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Jelentés az 1884 5-iki iskolai évről, ,<•*-.

Az 1884/5-iki iskolai óv a September hó három első napi be
iratások után 4-én megnyittatott. — Ez alkalommal az esperességi 
elnökséget képviselő helybeli ev. lelkész, ngyt. Gráf József iskola- 
bizottsági tag uron kiviil több helybeli iskola-bizottsági tag és vendég 
is az ünnepélyen megjelenvén, — buzgó imádság után az igazgató 
az ifjúsághoz buzdító beszédet intézett és neki az iskola törvényeit 
megmagyarázván, figyelmczteté, hogy a hallott törvények nem kény
szer-zubbony vagy békók; hanem azok csak zsinórmértékül, útmu
tatóul akarnak szolgálni, a melyeknek betartása csak olyan ifjúnak 
lehet nehéz, a ki az iskola küszöbét nem szeretettel, lelkesedéssel 
lépte át, hanem abból indult ki, — ő nem fog az iskolának tanulni.

A rendes előadások sept. 5-ikétől az ünnepnapokat kivéve egész 
éven át minden megszakítás nélkül folytak. — A tanítás ez évben 
az egyetemes tanügyi bizottság javaslata szerint már folytatólagosan 
történt; a mennyiben az iskola-bizottság már az előző évben elha
tározta volt, hogy algymnasiumunkban ezen az egyetem által úgy 
is elfogadandó és az államihoz közelebb álló tanterv mielőbb életbe
léptetendő. —  E szerint az iskolai év az idén már harmadokra volt 
fölosztva s a két félévi vizsga helyett az év végén rendes szigorla
tok tartattak s az iskolai évet egy nyilvános félnapi zárvizsgával fe
jeztük be. —

Az ifjúság egészségi állapota ez évben is általában kedvező 
volt. —  Ha fordultak is elő általában betegségi esetek, —  ezek is 
csak kisebb mérvűek és rövid ideig tartók voltak, úgy, hogy az 
illető tanuló az elmulasztottat kis szorgalommal is könnyen helyre 
pótolhatta. —

A tanulók szorgalma és erkölcsi magaviseleté általában kielé- 
githetőnek mondható és ennek megfelelő az eredmény is. —  Volna 
ugyan a panasznak is helye, ha azt a készületlenségct latolgatnék, 
a melylyel egyesek az első osztályba lépnek; de mi az ilyeneket 
inkább csak az első osztályba készülőknek s mint sokan már a be
iratásnál előre kijelentik, olyanoknak tekintjük, — mint a kik ál
talában érezik azon általános szükséget, hogy a magyar állampol-
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gárnak a magyar nyelvet is tudni szükséges, — több erkölcsi 
kötelesség. —

A tanári kar ez évben is vasárnap reggelenként maga köré 
gyííjté a protestáns tanulókat s T. Wiesner Boldizsár tanártársunk 
magyar nyelven exliortatiokat tartott. — Pünkösd előtti vasárnapon 
a helybeli ev. templomban Ki protestáns tanuló és egy magyar 
ajkú protestáns kereskedő inas öt heti kellő oktatás után fent 
nevezett tanár úr által confirmáltatott; — pünkösd utáni második 
vasárnapon pedig az összes már confirmált protestáns tanulók a ta
nárokkal együtt fölvették az úri szent vacsorát. — A más hitfele- 
kezetü tanulóknak a vallástanban való oktatásáról s lelki épüléséről 
az illető hitfelekezctek gondoskodtak. —

Az intézetünket az iskolaév folyamában január hó 24-én a 
nméltóságu Vallás- és közoktatásügyi Ministerium megbízottja, nagy- 
nágos Mészáros Nándor, a pécsi tankerületi főigazgató úr megláto
gatván, egy napi köztünk időzése alatt az egyes osztályokban az 
előadásokon megjelent, nagy érdeklődéssel hallgatván az egyes tanár 
urak előadásait és a tanulók feleleteit. — A szabad ideje alatt a 
gymnasiumi szertárokat és az iskola teljes berendezését is megte
kintvén, —  az előadások végeztével a tanári karral értekezletet 
tartott. —

Az iskolai nagy-bizottság április hó 2ö-án gyűlést tartott, a 
melyen elhatározta, hogy a jövő tanév elejére az ötödik tanári ál
lomásra pályázatot hirdet és ez állomást betölti. —

Az 1 S84-iki augusztusban Sárszentlőrincz köszége megemlékez
vén a halhatatlan költőről, a ki mint Pctrovics Sándor az 1832-iki 
esztendőben a jelenleg bonyhádi, de akkor még sárszentlőrinczi al- 
gymnasiunmak növendéke volt, — lakó helyét s az akkori iskolai 
épületet egy-egy emléktáblával ürökitette meg, igv akarván a hal
hatatlan nagy költő emlékének hódolatát és tiszteletét bemutatni. —  
Algymnasiumunk is hivatalos volt ez emlékünnepélyre, a megbete
gedett igazgatót hivatalosan Marhauser Imre tanár úr képviselte, a 
ki az iskola halhatatlan tanítványának a jelenleg bonyhádi algym- 
nasimnban is emléket kivánván emelni, — egy Petői! Sándor sti
pendiumra a jelenlevők között gyűjtést kezdett. — Az eredmény 
bár csekély volt — alig 27 irt gyűlvén össze, — de a mustár mag 
el lévén hintve, s a fa, hogv terebélves legyen, csak buzgóság és 
akarat kellett, és a ezél is, bogy a kinek legjobb irálya van, egy 
kis jutalmat is adjunk hozzá kötvén azt Petőfi nevéhez, el lesz



5

érve — A minek alapját Marhauser tanártársam megvetette, azt 
az igazgató részint az ifjúság között rendezett gyűjtés által részint 
más forrásokból még az iskolai év elején 100 írtig kiegészítette, 
úgv hogv már az idén is egy 4-ik oszt. tanulónak ezen Petőfi ala
pítvány 4-frtos kamatját odaítélhettük. —

(örvendetes kötelességemnek ismerem, ez alkalommal még a 
következő kegyes adományok- és alapítványokról megemlékezni. —  

Az ötödik tanári állomás alaptőkéjének gyarapításához járultak: 
a főt. egyházkerületi gyűlés 100 frttal, az egyetemes gyűlés 200 
írttal, a kerületi gyámintézet 40 frttal, nagys. Káldy Gyula egy
házkerületi felügyelő úr a fölajánlott évi 100 írton felül 10() frttal.

l)r. Sehvetz Antal, helybeli ügyvéd úr, ki már több éven ke
resztül nemes áldozatkészségének s az ifjúság iránti szeretőiének oly 
fényes jelét adá, fölajánlván évenkint 5 frtot stipendiumnak olyan 
ifjú számára, a ki a történelemben legnagyobb jártasságot tanúsít, 
— még ez iskolai év elején egy löt) frtnyi alapítványt tett azon 
kijelentéssel, hogy ez az iskola eredeti alaptőkéjéhez csatolandó. — 

A helybeli takaréktár, a mely évenként egy néhány száz forin
tot szokott jótékony czélokra adni, ;— intézetünknek ez évben is 
100 frtot volt szives tanszerek beszerzésére fölajánlani. — Tok. 
Hliillner Mátyás, soproni főgymnasiumi igazgató úr a kerületi gyű
lés alkalmával 2 irtott adott a Petőfi stipendiumhoz. — Tek. Mutt- 
nvánszki Méla úr 10 irtott és tek. Angyal Ferencz úr 5 frtot vol
tak szívesek ez évben is ösztöndíjul az igazgató kezéhez letenni. — 

Fogadják ezen nemesszivii adakozók adományuk- és alapitvá- 
nvükért az intézet nevében őszinte hálás köszonetünket. —

Intézetünknek ez évben nagy halottja volt. — Egy oszlopem
bere dőlt ki, a ki majdnem két év tizeden át mint e nagy kiter
jedésű egyházmegyének feje, iskolánknak valódi atyja, fáradhatat
lan buzgó tanácsadója volt. — Az ő kormányzása ideje alatt ho
zatott át 1870-ben Sárszentlőrinczről, alapítása helyéről a gymna
sium Konyhádra azon nemes elvből indulván ki, hogy egy gymna
sium csak akkor felel meg hivatásának, ha nagyobb körre és több 
irányba terjeszti jótékony áldásait. —  O a közművelődés mellett a 
magyar nemzetiségnek is akart az csperesség által fon tartott inté
zettel szolgálatott tenni; — és erre alkalmasabb hely pedig az es- 
peresség területén belül Bonyhádiad nincsen, — és azért ezen vá
rost kívánta ezen nagy kiterjedésű, német vidéken a magyar nem
zetiség oázául megteremteni. —
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Hogy a boldogult ezen nemes szándékában nem csalódott, —  
azt a másfél évtized óta Benyílódon működő gymnasium fényesen 
beigazolta, teremtvén szemmel látható gazdag gyümölcseit a magyar 
nyelvnek, a magyar nemzetiségnek. — Es ezen férfiú, a ki ily ne
mesen gondolkozott és cselekedett, — nines többé! Nagyt. Schlei- 
ning Károly kiérdemlik esperes szive utolsót vert f. év május hó 
27-én. Legyen áldott az ő pora, — könnyű neki a fold, a mely 
nemes szivét takaró porhüvelye fölött emelkedik!

II.

Szabályzat az iskolai év fölosztására és a vizsgálatra nézve.

1. Az iskolai év az eddig szokásos két félév helyett 3 idő
szakra (harmadra) osztatik, úgy hogy az első időszak terjed az isk.- 
év kezdetétől december 23-ig 5 a második január hó 2-tól a virág- 
vasárnap előtti szombatig; a harmadik fehérvasárnaptól az iskolaév 
végéig — illetőleg az év végén tartandó szigorlatokig. —

2. A két első harmad végén az egyes tantárgyakból osztályo
zás történik és az osztályzat az úgy nevezett „értesítőben“ a szü
lőkkel —  az értesítő visszaszolgáltatásánák kötelezettsége mellett — 
közöltetik. — Az utolsó harmad végén az osztályozási jegyek szin
tén megállapittatnak és az osztályozási naplóba az előbbiek mellé 
beíratnak. —

3. Az utolsó, — harmadik harmad végén, a mely harmadban 
az egész évi tananyag átismétlendő leszen, az egész éven át tanul
takból tantárgyanként minden egyes tanuló megvizsgáltatik az elő
adó tanár és a mellé adott censor által. — A szigorlati vizsgálat 
az előre kitűzött napon délelőtt és délután két osztályonként tarta- 
tik az előre kihirdetett idő —  és tantárgybeosztás szerint, úgy 
hogy lehetőleg két tanár osztassák be mint censor. —  A  szigorlati 
rend a tanári kar által előre elkészítve az iskolai hatóságnak beje
lentendő és jóváhagyás után a szigorlat megkezdése előtt nyolez 
nappal kinyomatva szülei tudósítás végett a tannlónak kiadandó, egy
szersmind az iskolai felügyelő úrnak és az esp. lelkészi hivataloknak 
is megküldendő. —

4. A szigorlaton a kirendelt censor az egyes tantárgyakból 
osztályoz és ezen osztályozási jegyet a már meglevő és a három 
harmadról nyert osztályozási jegy  mellé az osztályozási naplóba be
vezeti. — Ezen négy osztályozási jegyből állapítja meg a tanári



kar — az előadó tanár véleményének döntő súlyt engedvén — az 
egész isk. évről szóló érdemjegyet, a mely az osztályozási naplóba 
és innen az anyakönyvbe bevezettetik. — A felsőbb osztályba való 
átlépés vagy ismétlésre utasítás vagy javitó vizsgára bocsátás ezen 
évvégi classifieatiótól tétetik függővé. — A szigorlatra az iskolai 
nagy-bizottság elnökségének jogában áll az iskolai felügyelő úr 
mellé az isk. nagy-bizottság tagjai közül megbízottakat kinevezni.

5. Az iskolai évet mind a négy osztálylyal együttesen tartandó 
félnapi nyilvános vizsga zárja be. —  Ezen a tanügy iránt érdek
lődő tágabb körit közönség számára tartandó vizsgán a vallástan 
kivételével, a mely minden osztálylyal előveendő, csak egyes kitű
zött tantárgyak fordulnak elő, de úgy, hogy minden osztályra lehe
tőleg minden tanárnak legalább két tantárgy essék. —

Ezen szabályzat a f. évi április hó 23-án tartott isk. nagy-bi
zottság elé terjeszttetvén, általa elfogadtatott és az értesítőben ki
nyomatni határozta to tt. —



III.

T a n á r i  s z e m é l y z e t .

T an á r neve s  szo lg ála ti 
ideje

Tantiivjrvm az egyes osztás okban
Heti

órá inak
szám a

.1 e g v z e t

Arndt János
187.').

Magvarnyelv I.. 11., III. és IV. oszt.
Földrajz II. és III. oszt.: Történet. III. oszt. 24

Hz i. sz. igazgató, a  IV.  oszt. főnöke, 
könyvtárnok, esj». levéltárnok, a föld

rajzi szertár «'íré.

Gyalog István
1883.

M ennyiségtan és mértan I., II.. III. és IV. oszt. 
Természetrajz IV. oszt. Rajz I .  II.. III. és IV. oszt. 24 A III. oszt. főnöke, iskolai alpenztánm k, 

pliysikai «'s ásványtani szertár őre.

Marhauser Imre
1873.

Vallástan I. és II. oszt. Föld rajz I. oszt. 
Latinnyelvtau II.. III. és IV. oszt.

24 Az I. oszt,, főnöke, ifjúsági könyvtárunk, 
tájiintézeti gondnok, esj». i«l. j>. nztárnok.

Wiesner Boldizsár
18(58.

Vallástan III. és IV. oszt. Földrajz «'s Tört. IV. oszt. 
Német nyelvtan I. II.. III. <*s IV. oszt. Latin ny. I. oszt. 24 A II. oszt. főnöke, a természetrajzi szer

tár «'íie és <M tekezleti jegyző.

Wedel Endre
1883. Hnek «'s torna I.. II., III. és IV. oszt. 4 Ev. néjitanító.

Prikler Károly Ilit-  és szertartástan I., II., III. és IV. oszt. 4 Róni. katli. kájdán «'s hiteleniző.

Dr. Reich A. Vallástan I., II.. III . «'s IV. oszt. 4 Mózes vall. főrabbi és hiteleniző.

Jegyzet. A gör. kel. vallásnak a gráb«»czi zár«laf<»nöktől nyernek vallásukban oktatást.
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Kötelezett tantárgyak.

Yallástan .

I-ső és 11-ik oszt. együtt, hetenként 2 óra. O-szövetségi bibliai 
történetek. — Bibliaolvasás és magyarázás. Kézikönyv: Varga Já- 
nos „Bibliaisme“ bibliai történetekkel és Palesztina földrajzával. 
7-ik kiadás 1882. —

III- ik és IV-ik oszt. együtt hetenként 2 óra. A kér. egyház
történelem, kitekintettél a magyarhoni prot. egyház történelmére k. 
k. Pálfy József: „A kér. anyaszentegyház rövid története.“ 3-ik 
kiadás.

M agy árn y  elv tan.

I- ső oszt. hetenként 5 óra. Mondatok alapján alaktan. — Ér
telmes olvasás és az olvasottak előadása, helyesírás és otthoni Írás
beli gyakorlatok. K. k. Dr. Simonvi Zsigmond: „Magyarnyelvtan.“ 
Költemények emlékelése. —  K. k. liiedl-Lebr: „Magyar olvasó 
könyve.“

II- ik oszt. hetenként 4 óra. — Az alaktan ismétlése, főként az 
igetan. — Egyszerű, összevont és összetett mondatok ismertetése.
( Hvasinányok és ezeknek sző- és írásbeli előadása. —: Költemények 
emlékelése. — K. k. mint fentebb. —

III. oszt. hetenként 4 óra. — Az alaktan teljes ismétlésével 
rendszeres mondattan. K. k. Torkos László: „Magyar nyelvtan.“ 
Elemző olvasás, Írásbeli gyakorlatok, szavalás. K. k. Baráth Ferencz : 
„Magyar olvasó könyve I. r.

IV- oszt. hetenként óra. — A gyakorlati élet főbb okmányai
nak szerkesztése. Az irály általános sajátságai. A prózai és költői 
stilus különbségei. — A magyar versírás elemei. — K. k. Bodnár 
Zsigmond: ,. Irály tan és olvasókönyv“. Arany János „Toldija“ —  
elemezve. — Kéthcteukint Írásbeli házi dolgozat. —

L a tin n y e lv tan .

I-ső oszt. hetenként li óra. — Az öt declinatio, az adiectivumok 
fokozása, numerába, pronomia és az igeragozás megfelelő latin- 
magyar és magyar-latin fordítási gyakorlatok és otthoni Írásbeli

IV.
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gyakorlatok. K. k. Szénássy Sándor: Latin nyelvtan cs olvasó 
könyve. IV. és V. kiadás. Átdolgozta: Klisékor József, 1880. és 
1883. —

II- ik oszt. hetenként 6 óra. A  rendes és rendhagyó igék haj- 
litása, a kötő-szócskák, igehatározók, praepositiók ismertetése meg
felelő latin-magyar és magyar-latin mondatok fordítása és elemezése, 
írásbeli gyakorlatok. K. k. Sehultz-Kis „Latinnyelvtan“ és „Latin 
gyakorlókönyv. “

III- ik oszt. hetenként (> óra. Syntaxishól: a mondat kellékei, 
casustan, adjectumok, névmások és praepositiók használata megfelelő 
gyakorlatokkal. — Ív. k. mint föntebb. — Klisékor József „Latin 
olvasókönyvéből“ : Róma alapításától kezdve a decemvirek lemon
dásáig 51. §. Tirocininmból: az első rész egészen és 38 mese 
nagyobb részt emlékelve is. ív. k. Siebelis-Szamosi: „Tirocinium 
poeticáin.“ 2-ik kiadás 1*74. írásbeli feladványul: mondatok szer
kesztése. —

IV- ik oszt. hetenként 0 óra. — Az igeidők, módok, conjtinc- 
tiok és adverbiumok használata, nyelvtani szabálytalanságok, prosodia, 
metric»-, pénz- és időszámítás, megfelelő gyakorlatokkal. — írásbeli 
otthoni dolgozatok. — K. k. mint fentebb. — Cornelias Naposból: 
Miltiades, Themistokles, Aristides, l ’ansanias, Kpaminondas, Agesilaus, 
Kumenes, Timoleon, De regi bus, Hannibal, életrajzok fordítva és 
elemezve, két életrajz emlékelve. — Tirociniumból: 28 olvasmány 
fordítva, prózába áttéve és részben emlékelve. — Ív. k. mint 
föntebb. —

N eme tr.y elv tan.

I- ső oszt. hetenkint 2 óra. — A tárgy- és tulajdonságnevek 
ejtegetése, ez utóbbiak fokozása, számnevek és névmások. — For
dítási gyakorlatok és ezekkel összekötve az egvszerii mondat részei
nek és ezek elhelyezésének ismertetése. — Otthoni dolgozatok. K. 
k. Ballagd Károly „Német nyelvtan.“ l()-ik kiadás. 1877. —

II- ik oszt. hetenkint 2 óra. — Az igék és határozók. — For
dítási gyakorlatok és ezekkel összekötve az Cs zetott mondat, a íő- 
és mellékmondatok szóhelyezése. — Kisebb köllemcnvek fordítása 
és emlékelése. — Otthoni dolgozatok. -— K. k. nyelvtan mint fön
tebb; olvasókönyv: Ballagd Károly „Német olyasókönvv“. 5-ik ki
adás, 1873, —
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l i l ik  oszt. hetenként 2 Ara. — Az alaktan ismétlésével mon
dattani főszabái vök a szóbél vezés és szóvonzatra nézve. — Német 
és inaival' olvasmányok fordítása, alaktani és mondattani elemezése.
( Htlioni dolgozatok. — Költemények emlékelése. K. k. mint fen
tebb. A magyar olvasmányok Barátit Fcrenez olvasó-könyvéből 
vétettek.

IV-ik oszt. hetenként 2 óra. — A mondattan befejezése. — 
Német és magyar olvasmányok fordítása és főként mondattani ele
mezése!. — Költemények emlékelése. K. k. mint fentebb.

Földrajz.

1-ső oszt. lietonkint .! óra. Magyarország s a földközi tengert 
környező országok. — Az egyes vidékeket rajzolva. — K. k. 
Seholtz Albert: „Földrajz a gvmnasiumok hasz utálatára.“ 1. r. 2-ik 
kiadás, 1882.

I lik  osztj hetenkint 15 óra. — Europa többi országai és Ázsia. 
Térképrajzolás. K. k. mint föntebb II. r.

II Fik oszt. hetenként 3 óra. — Afrika, Amerika és Ausztrália. 
Physikai és mathematikai földrajz. Térképrajzolás. K. k. mint fön
tebb Hl. r.

IV-ik oszt. hetenként 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia 
földrajza. — K. k. mint föntebb IV. rész.

Történelem.

III- ik oszt. hetenként 2 óra. — Magyarország történelme főte
kintettel a mivelődési tényezőkre. K. k. Dierner Endre után Mihálfi 
.József: „Magyarország történelme.“ —

IV- ik oszt. heteként 4 óra. — Az ó-kor történelmi eseményei 
főtekintettel a mivelődési tényezőkre. — K. k. Szilágyi Sándor: 
„Egyetemes történet.“ 1. r. 3-ik kiadás. Budapest 187H. és Jausz 
György: „Történelmi- földrajzi iskolai atlasz. Bées 1878.“

M ennyiségtan  és m értan .

I-ső oszt. Számtan, hetenként 3 óra. A tizes rendszer; a négy 
alapművelet elvont és egyszerű számokkal; több nevű számok szét
bontása s összevonása, a négy művelet több nevű számokkal; törzs
szám és összetett szám ; a számok oszthatósága ; a számok legnagyobb 
közösmértéke és legkisebb közöstöbbszöröse; a négy alapművelet 
közönséges- és tizedes törtekkel. K. k. Mauritz Rezső „Közönséges



számtan“ I. füzet. M értani ra jz , hetenként 2 óra. A pont, egyenes vo
nalok, szögek, három-, négy- és sok-szögek; egybevágó és hasonló 
idomok, kör. K. k. l)r. Schmidt Ágoston „Geometriai elemei“.

I I -  ik oszt. Szám tan , hét. 3  óra. Rövidített m űveletek ; az arányos
ság, a hármas szabály az egyszerit következtetések alapján; arányos 
osztás, középszám, százalék számítások és azok alkalmazása a lero
vat, leszámitolat, felpénz, burkolatsuly, alknszdij és jutalék kiszámí
tására ;' egyszerű kamatszámítás, határszámolás. Ív. k. Mauritz Rezső 
„Közönséges számtan.“ II. füzet. M értani rajz, hetenként 2 óra. Síki
domok (ismételve); a térbeli egyenesek és síkok kölcsönös helyzetei; 
testszöglet, sík és görbe lapok által határolt szabályos és szabályta
lan testek ; a testek felszínének és térfogatának megmérése. Távlat
tan. K. k. Dr. Császár Károly „Geometriai alaktan.“

III- ik oszt. S zám tan , hetenként 4  óra. Az arány és aránvlat, 
ezek alkalmazásai: a hármas szabály, kamatszámítás, lánczszabály, 
arányos osztás; elegyitési számítások, arany és ezüstről szóló számí
tások : színsúly, összessúly, finomság, pótsúly; vertpénzek átszámí
tása; váltók leszámítolása, összetett kamatszámítás. K. k. Mauritz 
Rezső „Közönséges számtan“ II. füzet. M értan. Egyenes vonalú ido
mok ; összeillőség, symetria, hasonlóság, terület meghatározás, s az 
idevágó szerkesztések. Geometria alkalmazása a rajzolásnál és mé
résnél. K. k. Dr. Schmidt Ágoston „Geometria elemei.“

IV- ik oszt. S zám tan , hetenként 3 óra. Az algebra jelei; az összeg, 
szorzat, hatvány, külümbség és a nemleges számok; algebrai inenyi- 
ségek összeadása és kivonása; többtagúnk szorzása, négyzete, köbe; 
a tizesrendszeri számok négyzete és köbe; a hányados, többtagúnk 
osztása és a geometriai haladvány; közös osztó, többtagúnk legn. 
közös osztója, a törtek egyszerűsítése; a legkisebb közös többszörös 
és a törtek összevonása; elsőfokú egy ism. egyenlet; többtagúnk és 
a tizes rendszeri számok négyzetgyöke és köbgyöke. K. k. Mauritz 
Rezső „Általános számtan. M értan , hetenként 2 óra. Egyenesek, egye
nesek és síkok, síkok egymáshoz való kölcsönös helyzete a térben; 
testszögek; különféle testek származása és leírása; a koczka, hasáb, 
henger gúla, kúp, csonka gúla és csonka kúp, a gömb felületének 
és térfogatának kiszámítása. K. k. Mocnik-Szabóky „Nézlettan.“

T erm észetra jz .

I\ -ik oszt. hetenként 2 óra. A levegő és viz pb. tulajdonságai, 
összetétele, alkatrészei; vegyület, keverék, súlyviszonyok; S>., P., C.



s ezek termékei; ;i proteinanyagok és szénhidrátok; Cl. a fontosai)!) 
szerves és szervetlen savak, fémek, aljak, sók; az ásványok fénye, 
tömüttsége, fajsulya, összetartása, alakja, kristályok ; az ásványok 
rendszeres leirása, kőzettan felosztása, a granitos, porphyros, bazal- 
tos, palás és törmelék kőzetek; a told történetének korszakai ; a 
viz, tűz, földrengés s egyéb erők hatása a jelenkorban; a negyed, 
harmad, másod és első kor rövid leirása. K. k. Dr. Róth Samu 
„Az ásvány-kőzet és földtan alapvonalai.“

Rajz és szépírás.

I-ső és I bik oszt. hetenként 2 óra. Táblára való rajzolás után: 
a vonalak osztása, az osztási pontok egyenesek által való összeköt
tetése, ezen alapon különféle idomok combinatiója. Szabályos három-, 
négyszögek, a csillagidőm, a kör, a szabályos ötszög, a sok szögek 
a körben és a kör körül, az ideális falevél, különféle falevelek, 
elypsis, különféle csavarvonalok, a joniai csigavonal rajzolása és 
gyakorlatul egyszerű diszitmények. — Folyó és mííirási gyakorlatok.

Ill ik és lV-ik oszt. hetenként 2 óra. Az alsó két osztályban 
rajzolt elemek rövid ismétlésével különféle ipari, építészeti és egyéb 
sík díszítések rajzolása; a távlati rajzolás elemei, az árnyékolás, 
színezés, a sziliek használati módja és összetétele. Növények, állatok 
rajzolása. Az emberi arcz, fél és egész emberi alak. Folyó és mfí- 
irási gyakorlatok.

Ének.

I-ső, Ibik, IIbik és IV-ik oszt. együtt hetenként 2 óra. Egy 
szólamra és négy szólamra több egyházi ének és világi dal.

Tornászat.

hső, Ibik, Ill ik és IV-ik oszt. két csoportban hetenként 4 
óra. Szabad rend-, és szergyakorlatok.
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V.

A tanulók névjegyzéke és születésük helye.

l-só o sztá ly .

Adler Sándor, róni. katli., Baranvavár, Baranyám. 
Áltmann Henrik, ágost. hitv., Hidas, Baranyám. 
Arany Lajos, helv. hitv., Szaksi puszta, Tolnám. 
Beck János, rom. katli., Hőgyész, Tolnám.

5. Bohár János, róni. katli. Polány, Somogyin.
Czettl János, róni. katli. Kassa, Bárányául, t. 
Czéhmester Lajos, ágost. hitv. Hidja, Tolnám. 
Cziffray Károly, róni. katli., Letenye, Somogyin, t. 
Egermann István, róni. katli., Bonyhád, Tolnám. 

10. Eifert Lajos, ágost. hitv., S.-szt.-Lőrinoz, Tolnám. 
Erhardt Henrik, ágost. hitv., Szobb, Somogyin. 
Feldl István, róni. katli., Dárda, Bárányául.
Fleisch János, ágost. hitv., Kádasd, Bárányául. 
Fördös Vilmos, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.

15. Friedszám Jakab, róni. katli., Máza, Tolnám, t. 
Győri Pál, ágost. hitv., S.-szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Haffner Ernő, ágost. hitv., Kötesd, Tolnám.
Harka Sándor, róni. katli., Harcz, Tolnáin, t. 
Herezog Mór, móz. vall., Bonyhád, Tolnám.

20. Herezog Zsigmond, móz. vall., Bonyhád, Tolnám. 
Hofner Károly, róni. katli., Várkony, Baranyam. 
Köhler János, ágost. hitv., Izmény, Tolnám. 
Künstler János, ágost, hitv., Bonyhád, Tolnáin.
Lob Ádám, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.

25. Makay Béla, helv. hitv., Nyim, Somogyin.
Better Ágoston, ágost. hitv., Szabadi, Baranyam. t. 
Pitz János, ágost. hitv., Hidas, Baranyam.
Pollák Fülöp, móz. vall., Bonyhád, Tolnám. 
Raksányi Elemér, ágost. hitv., Dunaegyháza, Pest 

stb. in. t.

Jegyzet. A rövidítések m ag y a ráz a ta : ágost. hitv. ágostai h ittvallásu  
evangélikus; helv. liitv. ; helvét h itva llású  evangélikus; rom. katli. —  római 
katholikus ; gör. kel. -- görög k e le ti ; móz. vall. =— mózes v a llá su ; m. =  megye ; 
t, =  tápintézet.
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30. Rein Henrik, ágost. liitv., Bonyhád, Tolnám.
Sáfár Pál, róm. kath., Nagymányok, Tolnám, t. 
Schmidt Ferenc/., róm. kath., Karlovic/.a,
Staub Mihály, róni. kath., Almamellék, Somogyin, t. 
Steib Mihály, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

35. Strack János, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Szabó Jenó', róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Támer Jenő, ágost. hitv., Nómedi, Tolnám, t. 
Thúry Ákos, róm. kath., Nagy-Dobsza,

Trapp Radó, ágost. hitv., Nagyvojke, Tolnám.
40. Weissenburger János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 

Wirth Ádám, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Klee János, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám, hallgató.

Évközben kimaradtak :

Beck Imre, ágost. hitv., Kis-Harta, Pestm. 
Dobrovics Kálmán, róni. kath., Nagy-Dorogh, Tolnáin. 

45. Dürr József, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Engel Salamon, móz. vall., Tolna.
Klenau Ignác/,, móz. vall., Aszaló, Somogyin.
Sey Ferencz, róm. kath., Dunaíoldvár, Tolnám.

Il-ik o sz tá ly .

Barin Szabó Imre, lielv. hitv., Visonta, Somogyin. 
Becht Ödön, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Bodnár Béla, róm. kath., Szeszvete, Horvátorsz. t. 
Ozingolly Árpád, róm. kath., Dárda, Baranyam.

5. Fördös Gyula, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám. 
Halasy Iván. ágost. hitv., Fdvari, Tolnám, t. 
Herczog Manó, móz. vall., Bonyhád, Tolnain.
Klein Adolf, móz. vall., Szegzárd, Tolnáin. 
Kolozsváré Imre, lielv. hitv., Bonyhád, Tolnám.

10. Kovács Zsigmond, lielv. hitv.. Nagy 1 )orogh, Tolnám, t. 
Kraft Gusztáv, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám. 
Kunipor Márton, róni. kath., M:\gyar-Mocske, Ba

ranyám. t.
Pesthy Pál, ágost. hitv., l /.d. Tolnám.
Pollák József, móz. vall., Budapest.

15. Remeschberger János, róm. kath., Tevői, Tolnám, t.
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Ritzel Ádám, ágost. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Seriba Dezső, Ágost, hitv., Gyünk, Tolnám, t. 
Scdiönstein Miksa, móz. vall., Bonyliád, Tolnám. 
Staub János, róm. katb., Szulimán, Somogyin, t.

20. Szabó Zoltán, róm. katli., T.-Szántó, Tolnám.
Szepessy Frigyes, róm. katli., P.-Tonnás, Tolnám. 
Szepessy Kálmán, róm. kath., P.-Tormás, Tolnám. 
Wache József, róm. kath., Bonyliád, Tolnám. 
Waing Sebestyén, Ágost, hitv., Döröcske, Somogyin, t. 

25. Welter György, Ágost, hitv., Döröcske, Somogyin, t. 
Zundanovits Svctozár, gör. kel., Rác-Görcsöny, t.

lll-ik  o sztá ly .

Babay Géza, helv. hitv., Váralja, Tolnám, t.
Bajomi Alajos, róm. kath., Báttaszék, Tolnám, t. 

Dobrovszky István, Ágost, hitv., Űzd, Tolnám.
Dőry Ödön, róm. kath., Dahnand, Tolnám.

5. Fein Ede, móz. vall., Nagy-Becskerek, Torontálm. 
Graf József, róm. kath., Bőszénfa, Somogyin. 
Haffner Gyula, Ágost, hitv., Kölesd, Tolnám. 
Hatfner Ödön, Ágost, hitv., Hidas, Baranyam. 
Helfenbein Henrik, Ágost, hitv., Hidas, Baranyam. t 

10. Héra József, Ágost, hitv., Váralja, Tolnám, t.
Joób Árpád, Ágost, hitv., Istvándi, Somogyin, t. 
Kirnbauer Gusztáv, Ágost, hitv., Vágód, Vasin. 
Kőim Izidor, móz. vall., Bonyliád, Tolnám.
Krausz Beruát, nióz. vall., Szaik, Baranyam.

15. Markovies László, róm. kath., I j-Hodos, Veszprémin, t. 
Muszotter Béla, róm. kath., Csurgó, Somogyin.

• Müller Lajos, helv. hitv., Hidas, Baranyam. t. 
Novotny Rezső, róm. katli., Bonyliád, Tolnám. 
Parragh Elek, helv. hitv., Dunaszentgyörgy, Tolnám. 

20. Pintér Gyula, róni. katli., Értény, Tolnám, t. 
Polszter Kálmán, ágost. hitv., Ondód, Fehérm. t. 
Schaad Gyula, ágost. hitv., Miszla, Tolnám.
Szalay Kornél, helv. hitv. Veszprém.
Szetsey István, helv. hitv., N.-Atád, Somogyin.

25. Takács Mihály, róni. kath. Váralja, T om in. t.



Tegzes Kálmán, lielv. liitv., Paks,' Tolnám.
Tvoszitv Svetozár, gör. kel.. Boán, Baranyam. 
Varga Károly, rám. katli., Szarvaspuszta, Feliérm. t.

Boclit Aliiért, ágost. Iiitv., Bombád.
Béldi Béla, ágost. liitv., Sárszentmiklós, Feliérm. t. 
Engel (Jvnla, móz. vall., Bonyliád.
Fábián Zoltán, lielv. liitv.. Őszöd. Somogyin. t.

;">. Fáik llonrik, átlóst. Idtv., Bonyliád.
Garzó < í vörgv, lielv. liitv., Sellye, Baranyam. t.
( lever dános, ágost. Iiitv., Iván-Dárda, Baranyam. t. 
Kiss János, Ágost, liitv., Sárszentlőrincz, Tolnám. 
Lőrinc/. Miliálv, Ágost, liitv.. Tab, .Somogyin, t.

10. Pestiiy Ferenez, ágost. hitv., I zd, Tolnám, t.
Pintér Ferenez, rom- katli. Tót-Keszi. I’olnam. t. 
Pirkner .János, róni. katli., Bonyliád.
Hajósiéit László, róni. katli., ( 'zcgléd, Pestm. 
Selieidel (ívnia, róni. katli., Villány, Baranyam. t. 

Ifi Spisszák Károly, Ágost, liitv., Bonyliád.
Sztanéi Sándor, Ágost. 11itv., l áb, Somogyin.

.Madarász Elemér, lielv. Iiitv., dáké. Somogyin.

IV-ik osztály .

Magántanuló:

Évközben kimaradt:

Schneider Marcell, róni. katli., Bonvhád.



VI.

Az algymnasium népességének átnéző kimutatása az 1884 5-ki iskolai évben.
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VII.

Ösztöndíjak.

A Rosenste in-féle 45 frtnyi ösztöndijat Bonyhád nagyközségé
nek elöljárósága felerészben Becht Albert IV-ik és felerészben Mül
ler Lajos III-ik oszt. tanulóknak ítélte oda.

A gróf Styrum-Limburg-féle ösztöndíjban részesült Kolozsváry 
Imre és FördöS Gyula 100— 100 írttal, mindkettő 11-ik oszt. tanuló.

Állami stipendiumot nyert: Muszotter Béla III-ik oszt. tanuló 
00 frtot.

A Balogh Imre féle ösztöndíjat kapta Lőrincz Mihály IV-ik 
és Helfenbein Henrik 111-ik oszt. tanuló; tek. Muttnyánszky Béla 
úr 10 írtját Selmád Gyula III-ik és Becht Ödön Il-ik oszt. tanuló. 
Tek. Dr. Sehvetz Antal ügyvéd úr 5 írtját a tanári kar Sztanó 
Sándor IV-ik oszt. tanulónak ítélte oda és tek. Angyal Ferencz úr 
5 írtját, a melyet oly őzéiből ajánlott föl, hogy az egy német-anya
nyelvű, de a magyarnyelvben aránylag legtöbb haladást mutatott 
tanulónak adassák oda, Friedszám Jakab 1-só' oszt. tanuló kapta 
meg. A Petőti Sándor-féle az idén először lett kiadva és pedig Fáik 
Henrik IV-ik oszt. tanulónak.

VIII.

Szertárak.

Könyvtárunk az idén következő művekkel gazdagodott. Vétel 
utján: Budapesti Szemle, Nyelvőr, Természettudományi közlöny, Az 
országos középtanodai tanáregylet közlönye, Magyar tanügy, Prot. 
egyház s iskolai lap, Ev. egyház és iskola. Benke István: „Zvingli 
Ulrik élete és a magyar reformaczió megalapítása. Földadókulcs, 
Fekete Jánostól. A hazai középiskolák reformja, Molnár Victortól, 
Arany János: „Összes munkái“ és Hübner: „Séta a világ körül“ 
folytatólagosan. Magyar Helikon. Ajándék utján: Tek. Földi István 
ügyvéd úrtól: „Untergegangene W elten“ Siegmund Ferdinándtól; 
mélt. Bonyhády Gyula úrtól: „Sürgöny“ ezimtt politikai lapnak 4 
évfolyama; tek. Knar Albert ügyvéd úrtól: 13 köt. theologiai mü
vek. Ezeken kívül a Franklin társulat, Lampel és Eggenberger 
könyvkiadók is több újonnan megjelent tankönyvet küldtek meg
tekintésre az iskolai könyvtárnak és az illető szaktanároknak.
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Ngos Bognál’ József nyug. őrnagy úr szives volt intézetünknek 
egy igen értékes térképet — ..Generalkarte von Europa“ — Scheda 
Josephtől, ajándékozni. Ajándék utján kaptuk még: Hottingers:
„Orbis pictus“-át.

Természetrajzi gyűjteményünk az idén egy tengeri pókkal sza
porodott, a melyet Graf József Ill-ik  oszt. tanuló ajándékozott és a 
drága kövek utánzata féle gyűjteményi)vei.

Eremgvűj töményünk vétel utján (5-frton) egy byzantinumi arany
nyal, ajándék utján pedig a következőkkel szaporodott: Bodnár 
Béla tanulótól 4 drb rézpénz; Deutsch .’> drb ezüstpénz; t. Feldl 
István ügyvéd úrtól 5 drb ezüst- és 3 drb rézpénz; Goldfinger Ár
min úrtól 0 drb ezüstpénz.

Fogadják a szives ajándékozók az intézet hálás köszönetnyil
vánítását.

IX.

Tápintézet.

Intézetünk, mely vallás különbségre való tekintet nélkül fogadja 
be a jelentkező tanulókat, ez évben 30 tanulót látott el f)0 frtnyi 
befizetés mellett ebéddel és vacsorával. Reggelire, mely tejből és 
egv darab süteményből áll. 1 irt 00 kr. havi illetékért 27-en jártuk. 
Az intézet helyiségében három ifjú számára lakás is van.

Ez évben is hálás köszönettel adok számot a fölhívás nélkül 
befolyt adományokról: égős Dőrv Dénes képviselő úr ajándékozott 
25 irtot, a szegzárdi nő-egylet 15 irtot, a döroeskei ev. gyülekezet 
4 irtot, a májusi ev. gyülekezet 2 irtot, Nagvt. Graf József 28 liter 
bort. tek. Adler Eerenoz 20 liter bort, t. Better Ágost. 1 nv. babot, 
tiszt. Béldi Károly 1 zsák babot, Kiss János 10 liter babot, tek. 
Joób Mór 2 zsák burgonyát és 20 liter babot, t. Graf József kath. 
tanító úr 10 kg. lisztet, t. Novotny György állatorvos 1 zsák lisz
tet, Boros József 1 zsák burgonyát, tek Yidovszky László úr 2 
zsák búzát és tek. Pap Áron úr egy szekér venyegét.

MARHAUSER IMRE,
tápintézeti gond nők.
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X.

Adományok az ötödik tanári állomásra.
— Folytatás. —

Endersz Henrik 50 kr. A nagyághi ev. leánygyülekezet 1 frt., 
tanítója Purt Gusztáv 1 irt. Nagyt. Turesányi Andor gyűjtőivén 
15 frt. A soproni ev. gvámintézot 20 frt. Nagyt. Hafenseher Károly 
úr Meszlen részéről 4 frt. Sárvár 2 frt. Ngos Purglv Sándor úr 20 
frt. Nagyi. Selimidt Mihály esperes úr gyűjtőivén 15 frt 45 kr. 
Nagvt. Horváth Sándor úr ivén: Kis-Düngiese 2 frt. A lsói töngiese 
2 frt, l ’elargus István ti frt, Ozigány Károly 2 frt <>7 kr. Lagler 
Gvörgy 5 fit, a zalaegyházmegyei gvámintézot 7 frt 55 kr. Pesthv 
Károly úr 5 frt. Tok. Fuhrmann Antal úr ivén 10 frt.

Fogadják ezen nemeslelkii emberbarátok is hálás köszöne- 
tiinket.

xr .

Z á r s z ó .

A szigorlatok június hó 15—20-ig, az ének- és torna-vizsga
21- én délután 5 órakor és az évzáró nyilvános vizsga június hó
22- én délelőtt f  gnak megtarttatni.

A jövő 1 S8.Ö (i-iki iskolai év szept. l én veszi kezdetét, a hó
nap három első napján a délelőtti órák a beiratásra, a délutáni órák 
pedig a pót-, javító- és felvételi vizsgálatra fordittatván. Javító vizs
gára esak azon tanulók bocsáttatnak, a kik csak egy tantárgyból 
kaptak ..elégtelen" jegyű osztályzatot, a két tantárgyból bukottak 
osztály ismétlésre utasitvák. Az első osztályba felvétetnek, a kik a 
ÍJ-ik életévet betöltötték és legalább is négy elemi osztályt végeztek, 
a mit bizonyítványával, esetleg fölvételi vizsgával tartozik ki-ki 
igazolni.

Iskolai könyvekről az intézet egyik tanára gondoskodik.
Az igazgatóság a koszt-, szállásadókról, nem különben azokról 

is, a kik gyermekeiket magyar helyre cserébe adni szándékoznak, 
jegyzéket vezet és a szülőknek erre vi na kozólag levélben is szíve
sen szolgál felvilágosítással.

Mindennemű iskolai járandóságok télé\énként előre fizetendők.
Bonyhádon, I SS4-ik évi június hó 22-én.

/ i i ‘íA C 35 es.-j
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