyelő.  Het. 2 óra. Olvasás, határozott és határozatlan 
nemszócska. Az öt ejtegetés melléknevekkel. A „seiu" és „haben" 
segédigék ragozása. Kéthet. egy Írásbeli isk. dolgozat. Kk. mint 
az I. oszt. Darócz i J. 

Földrajz.  Het. 2 óra. Európa, különös tekintettel az osztrák-
magyar monarchia német-szláv tartományaira, s a három déli fél-
sziget természeti, állami és történelmi viszonyaira. Térképrajzolás 
különösen házi feladatul.  Kk. Ribáry F. földrajzának  I. része. 

Móricz Gy. 
Mennyiségtan.  Het. 4 óra. a) Számtan. A közönséges és 

tizedes törtek ismétlése. Egyszerű viszonyok és arányok, egyszerű 
hármasszabály, százalékszámolás száztól százra és százban, olasz 
gyakorlat, b) Mértani néz l e t t an. Négyszögek, sokszögek, 
egyenes oldalú idomok nagyságának meghatározása és azok ha-
sonlósága. Görbe vonalok, a körre vonatkozó szerkesztések, a kör 
mérése. Kk. Szabóky ujabb kiadása dr. Mocnik után. S z i g e t h y l . 

Természetrajz.  Het. 2 óra. A téli időszakban ásványtan, nyári 
időszakban növénytan a természetes rendszer szerint ismertetve. 
Ivk. Papp J. Természetrajz elemei. Bándi V. 

Rajz. Het. 4 óra. Mértani testek alakítása párhuzamos szer-
kesztés segélyével. Lukács S. 

írás.  Het. 1 óra. Ütenyirás Lövényi szerint. Lukács S. 
Ének. Het. 2 óra. Mint az I. osztályban. 
Torna.  Het. 2 óra. Mint az I. osztályban. 

I I I . osztály . 
Osztá lyfőnök:  Móricz Gyula. 

Hittan.  Het. 2 óra. Az ó-szövetség története erkölcsi tanú-
ságokkal és megfelelő  földrajzi  ismeretekkel. Kk. Roder Alajos 
Bibliai történetek. B á n d i Y. 



Latin  nyelv.  Het. 5 óra. Az alaktan főbb  részeinek ismétlése 
után: szóképzéstan, a mondat részeinek egyezése, esettan, mon-
dattani különösségek a melléknevek és névmások használatában, 
egész az igeidők használatáig, megfelelő  latin és magyar gyakor-
latok forditásával Schultz kisebb nyelvtana és gyakorlókönyve 
szerint. Olvastatott Cornelius Neposból: Aristides, Timoleon, M. 
Porcius Cato és Miltiades, a három első emlézve. Het. egy isk. 
Írásbeli dolgozat. L e s t y á n J. 

Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. Szókötés, mondatkötés és helyes-
irástan. A mindennapi életben előforduló  ügyiratok közül a leg-
egyszerüebbek gyakorlat utján. Het. egy Írásbeli iskolai dolgozat. 
Kk. mint a II. oszt. Bodó A. 

Német  nyelv.  Het. 2 óra. Olvasás, határozott és határozatlan m 

nemszócska, az öt ejtegetés melléknevekkel, melléknevek fokozása, 
a „haben" és „sein" segédigo, számnevek és névmások. Iíéthet. 
egy irásb. gyakorlat. Kk. mint az I. oszt. D a r ó c z i J. 

Földrajz.  Het. 2 óra. Ázsia, Afrika,  Amerika, Ausztrália 
földirata,  különös tekintettel az ethnographiai, természeti viszo-
nyokra és a fölfedezések  történetére. A keleti félteke  szárazulata 
összehasonlítva a nyugati félteke  szárazulatával oro-hydrographia 
és klimatológia tekintetéből. Térképrajzolás házi feladványul.  Kk. 
Hibáry F. Földrajzának II. része. Móricz Gy. 

Történelem.  Het. 2 óra. Magyarország történelme a mohácsi 
vészig. Kk. Horváth M. Magyarok történelme a III. oszt. számára. 

D a r ó c z i J. 
Mennyiségtan.  Het. 3 óra. a) Számtan, összetett viszonyok 

és arányok, összetett hármasszabály, időhatárszámolás, társaság-
szabály, vegyitésszabálv, láncszabály, kamatszámolás, b) Mértani 
néz le t tan . A görbe vonalok, a körre vonatkozó szerkesztések, ^ 
a kör mérése, c) Tér tan. Egyenes vonalok a térben, egyenes 
vonalok és siklapok kölcsönös fekvése,  szögletek, a szögletes tes-
tek ismertetése, felület-  és térfogatszámitása.  Kk. mint elébb. 

S z í g e t h y I. 
Természettan.  Het. 3 óra. A testek átalános tulajdonságai. 

Nyugalom és mozgás, hang és meleg. Kk. Greguss Természet-
tana. Török Gy. 

Rajz. Het. 4 órá. A távlattan alaptételei s ezek alapján egyes 
é9 csoportosított testminták rajzolása természet után. L u k á c s S. 



Ének. Het. 2 óra. Mint az I. osztályban. 
Torna.  Het. 2 óra. Mint az I. osztályban. 

IT . osztály. 
Osztá lyfőnök:  Sz ige thy István. 

Hittan.  Het. 2 óra. Az új-szövetség története, Palaestina 
földrajza.  Kk. mint a III. osztályban. Bándi V. 

Latin  nyelv.  Het. 6 óra. Általános ismétlése az alak- és eset-
tannak. Igeidők és igemódok. Kk. Szepesi Mondattana. Versméret-
tan Vass J. kézikönyve szerint. Olvasmányul Julius Caesar „Com-
mentarii de bello gallico" cimii müve szolgált, melyből az első 
könyv fordíttatott  s részben emléztetett, továbbá Phaedrus meséi, 
melyekből fordíttatott  20, emléztetett 11. Het. egy isk. Írásbeli 
dolgozat. Les tyán J. 

Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. Irálytan. Polgári ügyiratok. Köl-
tészeti alapfogalmak.  Szó- és versmértan, főtekintettel  az olvas-
mányok taglalgatására. Kéthet. egy írásbeli iskolai dolgozat. Kk. 
Laky Irály- és költészettana. Olvasókönyv Kürz. Bodó Á. 

Német  nyelv.  Het. 2 óra. Igebajlitás, rendhagyó igék, elöl-
járók használása. Mondatismertetés, szórend a fő-  és mellékmon-
datban. Kéthet. egy Írásbeli isk. dolgozat. Kk. mint az I. oszt. 

D a r ó c z i J. 
Történelem.  Het. 2 óra. Magyarország történelme a mohácsi 

vésztől I. Ferencig. Kk. mint a III. oszt. Darócz i J. 
Mennyiségtan.  Het. 3 óra. a) Algebra. Ellentett mennyi-

ségek. A négy alapmivelet egész és tört számokkal. Hatványozás 
és gyökfejté3.  Első rendű egyenletek egy és két ismeretlennel, 
b) Mértani n é z 1 e 11 a n. Tömörrnértan : a különféle  testalakok 

» mérése. Kk. Dr. Szabóky Mocnik után. Kovács A. 
Természettan.  Het. 4 óra.*) Fénytan, delejesség, villanyosság. 

Kk. Greguss Természettana. Sz ige thy I. 
Vegytan.  Het. 4 óra.**) Egyszerű és összetett testek; vegy-

törvények, vegyszámtan. Kk. Dekáuy Rafael  Elemi vegytana. 
Sz ige thy I. 

Rajz. Het. 4 óra. Rajzolás természet után mint a III. oszt. 
nehezebb csoportosítással. Lukács S. 

*) Első félévben.  **) Második félévben. 



Ének. Het. 2 óra. Mint az 1. osztályban. 
Torna.  Het. 2 óra. Mint az I. osztályban. 

V. osztály. 

Osz tá ly főnök:  Bodó Ádám. 

Hittan.  Het. 2 óra. A vallás és kinyilatkoztatás szükséges-
sége, az ó-szövetségi kinyilatkoztatás, a keresztény kinyilatkozta-
tás, Krisztus anyaszentegyháza. Kk. Vince Ambró Ker. kath. val-
lástan I. rész. Bándi V. 

Latin  nyelv.  Het. 5 óra. Nyelvtani ismétlések mellett Ciceró-
nak „De amicitia" cimii müve. Ovidiusból A Fabiusok elpusztu-
lása, Gabii bevétele, Az emberi nem négy korszaka, Deucalion 
és Pyrrha, Átváltozásokból az 1. könyv. Het. egy irásb. isk. dolgozat 
Kolmár és Sváby Fordítási gyakorlatok cimü könyvéből. 

Lukácsfy  M. 
Görög nyelv.  Het. 5 óra. Hangtan, nevek és névmások haj-

litása, számnév, igehajlitás a „mi" végzetü igékig, megfelelő  görög 
és magyar fordítási  gyakorlatokkal. Kk. Curtius Görög nyelvtana, 
Sckenkl-Vajdafy  Olvasókönyve. Ivéthet. egy isk. Írásbeli dolgozat. 

Les tyán J. 
Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. Leiró és elbeszélő költői műfajok 

elméletileg és gyakorlatilag. Megfelelő  iskolai Írásbeli gyakorlatok 
két hétben egyszer. Kk. Szvorényi tankönyve. Bodó Á. 

Német  nyelv.  Het. 2 óra. A név- és igeragozás ismétlése. 
Olvastatott és fordíttatott Dädalus und Ikarus. Kindesdank. Der 
Löwe und der Mensch. Ezen darabok emlézése és mondattani 
fejtegetése.  Kk. Felsmann Olvasókönyv IV. rész. A mondattan a 
fennirt  olvasmánydarabok utján gyakorlatilag kezeltetett. Iíéthet. 
egy iskolai és havonkint egy házi dolgozat magyarból németre. 

Jánosy P. 
Történelem.  Hot. 3 óra. Az ó-kor történelméből a későbbi 

haladás és fejlődésre  befolyással  biró népek történelme a nyugat-
római birodalom megdüléseig. Kk. Somhegyi Világtörténelem I. rész. 

Móricz Gy. 
Mennyiségtan.  Het. 4 óra. a) Algebra. A betüszámtan ele-

meinek ismétlése után a számok oszthatósága, közönséges, tizedes, 
lánc, közelítő törtek, arányok, aránypárok, hármasszabály, arányos 



osztás és hatványmennyiségek. Kk. Dr. Császár Károly Algebra, 
b). Mértan. Siktan, körtan a testmértanig. Kk. Dr. Lutter Nán-
dor Mértana. Törők Gy. 

Természetrajz.  Het. 3 óra. Ásvány- és növénytan. Kk. Papp 
János Ásvány- és növénytana. Kóródy E. 

Torna.  Het. 2 óra. Szabad, rend és eszközököni gyakorlatok. 
Móricz Gy. 

TI . osztály. 
Osztályfőnök:  Jánosy Péter. 

Hittan.  Het. 2 óra. A ker. katli. ágazatos hittan. Kk. Vince 
Ambró Ker. kath. vallástan II. rész. R i e|g e r G. 

Latin  nyelv.  Het. 5 óra. Sallustius Crispusnak „De bello 
jugurthino" I—XLII. fejezet;  Vergilius Aeneisének I. könyve. Het. 
egy Írásbeli iskolai dolgozat Kolmár és Sváby Fordítási gyakor-
latok cimü müvéből. Lukácsfy  M. 

Görög nyelv.  Het. 4 óra. ..A tiszta, a tiszta összevonható és 
a nem tiszta jellemű, a rendhagyó és „mi" végzetü igék ragozása. 
Ezeknek megfelelő  fordítási  gyakorlatok, szó- és mondatelemzés. 
Kéthet. egy iskolai és havonkint egy házi írásbeli dolgozat ma-
gyarból görögre. Kk. Szepesi Imre Elemi hellen nyelvtan II. rész. 

Jánosy P. 
Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. A lantos és tanköltészet, ezt meg-

előzőleg a tanulmányok kiegészítése végett az V. oszt. tananyaga, 
írásbeli iskolai dolgozat kéthet. egyszer. Kk. mint az V. oszt. 

Bodó Á. 
Német  nyelv.  Het. 2 óra. Természetrajzi, mythologiai próza-

darabok és mesék fordítása,  költemények emlézése. Az alaktan 
ismétlése. A mondattan bővebb ismertetése a fordítás  végett fel-
vett olvasmányok alapján. Kk. Mozart Német olvasókönyv II. rész. 
Minden két hétben egy iskolai és havonkint egy házi írásbeli 
gyakorlat. Az iskolaiaknak anyagát Aesopus meséi, a háziakét 
pedig a Bodnár és Iványiféle  magyar olvasókönyvből szemelt: 
Az utolsó pohár bor. A vén farkas  története vagy a késő meg-
térés cimü olvasmányok szolgáltatták. Jánosy P. 

Történelem.  Het. 3 óra. A középkor történelme a népván-
dorlástól a reformatioig.  Kk. Somhegyi Világtörténelme II. rész. 

Móricz Gy. 



Mennyiségtan.  Het. 3 óra. a) Algebra. Gyökmennyiségek 
általában. Logarithmusok. Első és másod rendű határozott egyen-
letek egy és több ismeretlennel. Első rendű határozatlan egyen-
letek. b) Mértan. Trigonometria. A szögmérő számok főbb  kép-
leteinek lehozása után, a derékszögű, ferdeszögü  háromszögek, 
négyszögek és szabályos sokszögek feloldása.  Kk. Algebra Dr. 
Arenstein-Mocnik után. Mértan Dr. Szabóky-Mocnik után. 

Kovács A. 
Vegytan.  Het. 2 óra. A vegytan tárgya, vegyrokonság, vegy-

bomlás, vegyületi törvények, vegyképletek, térfogatsúly,  parány-
és tömecssuly, vegyértékesség. Szervetlen és szerves vegyületek. 
Kk. Dr. Kruesz után Fehér: A vegytan alapvonalai. Sz ige thy I. 

Természetrajz.  Het. 2 óra. Állattan, különös tekintettel az 
állatok bonctani és élettani viszonyaira. Kk. Papp János, Az álla-
tok természetrajza. Török Gy. 

Torna.  Mint az V. osztályban. 

VII . osztály. 

Osztá lyfőnök:  Daróczi János. 

Hittan.  Het. 2 óra. Ivatholikus erkölcstan. Kk. Vince Ambró 
Ker. kath. erkölcstan. Rieger G. 

Latin  nyelv.  Het. 5 óra. Cicerónak M. Marcellus és Deiotarus 
király mellett tartott beszédei Kádleesik Richárd után. P. Vergi-
lius Aeneisének II. könyve Bartl Antal szerint. Het. egy Írásbeli 
iskolai dolgozat Kolmár és Sváby Fordítási gyakorlataiból. 

Lukácsfv  M. 
Görög nyelv.  Het. 4 óra. Az igeragozás, a rendhagyó és a 

„mi" végzetü igék ismétlése. Xenophon Sokrates nevezetességeiről. flj 
Sokrates védelme vádlói ellenében. Az istenek lényege és azoknak 
a világ rendére való befolyásáról. Herakles a válaszúton. A test-
véri szeretetről. Horváth Zsigmond után. Homeros Iliasából: a 
II. énekből 1—484 versig Veress Ignác után. A mondattani sza-
bályok a fenn  elősorolt darabok fordítása  közben taníttattak. Két-
het. egy iskolai és havonkint egy házi Írásbeli dolgozat Aesopus 
meséiből görögről magyarra. Jánosy P. 

Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. A szónoki műbeszéd és dráma. 
Aesthetikai bevezetés az építészet, szobrászat, festészet,  zene, a 



szép elemei és a kritikáról. A szónoklat és drámához Szvorényi 
tankönyve. Olvasmányok különböző klassikusokból. írásbeli gya-
korlat és szavalat havonkint egyszer-egyszer. Bodó Á. 

Német  nyelv.  Het. 2 óra. A niebelungi monda II. része első 
felének  és más történelmi daraboknak fordítása  és mondattani 
elemzése. Kk. Mozart Német olvasókönyv III. kötet. A német iro-
dalomból : a bevezetéstől a második fénykorszakig,  különös tekin-
tettel azon irókra, kiktől a kézikönyvben mutatványok is találtat-
nak. Kk. Riedel-Szende, A német irodalom kézikönyve. Havonk. 
egy isk. és egy házi gyakorlat anyanyelvből németre. J á n o s y P. 

Történelem.  Het. 3 óra. Új-kor a XIX. századig. Kk. Som-
hegyi Világtörténelem III. rész. Darócz i J. 

Mennyiségtan.  Het. 3 óra. a) Algebra. Első rendű határo-
zatlan egyenletek, másod rendű és exponentialis egyenletek, szám-
és mértani haladványok és ezek kapcsán a kamatjáradék és tör-
lesztési számitások. b) Mértan. Tömörmértan és gömbháromszög-
tan. Kk. a) Mocnik-Arenstein, b) Mocnik-Szabóky. S z i g e t h y l . 

Természettan.  Het. 4 óra. A természettudományok általános 
fogalma  és felosztása.  A testek általános tulajdonai. Hő- és erő-
mütan. A cseppfolyós  testek egyensúly- és mozgástörvényei. A lég-
nemű testek egyensúly- és mozgástörvényei. Kk. Kunzek-Abt Ter-
mészettana és Abt Pótfüzete.  Török Gy. 

Bölcsészeitan.  Het. 2 óra. Lélektan. Kk. Pauer Imre Lélek-
tana. Kóródy E. 

Torna.  Mint az V. osztályban. 
/ 
YSII. osztály. 

Osztályfőnök:  Török Gyula. 

Hittan.  Het. 2 óra. A ker. kath. egyház történelme. Kk. 
Vince Ambro Ker. kath. egyháztörténelem. Rieger G. 

Latin  nyelv.  Ilet. 5 óra. Corn. Tacitus Germániája, Ponori 
Tewrewk Emil után. Horác lantos költeményeinek I. és II. könyve 
és versmértékének ismertetése, Gyurits A. után. Het. egy Írásbeli 
isk. dolgozat, ezeknek tárgya Cicerónak Am. Sextus Roscius mel-
letti beszéde, Kolmár-Sváby Fordítási gyakorlataiból. 

Lukácsfy  M. 
Görög nyelv.  Het. 4 óra. Homeros Iliasából az I. ének Veress 



I. után. Plató Socrates védelméből I—XXII. fejezet,  Horváti) Zs. 
után, alak- és mondattani gyakorlásokkal. Kéthet. egy irásb. isk. 
dolgozat. Jánosy P. 

Magyar  nyelv.  Het. 3 óra. A magyar irodalomtörténet lég-
ii J ab b kora. Jelesebb müvek ismertetése. Kk. Toldy, A magyar 
nemzeti irodalomtörténelem tankönyve II. köt. Olvasókönyv II. köt. 

Móricz Gy. 
Német  nyelv.  Het. 2 óra. Természettani és történelmi darabok 

fordítása  s a mondattannak azokon való gyakorlása. Kk. mint a 
VII. oszt. A német irodalomból: A második fénykorszaktól  a leg-
újabb korig. A két trias hat férfiain  kivül főtekintet  csak a kivá-
lóbb írókra fordíttatott.  Kk. mint a VII. oszt. Írásbeli dolgozatok 
mint a VII. osztályban. Jánosy P. 

Történelem.  Het. 4 óra. Magyarország oknyomozó történelme 
II. Józsefig.  Kk. Vaszary-Kolos tankönyve. Darócz i J. 

Mennyiségtani  és  csillagászati  földrajz.  Het. 2 óra. Kk. Len-
tényi M. Mennyiségtani és csillagászati földrajza.  Török Gy. 

Mennyiségtan.  Het. 2 óra. a) Algebra. Kapcsolástan. New-
ton binomial tétele egész és tört kitevőkkel, b) Mért a n. A sik 
és gömbháromszögtani tételek ismétlése mellett az elemző sikmér-
tan alapvonalai. Kk. mint a VII. osztályban. Sz igethy I. 

Természettan.  Het. 3 óra. Hangtan, fénytan,  delejesség és 
villanyosság. Kk. mint a VII. osztályban. Török Gy. 

Bölcsészettan.  Het. 2 óra. Gondolkodástan. Kk. Fekete End-
rétől. Kór ó d y E. 

Torna.  Mint az V. osztályban. 

Xeiu kötelezett tantárgyak. 
Mi  léi  el*)  Het. 2 óra. Egyházi és világi négyes karének. 

Kozák M. 
Zene.  Het. 4 óra. Kozák M. 

Zenét tanul tak: a Il dik osztályból 2, a IV-dikből 2, 
az V-dikből 2, a Vl-dikból 4, a VH-dikből 5, a VlII-dikból 2; 
összesen 17. 

*) A finövelde  növendékeire nézve köteles tantárgy, valamint az algyra-
nasiumi tanulókra nézve is. 



M ú Jolpatot a raaearoyelv- és Malomi. 
V. OSZTÁLY. 

1. A könyvnyomatás feltalálásának  következményei. (Okfejtő 
tört.). 2. Bis dat, qui cito dat. (Elmefuttatás).  3. Kisfaludy  „Mo-
liács"-ából a költői szépségek kijelölése. 4. „Cserhalom" Kivonata. 
5. A fösvény  és tékozló. (Jellemzés). G. Húsvétkor. (Leirás négyes 
trocheusokban félriinmel).  7. Berzsenyi „A magyarokhoz" cimü 
ódájának áttétele prózára. 

YI. OSZTÁLY. 
1. „Vau bánat, fájdalom,  mely pokolba vezet el; van bánat, 

fájdalom,  mely a mennyet nyitja fel."  (Utánzat prózában). 2. A 
költészet a szépinüvészetek között. (Értekezés). 3. A szarvas és 
vadász. (Mese). 4. „Kérdi le lkem fűtől,  fától:  mért 
bor i t ja néha fátyol?"  ütemei szerint kedélyi dal. 5. „Az 
é lő szobor", Vörösmartytól. (Elemzés). G. A ballada és románc, 
(összehasonlítás). 7. Arany „Elveszett alkotmány"-ának kivonata. 

VII. OSZTÁLY. 
1 A keresztény szónoklat. (Széptani értekezés olvasmány 

után). 2. Disce et quae discis memori sub pectore conde, aut 
eniin facies  ac si cribro hauseris aquam. (Chria). 3. Emlékbeszéd 
Tompa Mihály fölött.  4. A művészetek pártolása. (Beszédváz). 
5. Kisfaludy  K. Mátyás deákjának tartalma. G A drámai 
szerkezet elmélete. 7. Göthe F a u s tjának elemei. 

VIII. OSZTÁLY. 
1. A költészet és próza hasonlósága és különbözése. 2. Re-

mény és emlékezet. (Kölcsey hasoncimü költeménye után). 3. 
Remény és szeretet Kölcsey „Dobozi"-jában. 4. Nincs körülmény, 
melyben boldogok nem lehetnénk, de vannak emberek, kik egyben 
sem lehetnek boldogok. 5. Értelmezése Széchenyi ezen mondatá-
nak : „Magyarország nem volt, hanem lesz." G. Az eposz irodalom 
történelmi fejlődése.  7. „Menip utazásáénak széptani értelmezése. 
8. Az alanyi költészet erkölcstani szempontból itélve. 9. Emlék-
beszéd egy elhunyt pályatárs felett.  Érettségi vizsgálat alkalmá-
val : A classicai és népies költészetnek egymáshoz való viszonya. 
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Az 1877/8-diki tanév 1877. september l-jével nyilt meg. Az 
előzetesen megtartott szervezési értekezlet után a beiratások, fel-
vételi és javitó vizsgák september 1, 2 és 3-dikán lefolyván,  az 
előadások september 4-dikén, a Szentlélek segítségül hívásával 
megkezdettek és minden megszakítás nélkül folytak  a tanév 
végéig. 

A tanári testületben ez évben csak egy változás fordult  elé, 
a mennyiben Fodor László egyházmegyei áldozár a mult tanév 
végével innét eltétetett és helyébe L e s t y á n Józse f  végzett 
tanárjelölt neveztetett ki ideiglenesen. S z i g e t h y Isván, a 
tanári vizsgálatot a kolozsvári m. k. egyetemnél befejezvén,  ré-
szére a rendes tanári illetékek folyósittattak. 

A folyó  tanévben a felsőbb  hatóság engedélyével s a testület 
önkéntes vállalkozása következtében megnyílt e l ő k é s z í t ő osz-
t á l y tanintézetünk jövőjére nézve egy új korszakot jelez. Ez 
osztályban ugyanis a fősuly  a gymnasium céljához mérten a nyelvi 
oktatásra lévén fektetve  s a tananyag mintegy a tárgyak mi-
nimumára szorítva alapos reményünk van, hogy ezentúl az innen 
a gymnasium 1-ső osztályába lépő tanuló képes leend a méltányos 
igényeknek megfelelni,  s nem kénytelenittetiink többé a hiányos 
előismeretek okozta nehézségekkel oly nagy mértékben küzdeni, 
mint eddig. 

Nem -kevésbé fontos  továbbá az is, hogy az eddigi ideiglenes 
tanterv helyett a lefolyt  tanévvel a felsőbb  hatóság által az er-
délyi katholikus gymnasiumokba az állami tanterv követése'ren-
deltetvén el, ez intézetünkbe is a lefolyt  tanévben behozatott; s < 
így az ideiglenesség okozta nyomorúságok legalább az új közép-
iskolai törvény megalkotásáig megszűntek. 

Az ifjúság  — a téli hónapokat kivéve — naponként 7*8 
órakor megjelent a sz. misén; vasárnapokon 8 órakor, ünnepeken 
pedig 10 órakor vett részt az isteni szolgálatban, melyet a napi 
evangelium felolvasását  követő hitoktatás előzött meg; úgyszintén 

. részt vett a vasárnap- és ünnepnapi délesti isteni szolgálatban s 



megjelent a szokott körmeneteken is. A szentségekhez az év foly-
tán háromszor járult. 

Erkölcsi tekintetben az ifjúság  viselete — kivéve egyet, ki 
kizáratással és kettőt, kik testületi határozat alapján bezáratás-
sal lettek büntetve — a fennálló  szabályokkal megegyező volt. 

A kérlelhetlen halál ez évben is felkereste  intézetünket s 
megfosztott  legjobb és legkitűnőbb növendékünktől, Gál János 
Vl-od oszt. tanulótól. Ki is hosszas betegség után a haldoklók 
szentségeinek áhítatos felvétele  után 1878. március 28-dikán 
Háromszékmegye Hilib községében a szülői háznál lelkét teremtő-
jének visszaadta. Áldás legyen emlékezetén s az örök világosság 
fényeskedjék  neki. 

Gymnasiumunk ifjúságára  nézve igen fontos  az a mellett 
fennálló  növelde 36 alapítványi helylyel. Egy-egy alapítvány 100 
frt,  mely összegért az alapitványos tanuló — mosás és ruhán kí-
vül — teljes ellátást nyer. Ugyanitt 5 szegény tanuló csekély szol-
gálatért az alapitványos tanulókkal együtt láttatott el. A növel-
débe nem alapitványos tanulók is felvétetnek  évi 110 forintért, 
mely összeg félévenkint  előre fizetendő,  ily fizető  növendékek 
azonban kötelesek előre jelentkezni, mert különben helyszűke 
miatt nem vétethetnek fel;  a lefolyt  tanévben 9 fizető  növendéke 
volt a növeldének. 

Kézi ösztöndijt a lefolyt  évben gymnasiumunk egyetlen ta-
nulója sem élvezett. 

Tanári értekezletek. 
A lefolyt  évben tartatott 5 rendes, 2 rendkívüli és 3 mód-

szertani értekezlet, melyeken a felsőbb  rendeletek felolvastattak 
s a Rendtartás értelmében az értekezletek elé tartozó ügyek el-
intéztettek. 
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Az érkezett nevezetesebb felsőbb  rendeletek. 
1. Lestyán József  végzett tanárjelölt ideigl. minőségben 

tanárrá kineveztetik. Erd. püspök ur ő nmlga 1877. aug. 21. 
2270. sz. 

2. Az állami tanterv megküldetik. Egyházm. igazgatótanács 
1877. aug. 23. 1105. sz. 

3. Kovács Antal a tanári vizsgálat alól felmentetik.  Vallás-
és közokt. m. k. minist. 1877. sept. 10. 17,801. sz. 

4. Kovács Antalt rendes tanárrá nevezi ki erd. püspök ur 
ő nmlga 1877. oktober 9-ről 3273 sz. a. 

5. A javitó-vizsgálatok és osztály-összevonások ügyében erd. 
püspök ur ő nmlga 1877. sept. 26. 2781 sz. a. i 

0. Özv. Simó Jánosné 50 frtnyi  alapítványát szegény rokon 
jó tanulók jutalmazására megerősíti püspök ur ő nmlga 1877. 
november 25. 3757 sz. a. 

7. Az új rajztanár vizsgálati szabályzat megküldetik. Erd. 
püspök ur ő nmlga 1878. március 22. 914 sz. a. 

Tanszereink gyarapodását Il letőleg. 
A tanár i könyvtár g y a r a p o d o t t : 

a) Vétel  utján: 
Curtius G.: Studien zur griechischen und lateinischen Gram-

matik 18, 19 füz. — Helmholtz: Tudományos előadások. — Báró 
Eötvös J.: Magyar írók és államférfiak.  — Schakespeare : Coriolan 
ford.  Petőfi.  — Kisfaludy  Károly: Minden munkái. — Katona: 
Bánk-bán. — Szalay : Magyarország története. — Kölcsey: Ország-
gyűlési napló. — Petzval: A csillagászat elemei. — Tyndal: A 
hő mint a mozgás egyik eleme. — Ipolyi: Kisebb munkái. — 
Petőfi  összes költeményei. — Müller M.: Felolvasások a nyelv-
tudományról. — Arany János összes költeményei. — Guthe: 
Lehrbuch der Geographie I. II. füz.  — Goethe : Faust, ford. 
Dóczy. — Pór A.: Róma története a nyugati birodalom elenyész-
téig. — Baráth F.: Aesthetika. — Horváth M.: Kisebb történelmi 
munkái. — Horváth M.: A kereszténység első százada Magyar-
országon.—Boccardo J.: A föld  fokozatos  meghódítása. — Goethe: 
Sänimtliche Werke. — Freund W.: Triennium Philologicum be-



fejező  füzetei.  — Kollerfy  : Magyarország helységnévtára. — Cantu 
Caesar történelméhez kor- és betűrendi mutató — Szentek'élete 
V. rész 2 füz.  — Soos M.: A keresztény álláspontja a természet-
ben. — Mindszenti Gedeon: Legújabb költeményei. — Dr Szabó 
József:  Ásványtan. — Thome-Borbás: A növényország tankönyve. 
Dr Margó Tivadar: A tudományos állattan kézikönyve I. köt. — 
A Szent-István társulat évkönyve. — Folyóiratok: Tanáregyleti 
közlöny. — Magyar Tanügy. — Magyar Nyelvőr. — Földrajzi köz-
lemények. — Egyetemes philologiai közlöny. — Műegyetemi lapok. 

b) Ajándék  utján: 

A Franlin társulattól 11. db. — Grimm és Horovicz 3 db. — 
Lampel R. 2 db. — Eggenberger-féle  könyvkereskedés 2 db. — 
Nagel B. 1 db. — Aigner Lajos 2 db. — Verbőczy I. 1 db. — Dr 
Szombathy I. 1 db. — Valaki: Vincze Ambró ker. kath. vallástan 
2 db. — Az erdélyi muzeumegylettől Évkönyv s az egylet folyó-
irata. — A kolozsvári m. k. egyetemtől 4 db. — A kir. József-
műegyetemtől 1 db. — Boér J. volt országgyűlési képviselőtől 
Banó St. Elementa iurisprudentiae naturalis.—Toldy F.: Rectori 
beszéd. — Miskolczv Gy. Egy jeles vadkert. — Századok 1867— 
1873-ig 51 füzet.  — Tiszti Névtár 1., 2. kötet. — Miképen lehet 
Magyarországon vasutakat és csatornákat épiteni ? 1 füzet.  — 
Keleti G. Képző művészeti oktatás. — Am. kereskedelem reformja, 
1 köt. — A távirdák statisztikája 1870-ből.— Jelentés a budapesti 
Dunarész szabályozásáról 1 füzet.  — Kerkápoly: Jelentés a m. 
vasúti kölcsön állapotáról 1 füz.  — Az osztrák-magyar monárchia 
közös állami kiad. és bevételeinek kezelési számadása. — Ministeri 
jelentés a népiskolai oktatás állapotáról, 1870. — A magyar föld-
hitelintézet kimutatása, 1871. — Ismertetés a pénzügyministerium-
nál fennálló  számvitel berendezéséről. — Állam-költségvetés 16 
füzet,  1870—1871. — Adóreformok  1—7. rész. — Lónyay kimuta-
tása a vonalozás- és épitési célokra forditott  pénzekről. — Vasúti 
okmánytár, 2 kötet. — Lónyay : Ilatározványok és szabályzatok.— 
1869-diki államköltségvetés, 14 füzet.  — Előterjesités a közutak-, 
folyók-,  csatornák- és vasutakról ő Felségéhez. — 1847/8-diki 
törvények. — Az utolsó erdélyi országgyűlés jegyzőkönyve. — 
Országgyűlési jegyzőkönyvek, naplók és hivatalos nyomtatványok, 



1867—1872. — Budapesti Szemle, Ráth Mór szívességéből.— 
Történelmi Tár, 2 füzet,  a történelmi társulat ajándéka. — Kassay 
F. Ignác országgyűlési képviselő ur szívességéből 1878-iki Vörös-
könyv. — Ezeken kívül különféle  hazai iskolák Értesítői. Fogad-
ják a nemes ajándékozók az igazgatóság nyilvános köszönetét 
intézetünk iránt tanúsított szíves jóakaratukért. 

Az i f júság i  könyvtár szaporodása az 1 87 7/8-dik 
i s k o l a i évben: 

1) Vetél  utján: 
1. Mindszenti G. legújabb költeményei, 1 db. — 2. Göthe 

lyrai költeményei, 1 db. — 3. Füssy: Szünórák, 4 db. — 4. Hoff-
mann ifj.  iratai, 18 db. — 5. Cox görög regék, 2 db. — 6. Vekfildi 
lelkész, 1 db. — 7. Schmid 100 erkölcsi elbeszélés, 1 db. — 8. 
Schmid ifjúsági  iratai, 6 db. — 9. Shakespeare minden munkáiból 
a 3-dik és 18-dik kötet. 

2) Ajándék  utján: 
Ráth Mór könyvkereskedése: „Müller Miksa felolvasásai." 

Erdélyi: „Irodalom tört." Kölcsey „Családi könyvtár" 2 kötet. 
Spárks „Vashington" és Ipolyi beszédei. — Kovács József  7-ed 
oszt. tanuló: „Olcsó könyvtár" 4 db. — Bartsa Miklós 7-ed oszt. 
tanuló: „Kölcsey elbeszélései" 1 db. — Fejér Bogdán 6-od oszt. 
tanuló : „Utballa" 1 db. — Tibád Árpád 5-öd oszt. tanuló: „Mécs-
világok" 1 db. — Nagy Albert 2-od oszt. tanuló : „Családi könyv-
tár" 1 db. — Hoffmanu  Dénes 1-ső oszt. tanuló: „Az állatvilág 
csodái" 1 db. 

A v e g y t a n i szer tár részére 102 frtnyi  költséggel külön 
féle  szerek és eszközök szereztettek. 

Új padok beszerzésére fordíttatott  100 frt. 

Az összes leltári gyarapodás 287 frt  34 kr, mely költség a 
befolyt  tandíjból fedeztetett. 



Ö n k é p z ő k ö r . 
Az önképzőkör gymnasiumunkban négy év óta áll fenn. 

Vezetését ez évben a tanártestület Bodó Ádámra bizta, mint 
olyanra, ki a kör munkálataira vonatkozó elméletet a rendes 
órákon is tárgyalja. 

A kör tisztviselői voltak: Bartos József,  VIII. osztályú 
tanuló, alelnök; Barcsa Miklós, Nóvák Sándor és Török 
Bódog, VII. o. tanulók, az „Ébredés" szerkesztői; Szép lak y 
Ödön VI. o. t., jegyző; Zöld Gábor, VII. o. t., pénztárnok. 

Rendes tagok voltak a felgymnasiumi  ifjak,  kik működésre 
is köteleztettek; pártoló tagok a III. és IV. osztály növendékei, 
kiknek kötelességök volt a gyűléseken megjelenni s a tagsági dijt 
lefizetni. 

A kör munkálkodásának tárgyát szavalat és szépirodalmi 
kísérletek képezték. Az évi 12 gyűlésen volt összesen 25 szavalat, 
melyekre a tagok és az elnöklő tanár észrevételei azonnal meg-
tétettek. Beadatott összesen 71, részint eredeti, részint fordított 
mű. Ezek közül elfogadtatott  30; 8 prózai, 22 költői. Az elfoga-
dott dolgozatok a kör szépirodalmi lapjában, az „Ébredés"-beu 
jelentek meg. 

Szavalásban legtöbb eredményt mutattak fel:  Gerich Fe-
renc VIII. oszt., Kovács József,  Worel l Ede VII. oszt., 
Bartos Dénes, Pap Albert VI. oszt., Sebes tyén Dénes 
V. oszt tanulók. 

Legtöbb s legsikerültebb dolgozatokat készítettek: Török 
B., Nóvák S., Barcsa M. szerkesztők és Worel l E. VII. 
oszt. tanulók. 

Volt kitűzve pályakérdés is, éspedig: Mik v o l t a k a ke-
r e s z t e s hadjáratok köve tkezménye i? kifejtésére  a 
főgymn.  igazgatója által 6 fit  o. é. Beadatott két mű, de pálya-
díjra három biráló-tanár véleménye szerint történelmi adatok 
hiánya és téves felfogás  miatt egyik sem érdemesittetett. Ugyan-
ezen dijra kívántatott „Eger" eposi elemeinek kitüntetése. Nem 
pályázott senki, miért is a 6 frt  pályadíj az alaptőkéhez csa-
toltatik. 

A kör egyik szépreményű tagjának, Gál Jánosnak halála 
emlékére máj. 25-kén zenei előadással egybekötött ünnepélyt ren-



dezett, melyen B a r t o s D. és Pap A. szavaltak alkalmi verse-
zeteket Török- és Nováktól; Fejér Bogdán (VI. o. t.) 
pedig emlékbeszédet olvasott fel. 

A zárönnepélyen a kör pénztárából 3 frt  jutalmat nyert 
Török B. mint legszorgalmasabb iró, 3 frtot  pedig egy, a tanár-
testület által jónak talált szavaló. 

T a n d i j a 1 a p . 

Az erdélyi püspök ur ő nmlgának 1868-diki 2342 számú 
intézvénye által alakult tandijalap állása az 1877/8-diki tanév 
végével következő volt: Erd. földtehermentesitési  kötvényekben 
2250 frt  p. p. készpénzben, a helyi takarékpénztárban 356 frt 
82 kr. 

Z e n e d e . 
Gymnasiumunk kebelében 1869-ben a tanárikar kezdeménye-

zése folytán  zeneegylet alakult, melynek célja az ifjúságnak  a 
zenébeni müvelése. Az egylet alapja a folyó  tanév végéig 1441 
frtra  nőt, minek következtében a zenetanár javadalmazásához az 
alap is hozzájárulhatott. 

A zenede aayagi forrásait  az emiitett alaptőkén felül  a 
tanári testület és az ifjúság  által önként elvállalt rendes havi 
járulékok s egyes jótevők adományai képelik. 

Az egylet tagjai a lefolyt  tanévben csak tanintézeti ünne-
pélyek alkalmával léptek fel  a nyilvánosság előtt, nevezetesen a 
szt. Imre ünnepélyen, az ifjúság  tavaszi mulatságán és a zár-
ünnepélyen. 

A zenekar a lefolyt  tanévben 11 drb különféle  zenedarabot 
tanult, melyeket az emiitett alkalmakkal elő is adott, Kozák 
Márton karnagy szakavatott vezetése mellett. 

J u t a l m a k . 
Az erdélyi róm. kath. tanulmányi alapból rendszeresitett 21 

frtnyi  átalány tansegédeszközök beszerzésére fordittatott,  melyek 
azutáu az algymnasium jeles tanulói között szorgalmi jutalmul 
osztattak ki. 



Ezeken felül  az ifjak  szorgalmának méltatásául a lefolyt 
tanévben a következők ajánlottak fel  jutalmakat: 

Névtelen 10 drb ezüst forintot,  és pedig 4 frtot  azon fel-
gymnasiunű tanuló részére ki a latinnyelvből, 4 frtot  ki a görög-
nyelvből és 2 frtot  ki az algymnasiumban a latinnyelvből legtöbb 
eredményt tüntet fel. 

Lukácsfy  Manó gymn. tanár 10 frtot:  és pedig 3 frtot 
egy a szavalatban kitűnő tanuló részére, 3 frtot  egy ezen gym-
nasiumban a németnyelvből legtöbb sikert felmutatott  felgymn. 
székely ifjú  részére, 4 frtot  azon tanuló részére, kit a testület 
szorgalom- és erkölcsi viselet tekintetében legkitűnőbbnek itél. 

Ugrón Lászár világi főgondnok  ur 5 frtot  a rajzban ki-
tűnők jutalmazására. 

Demeter Endre prépost-plébános ur 5 frtot  a legjobb 
szavaló részére. 

Kóródy Endre gymn. tanár 3 ezüst forintot;  1 frtot  azon 
első oszt. tanuló részére, ki a legjobb rovargyüjteményt és 2 frtot 
azon Y. oszt. tanuló részére, ki a legjobb növénygyűjteményt 
állitja össze. 

Bándy Yazul gymn. tanár 2 frtot  azon II. oszt. tanuló 
részére, ki a legjobb növénygyűjteményt mutatja fel. 

Egy valaki a mennyiségtanból legjobb algymn. tanulónak 2 
frtot,  két első oszt. tanulónak, kik a latinnyelvben legjártasabbak 
1—1 frtot,  s az első osztályban a legszebb irónak 1 frtot. 

N. N. a felgymnasiumban  a mennyiségtanból legkitűnőbb 
tanuló részére 3 frtot. 

D a r ó c z i János gymn. tanár a legjobb trombitás jutalma-
zására 2 frtot. 

A tanártestület röpkürti jutalomra 2 frtot,  a hegedűn tanú-
sított legnagyobb előmenetel jutalmazására 2 frt  20 kr. 

Móricz Gyula gymn. tanár a II. oszt. legjobb térképet 
rajzolónak 1 ezüst frtot  és a III. oszt. legjobb térképet rajzoló-
nak 1 ezüst frtot. 

Sándor Albert kir. aljárásbiró ur 5 frtot. 
Zakariás József  ur a számtanból kitűnő tanuló javára 

2 ezüst frt. 
Fogadják mindnyájan az ifjúság  iránt tanúsított nemes ér-

deklődésűkért az igazgatóság hálás köszönetét. 



Az ifjüsáf  általános érflemsorzata. 
Előkészítő osztály. 

Kitűnő: 
Pap Tamás . . . . 2. 

Jeles: 
Fancsali Albert . . . 3. 
Gáspár János . . . 2. 
Györffi  Károly . . . 3. 

5 Tankó Árpád . . . 3. 
Török István . . . 3. 
Veress Dénes . . . 2. 

Elsőrendű  : 
Balási Endre . . . 3. 
Dániel Áron . . . . 3. 

10 Derzsi Lajos, li. liitv.. 4. 
Kassay Pál, b. liitv. . 3. 
Lestyán Lajos . . . 3. 
Lőrincz Antal . . . 2. 
Müller Ákos . . . . 4. 

15 Nagy Dénes . . . . 2. 
Pakot Lajos . . . . 3. 
Puskás Lajos . . . . 3. 
Sebestyén Gyula . . 3. 
Sebők László . . . 2. 

20 Simó Mátyás . . . . 3. 
Szabó Ödön . . . . 4. 
Szebeni Antal . . . 3. 
Tállyán Imre . . . 3. 
Ungváry Dénes . . . 2. 

MásdUrendű: 
25 Hoffmann Gábor . . 4. 

Macskási Márton . . 3, 
Szeles Dénes . . . 3. 
Tőke László, h. hitv. . 4. 

Tanodát  változtatolt: 
Ivociuba János 

Kimaradt: 
Gegő Márton. 

I . osztály. 
Jeles  : 

Kis János . . . . 
Pál János . . . . 
Viola József  . . . 
Keresztes Domokos, h. 

Elsőrendű: 
• 5 Balázsi Lajos, ism. 

Hertneki Gyula . 
Hübner Richárd . 
Kapcza József  . . 
Kállai Sándor . . 

10 Lukácsffi  István . 
Máté Sándor . . 
Riváczki Dániel . 
Sebestyén Mózes . 
Tassaly Lajos, ism. 

15 Ugrón Kálmán 
Másodrendű: 

Hoffmann Dénes . 
Málvijánszki Ferencz 
Széplaki Rezső 
Szorger Ferencz . 

I I . osztály. 
Kitiinö: 

Korody Mihály, öszt. 
Tőzsér László, öszt. 
Wolff  Gergely, öszt. 

Jeles:  Gáspár István 
Elsőrendű: 

5 Ambrus János . . 
Bencze Balázs, ism. 
Dobay Ferencz 
Hadnagy Mihály . 
Kovács Ferencz . 

10 Miklósi János, ism. 
Nagy Albert . . 
Nagy Pál . . . 
Pál András . . 

. 2. 

. 2, 

. 3. 
h. 3. 

. 4. 

. 4. 

. 3. 

. 4. 

. 4. 

. 3. 

. 3. 
. 4. 
. 
. 3. 
. 3. 

. 3. 

. 3. 

. 4. 

. 4. 

1. 
1. 
1. 
3. 

3. 
4. 
4. 
3. 
3. 
4. 
4. 
4. 
3. 

Rövidítések: g. katli. = görög katliolikus; g. kel. = görög keleti; 
h. hitv. = helvét hitvallású- ism. = ismétlő; öszt. = ösztöndíjas. Magaviseletre 
nézve: 1 - példás; 2 = dicséretes; 3 = jó; 4 = törvényszerű; 5 = kevésbé 
törvényszerű. 



Fötor Iguácz . . . . 4. 
15 Pfeiffer Károly . . . 3. 

Szabó Dénes . . . 3. 
Yitos Menyhért . . . 4. 

Másodrendű: 
Györffi  Lajos . . . 4. 
Mihály Gyula : . . 4. 

20 Ungváry Lajos . . . 2. 
Kimaradt: 

Kociuba Mihály. 
Máté János. 

I I I . osztály. 
Kitűnő: 

Miklósi István, öszt. . 3. 
Vas Albert . . . . 3. 

Elsőrendű  i 
Balla Mihály, öszt. . 4. 
Balázsi Ignácz . . . 4. 

5 Balázs Sándor . . . 3. 
Hadnagy István, öszt. • 3. 
László Elek . . . . 4. 
Lőrincz Sándor . . . 4. 

Kizáratott-.  Jakab Tamás 
IV. osztály. 

Jeles: 
Bencze Bálás, öszt. . 2. 
Farkas Sándor, öszt. . 4. 
Kovács Sándor, öszt. . 4. 
Rafain  Imre, öszt. . . 2. 

5 Szentpéteri Alajos . . 3. 
Vincze Sándor, öszt. . 2. 

Elsőrendű  : 
Ágotha Bálás . . . 3. 
Fodor János . . . . 2. 
Flórián Kristóf  . . . 2. 

10 Ilyés Gyula . . . . 3. 
Szántó Endre, öszt. . 2. 

V. osztály. 
Jeles: 

Beke István, öszt. . . 4. 
Incze István . . . . . 4. 
Szabady Lajos . . . 3. 

Elsőrendű: 
Barabás Lajos, öszt. . 4. 

5 Bájás Antal, g. kath. . 3. 
Goor Albert, öszt. . . 4. 
Jakab Lajos . . . . 4. 

Muresiánu Aurél, g. kath. 2. 
Sebestyén Dénes, ism. . 4. 

10 Tibád Árpád, öszt. . . 4. 
Ugrón Lajos . . . . 4. 
Vetesianu Theophil, g. kel. 3. 

Másodrendű: 
Darvas Márton, öszt. . 5. 
Szeles Albert . . . . 4. 

VI . osztály. 
Kitűnő-.  Bartos Dénes, öszt. 

Jeles: 
Balázsy János, öszt. . . 4. 
Farkas Gábor, öszt. . . 4. 
Fehér Bogdán, öszt. . 4. 

5 Pap Albert, öszt. . . 4. 
Széplaki Ödön, öszt. . 4. 

Elsőrendű: 
Héjjá Gyula, öszt. . . 4. 
Hlatky Béla . . . . 4. 
Simó Antal . . . . 4. 

10 Simó Bálás 4. 
Szállási József  . . . 4. 

Meghalt:  Gáli János, öszt. 
V I I . osztály. 

Kitűnő:  Worell Ede, öszt. 3. 
Jeles: 

Cischka Hugó, öszt. . . 4. 
Török Bódog, öszt. . . 4. 

Elsőrendű: 
Barcsa Miklós, öszt.. . 3. 

5 Csernátoni Ödön, öszt. . 4. 
Kovács József,  öszt. . . 4. 
Lőrincz János, öszt. . . 4. 
Nóvák Sándor . . . . 4. 
Pál Albert, öszt. . . . 4. 

10 Szabó Ferencz . . . . 4. 
Zöld Gábor, öszt. . . . 4. 

Másodrendű:  Szabó Károly 4. 
Vizsgálatlan  : Szilágyi Ferencz. 

V I I I . osztály. 
Elsőrendű: 

Barthos József  . . . 4. 
Gerich Ferencz . . . 4. 
Hamar Ignácz, öszt. . . 4. 
Hickmann Károly. . . 4. 

5 Ivritsa István . . . . 4. 
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III. Az érettségvizsgálatról. 
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V i z s g á l a t o k . 
A VIII. osztálybeli tanulók osztályvizsgálata junius 1-én, az 

irásbeü érettségi vizsgálatok junius 3—8-ig, a szóbeli érettségi 
vizsgálat pedig junius 2l-kén tartatott meg a kir. kerületi fő-
igazgató ur elnöklete alatt. 

A többi vizsgálatok pedig szakcsoportok szerint tartattak 
meg junius 17—26-ig a világi főgonduok,  a helyi prépost-plébános 
s más a tanügy iránt érdeklődők jelenlétében. 

A tanév a junius 29-kéc tartott ünnepélyes hálaadó isteni-
tisztelettel és zárünnepélylyel fejeztetett  be. 

Figyelmeztetés. 
A jövő tanév szeptember l-jén kezdődik, még pedig ugy, 

hogy 1. 2. napjain a beírások történnek, s egyszersmind a jelen 
lenni óhajtó szülők kedvéért a felvételi-,  javító-, pót- és ínagán-
vizsgák is megtartatnak. A beiratások naponkint a gyninasiuni 
irodájában d. e. 8—12, cl. u. 4—6-ig folynak.  Negyedikén a 
Szentlélek segítségül hívása után az iskola ünnepélyesen meg-
nyittatik és a rendes tanítás megkezdődik. 

A gymnasium 1-ső osztályába csak a 9-dik évet betöltött, 
vagy idősb növeudék vétethetik fel,  a 4-dik elemi osztályból ho-
zott általános kielégítő bizonyítvány és a k e r e s z t l e v é l elő-
mutatása melletti s ha a fölvételi  vizsgálatot is kielégítő ered-
ménynyel kiállotta. 



Minthogy gvmnasiumunknál, — a helyi viszonyoknál fogva 
szükségesnek mutatkozott — előkészítő osztály már megnyílt, azon 
tanulók, kik az 1-sŐ osztályra felvehetők  nem lesznek, az elő-
készítő osztályba fognak  felvétetni.  Ugyanezen osztályba felvétet-
nek szintén előzetes vizsga után oly életük 8-adik évét betöltött 
növendékek, kikről alaposan feltehető,  hogy az előkészítő osztály-
ban egy év alatt a gymnasium 1-ső osztályára megkívántató kép-
zettséget megszerzik. Az előkészítő osztályba felvétetni  óhajtók 
vizsgálatának tárgyát magyar nyelvtan, számtan és földrajz  ké-
pezik. A magyar nyelvtanból értelmes olvasás és a főbb  beszéd-
részek ismerete; a számtanból a négy alapművelet egész számokkal; 
a földrajzból  a szülőföld  földrajzi  ismerete. 

A t. szülők vagy gyámok kéretnek a beírásra kitűzött napo-
kon beiratás végett pontosan és személyesen megjelenni, annyival 
is inkább, mert az igazgatóság hire s beleegyezése nélkül szállást 
fogadni  nem szabad. 

A beírások a l k a l m á v a l minden tanuló k ö t e l e s 
tandíj fejében  egész évre 4 irtot, ifjúsági  könyvtári illetékül pedig 
a felgymnasiumban  50, az alsóban 25 krt befizetni. 

Azon tanulók, kik az előkészítő osztályra vétetnek fel,  egy 
évre csak 2 frt  tandijt és 20 kr könyvtári illetéket kötelesek 
fizetni. 

Azon tanulók, kik pót- vagy javitó-vizsgálatot szándékoznak 
tenni, eziránti folyamodványaikat  julius hó 31-ig a gymn. igaz-
gatóságához kötelesek benyújtani. Későbbi kérvények csak a rend-
kívüli akadály bizonyítása esetében vétethetnek figyelembe. 

Javító vizsgálatra csak oly tanulók jelentkezhetnek, kik 
csak egy tantárgyból nyertek elégtelen tanjegyet. 

A t. szülők és gyámok figyelmeztetnek  az iskolai bizonyítvá-
nyok mint nyilvános okmányok megőrzésére, miután a rendes 
iskolai bizonyítványok m á s o d l a t a i csak az eredeti elvesztét bizo-
nyító kérelemre a feusőbb  tanhatóság, — az érettségi bizonyítvány 
másodlata pedig a nuiélt. vall. és közokt. minist, engedélyével 
állíthatók ki. 

Kelt Sz.-Udvarhelytt, 1878. évi junius 19-lcén. 

A/J igazgatóság. 






