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B e v e z et é s.

A tolna-baranya-somogyi ág. liitv. ev. egyházmegye 1887-ben 
okt. 26-án örömünnepet ült. — Midőn az egyházmegye 1870-ben 
esperességi határozat alapján az 1807-ben Sárszentlőrinczen alapított 
iskoláját Bonyliádra áthozta, — egy szép nagy kiterjedésű — közel 
3 holdnyi — beltelken, rozzant s a kor követelményeinek meg nem 
felelő épületben nyitá meg az első iskolai évet. Szép, megható volt 
a megnyitási ünnepély; de a lelkes' szavak is, a melyek akkor egy 
több ezerre menő hallgatóság elölt a szabad ég alatt elhangzottak, 
nyomott hangulatot, némi agodalmat okoztak, mert önkénytelenül 
is az esperesség vezérférfiaiban az építés szomorú gondolata tört 
magának rést. — És a mi 17 év előtt aggodalommal tölté el a 
vezérférfiakat, a mi vágy volt mindannyiak szivében, az ma öröme 
az egyházmegyének, disze a városnak, büszkesége a tanügyért lel
kesedni tudó emberbarátoknak. — A tanügyet szivén hordó ember
barátok összeadott fillérei, az egyházmegye áldozatkészsége a rozzant 
épületet 20.000 írtnál nagyobb összeggel teljesen újjá épité.

Az egyházmegye, hogy a teljesen újjáépült iskoláját a maga 
szent czéljának átadhassa, azt a föntmondott napon vallás kiilömbség 
nélkül megjelent nagyszámú közönség jelenlétében ünnepélyesen 
felavatá. —

Az ünnepély következőleg folyt le :
1. Egyházi ének, — előadva a tanuló ifjúság énekkara által;
2. Jma, — elmondva nt. G r a f  Jó z se f , helybeli lelkész á lta l;
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3. Egyházi ének, — előadva mint fentebb;
4. Egyházi beszéd, — elmondva nt. S á n tliu  K á r o ly  sár 

szentlőrinczi lelkész s esp. főjegyző által;
5. Az algymnasium röuid története, — előadva t. A rn d  

J á n o s  tanár által;
6. Egyházi ének, — mint föntebb;
7. Auató beszéd, — elmondva nt. B a u e r  A d ó it  esp. által
8. A szózat, — előadva az ifjúsági énekkar által.
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Graf József.
„A mi segítségünk legyen az Úrnak nevében, ki teremtette a 

mennyet és a földet!“ Ámen.
Jerj, keresztény liivek és velünk ünneplő testvérek, emeljük 

fel szivünket a mi Istcnünkhez és könyörögjünk neki egy akarattal 
ilyenképen:

Mindenható Isten, szerető Atyánk a Jézus Krisztusban! — a 
Te nevedben gyülekeztünk ma itt e helyen össze, hogy fontos és 
szent munkánkhoz áldást és segedelmet esdekeljünk tőled, kinek 
minden jót eszközlő atyai kegyelme nélkül mi mit sem tehetünk jó 
sikerrel és eredménynyel; de a kitől alá száll mi reánk minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék.

Szerető Atyánk, — áldásodat és megsegítő kegyelmedet eddig 
sem vontad meg tőlünk, kik benned biztunk. A tanításnak és tanu
lásnak ezen teljesen megújul intézete, a tudománynak és közmive- 
lődésnek ezen diszesebb hajléka, — a Te műved az, óh kegyelem
nek Istene, ki az erőtelenben is hatalmas vagy!

Igen, Te valál útmutatónk tanácskozásainkban, bátoritónk bá
tortalanságunkban, gazdagítunk szegénységünkben, bizalmunk a nehéz 
munka sikeres bevégzésében — és a Te kegyelmed rendelé nekünk 
ezen mai jeles napot, az „avatás“  szent ünnpélyét!

örvendező lélekkel hálát adunk Néked mi Urunk és Istenünk, 
hogy iparkodásunknak sikert adván ezen napot megérnünk engedted 
és nagyneved segítségül hívásával kezdjük meg avatási szent mun
kánkat.

A Te nevedben avatjuk fel a tudománynak és köznevelésnek 
ezen újból felépült templomát, jeléül annak: hogy mily magasztos az 
ő rendeltetése a hazafias és vallás-erkölcsi mivelődés szent ügyében; 
jeléül annak: hogy a világi tudomány is onnét-felülról nyeri vilá
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gitó szövétnekét és igazi bölcseségét és hogy tanítók és tanulók — 
a Ilit és lelkiismeretnek teljes szabadsága mellett — megtartsák azt 
az egyet: hogy a Te félelmedben és utaidon járván hova — tovább 
tökéletesbiiljenek és ékeskedjenek mind azokban, a melyek jók és 
kedvesek a Te szentséges szemeid előtt, hogy itt e helyen mi álta
lunk és mi bennünk is mind inkább épüljen a Te országod.

Tenéked szenteljük ezen házat és intézetet annak tudatában: 
hogy, ha Te nem építed a házat, Inában fáradoznak, a kik benne 
munkálkodnak — és ha Te nem vagy velünk, áldásod sem nyug
szik ezen mi drága intézetünkén.

Áldásodat kérjük, szerető Atyánk és Istenünk, ezen szent órá
ban fontos munkánkhoz és ha elhangzik majd az „avató-áldás“ 
emberi ajkokról, tedd azt hatásossá és maradandóvá isteni hatalmad 
és véghetetlen szereteted által. —

Uram Isten, hallgasd meg a mi szivbeli könyörgésünket és adj 
jó előmenetelt most és mind örökké — a Te szent tiad, az TJr Jézus 
Krisztusért! Amen!



Egyházi beszéd.

Sántha Károly.
Az Istennek országáról tanítván üdvözítőnk, a többek közt így 

szól: „Hasonlatos az a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet 
az ő kertjében, és föl nevelkedett és lett nagy fává és az égi madarak 
fészket raktak annak ágain.“ Ugyancsak az Istennek országáról 
mondja égi Megváltónk, bogy: „Nem jő el úgy az Istennek orszá
ga, hogy ember eszébe vehetné. Es nem mondják ezt: imé itt vagy 
imé amott vagyon ; mert imé az Istennek országa tibennetek vagyon.“ 
Bennünk, szivünkben s innen kiindulva, a mi életünkben kell annak 
lennie. De mi az az Istennek országa? Miben áll az? Pál apostol 
azt mondja, hogy „az Isten országa áll igazságban, békességben és 
a szentlélek által való örömben.“ Az Isten országa tehát az igazság
nak. békeségnek és szentlélek által való örömnek, vagy a tökéletes
ségnek, szentségnek és boldogságnak, vagy az örök szépnek, jónak 
és igaznak eszméje. Ez eszmének a Krisztus nyomán való megteste
sítése: a mi felséges feladatunk. Az Isten országának át kell hatnia 
az egész társadalmat, az egész világot. Éltető lélek, szellem az, mely
nek ott kell ragyognia a királyi széken, a szegényes kunyhókban, 
ott kell működnie a tudomány, a művészet és a törvénykezés csar
nokaiban, a műhelyekben, a gépeknél, az ekeszarvánál, a harcz- 
mezőn, a békében és mindenütt, bogy mint kovász áthassa a társa
dalmat, hogy ize, sava-borsa legyen az életnek, hogy az élet legyen 
valódi élet, élet Istenben, szép, nemes és boldog.

Az Isten országának -  nem említve most a családi szentélyt — 
két helye van, két szent csarnoka, a hol isteni hatalmával bennünket 
tanit és nevel, e két csarnok a templom és az iskola. A templom 
a nagyok iskolája s az iskola, a kicsinyek temploma. Ily templom-
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ban vagyunk most. Esperességiink felépült, kiépült algymnasiumá- 
nak díszes iskolájában, hogy hálaérzelmek közt fölavassuk ezt Isten
nek és égi czéljának. A kis mustármagból mi lett! Lágler György 
Kis-Tormási lelkésznek s Nagy István püspöknek lelkében fogamzott 
meg először e kis mustármag, mint eszme, bogy lenne itt egyliáz- 
kerületiink egyik végvidékén egy iskola, veteményeskertje Isten or
szágának, csarnoka a tudománynak, 'erős vára a protestantismusnak, 
erős vára a magyarságnak. Mi lett a kis mustármagból!, mely 
1806— 1807-ben ott Lőrinczen elvettetétt. Lombos, terebélyes fa 
lett belőle már ott, Lőrinczen; lombos terebélyes fa lett belőle még 
inkább itt, Bonyhádon. Koronáját az 50-es években megtépték a 
viharok, ám derekát meg nem hajlíthatták, meg nem törhették. A 
legközelebbi napokban is, hogy a kor s országos törvényeink köve
telményeinek színvonalán állhasson iskolánk, ennek gyökerére vet
tetett a fejsze; de mert e fának gyökerei a mi prot. s hitbuzgó szi
veinkből s sziveinkben gyökereznek s mert jelszavunk: vallásunkért, 
egyházunkért, templomunkért, iskoláinkért mindent, ezeket semmiért: 
e fa él, ez iskola áll. S most eljöttünk ide ünnepelni, hogy mond
hassuk : legyen áldott az Isten országának védője, terjesztője, a ha
talmas és jóságos Isten a mi kegyelmes Atyánk, ki megsegített min
ket az O szent fia és szentlelke által! Eljöttünk ünnepelni, hogy mond
hassuk: legyenek áldottak ez iskolának, ez élőfának hűséges plán- 
tálói, öntözői s ápolói! Legyenek áldottak kik már nyugosznak: 
egy Lágler György, egy Nagy István, egy Balassa, egy Badics, 
egy Haffner lelkész, egy Schneiker, egy Schiebung, egy Ritter es
peres, egy nagynevű Zsivora, a nemes emberbarát. Legyenek áldot
tak, kik még munkálkodnak és áldoznak: ez egyházmegye kor
mányzói, lelkészei, tanítói, világi uraink, jóltevőink az egyházban és 
az egyházon kívül. Legyen áldott e buzgó tanárikar s e tanárikar
ban főkép*) az, ki nevét ez iskola körül szerzett érdemeinél fogva 
örökíti meg. Szép hivatásukban ezen kívül is szép hálára érdemesek 
a tanárok, kik tanítanak és nevelnek. A tanítás és nevelés képezi 
az embert emberré. Az ész világossága, a lélek jelleme és a sziv 
nemessége: az Isten képe rajtunk. Mily szép, mily hasznos, mily 
boldogító a bölcseség, ha párosul az amaz égi bölcseséggel, az isten
félelemmel, mely a bölcseségnek kezdete is, koronája is. Semmi két
ség, hogy a t. tanárikar ez uj épületben a régi tehetséggel, a régi

*) M a r h a u s e r.
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kedvvel, a régi buzgosággal fog itt működni. Isten áldása legyen 
szent czélii működésükön, nemes fáradozásaikon!

Az lesz, lia ti, kedves ifjúság, társadalmunk, hazánk és egy
házunk reménye, a lankadatlan szorgalmat a szeplőtlen erkölcsösség
gel kötitek össze. „Az égi madarak fészket raktak a fa ágain.“ Mint 
a madár a fán fészket rak, úgy ti is. Meleg fészekből, szülők kebe
léről jöttetek, szálltatok ide, ez „alma mater“ kebelére. Ez iskola 
annyi jelest nevelt már, az Európahirű Balassa orvos és Petőfi élén. 
Petőfi! Ne legyetek ti oly magyar ifjak, kikhez Petőfi így szólt: 

„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága?
Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?
Jaj az olyan kertnek,
Jaj még annak is, mert megverte az Isten,
A hol, mint ti vagytok, magyar ifjak, ilyen 
Virágok teremnek!“

Ne legyetek virágtalan virágai a szép tavasznak! Legyetek ti 
virágok! Szülők reményei, virágai, — egyház reményei, virágai, — 
haza reményei, virágai, hogy egykor gyümölcsözzetek ezeknek javára!

Mily szép ismerni a világ s kedves hazánk történelmét, mely 
az élet mestere és Isten ujja. Mily szép a 2 + 2 =  4-nek dönthe- 
tetlen örök igaszága, majd Isten vallomása, kinek léte világit, mint 
az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. De immár a hit sas- 
szemével látjuk Ot, a szeretet karjaival öleljük Ot, az Istent. Mi 
szép bepillantani a remekírók világába: Horáccal lelkesülni; majd 
Homérral gyönyörködni Hellász derült ege alatt. Mi szép olvasni 
Homér-Arany Jánost vagy Petőfivel, a szabadság Pacsirtájával da
lolni honszerelmet s szivből szeretni a hazát!

Mi szép ez s mindaz, melyre ez iskola testre, lélekre, elmére 
és szívre nézve oktat és nevel. Fel, uj erőre, uj kedvre, uj kitar
tásra ez uj iskolában, kedves ifjúság! Puha, meleg, áldott e fészek, 
ez iskola. Vajha itt megtollasodva, egykor mint napba néző sasok, 
öröme, dísze, büszkesége legyetek szülőknek, egyháznak, hazának!

De majdan kiszállván innen, szivetek, hűségtek, hálátok mind
végig itt maradjon! Szivetek, hűségtek, hálátok a tanárikaron, — 
szivetek, hűségtek, hálátok ez iskolát fentartó testületen, — szivetek, 
hűségtek, hálátok ez iskolán, jó emlékben, kegyeletben és áldozat- 
készségben ! Úgy legyen! Amen!



A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye algymnasiumának
rövid története.

Arndt János.

Midőn esp. algymnasiumunknak 80 éves fenállása után ma teljes 
njjá építését meg ünnepi end ő, avató ünnepet rendezett az egyházme
gye, nem lesz érdektelen az ünnep keretén belül a nagyérdemű 
közönséget az iskola történetével röviden megismertetni.

Mig e század elején Európa népei bizonytalan küzdések között 
forrongtanak; mig egyes kevéssel ezelőtt virágzó országok omladé
kain a francziák mindenható császárjának szavára új államok kelet
keztek : addig a bár küzdtérül szolgált, de uralkodójához hű
Magyarország délnyugoti virányain, a tolna-baranya-somogyi ev. 
egyházmegye lakosai megértvén az idők intő szavát, az akkori dunán
túli ev. superintendens, főt. Nagy István, sárszentlörinczi lelkész úr 
lelkes felhívására, kezdeményezésére Sárszentlőrinczen 1807-ben föl- 
álliták az iskolát.

Ez esperesség távol esvén minden más ev. iskolától, hogy mégis 
fiainak alkalmat nyújthasson magukat a tudományban művelni, 
melyet a protestantismus mindég éltető erejének tartott: egyházme
gyénk vezérférfiai karöltve a gyülekezetekkel, a múlt század végén 
hozott szabadabb vallási törvények jótékony befolyása alatt, minden 
erejüket egy tanintézet megalapítására egyesítették.

Azonban nem egyedül a tudomány művelése sarkallta az egy
házmegyét egy tudományos intézet fölállítására, — vezette e nemes 
gondolkozásu ősöket egy másik, az akkori időben nem kevésbé fon-
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tos, szent eszme, — a magyar nyelv, a magyar nemzetiség iránti 
szeretetnek terjesztése is. — Szomorú képet tár elénk hazánk tör
ténete még a múlt század első fele óta. — Mária Terézia fenséges 
király asszonyunk mindeneket elragadó nyájasságával s II. József 
ő felsége a császár germánizáló törekvéseivel odáig juttatták volt' 
szegény hazánkat, hogy sírva kiáltott föl a költő: „hej, ma holnap 
a magyar szó, ritka mint a fehér holló!“

E két szempont vezette akkor az egyházmegyét. Es hogy a 
második említettem eszme nem volt kisebb fontosságú az elsőnél, 
azt, ha egyházmegyénk híveit tekintjük, bizonyitgatnom felesleges.' 
A német hitközségeknek a magyar nyelvben tökéletesen jártas ma
gyar érzelmű iskola-tanítókat, egyházi s mondhatnám községi elöl
járókat akart nevelni, a kik példájukkal, szavukkal hassanak a népre, 
hogy ha az ő vagy őseik bölcsőjét idegen földön ringatták is, érezze 
magát egynek a magyarral, lelje ő is honját e hazában. Es hogy 
Tolnamegyénk németségére ez intézmény hatással volt, szép látványt 
nyújtott a négy évtizeddel lefolyt szabadságharoz s az idő is, a 
melyet azóta búban és örömben átéltünk. 7

A boldog emlékű főt. Nagy István s.-szt.-lőrinczi lelkész s volt 
dunántúli superintended Lágler György tormási lelkész úrral az 
eszmét megpendítvén, az egyházmegye azt magáévá tette s a gyüle
kezetekben a gyűjtést egy iskola megalapítására s föntartásának biz
tosítására megkezdette. — Hogy a hivó szózat nem volt elhangzó 
szó a pusztában, annak az intézet 80 éves fenállása fényes tanú-' 
bizonysága. Uzd-llorjádnak lelkes s vallásukért melegen érző birto
kosai, a főt. sárszentlőrinczi lelkész úrral fölépiték Sárszentlőrincz 
község északi részén a Musáknak 63 éven át, egészen 1870-ig szol
gáló gymnasiumi épületet. Az iskola, melyet a vallásos hitbuzgóság 
s evangelmi szeretet épített, ugyancsak ezen forrásokból mentette az 
anyagi erőt, a melylyel magát eddig főn tartotta, évi szükségleteit fe
dezte. Az egyházmegye egyes gyülekezetei s egyes nagylelkű ember
barátok a szeretet adományok aláírásában — a mint azt az egyházi 
jegyzőkönyvek tanúsítják — nemes versenyre keltek egymással s 
csakhamar biztosítva volt a Sárszentlőrinczen fölállítandó tudományos 
iskolának a jövője, a mely megszakítás nélkül egészen 1853-ig ter
jesztette egy tanárral a magyar tudománynak áldásait s hintette 
nemes magvait ezen német vidéken a magyar nyelv és a magyar 
nemzetiségi eszme iránti előszeretetnek.
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Azon időig, mikor 1853-ban a Tliunféle rendszer az összes is
kolákat hazánkban lényegileg átváltoztatta, a 4 osztálya sárszentlőrin- 
czi iskolában mindég csak egy tanár tanitott. — Ezen 46 év alatt 
összesen 6 tanár, névszerint: Barla Mihály, Druglányi Dávid, Gödör, 
Érhardt Samu, Haag Péter, Lehr András — vezette be a fiatal nem
zedéket a tudományok előismereteibe. — Egyházmegyénk tanárjai
nak megválasztásában mindég különös szerencsével, nagy tapintattal 
járt el. Hogy ezen iskolának már akkor is hire, neve volt Tolname
gye határain túl is, arról a tanulók beirási anyakönyvéből meggyő- 
zethetünk, mert a beirt tanulók közül — nem is számítva a baranyai- 
és somogyiakat — nem egyet találunk, a ki Pestmegyében vagy 
Bács-Bodrog s más megyék területén látta elsőben a napot.

Nagy veszteség iskolánkra nézve, hogy a 30-as évek elejétől 
hiányzanak az anyakönyvek, a melyekből iskolánk történetének tel
jes megírásához a hiteles adatokat szedhetnék. — S bár nagyon 
fájlaljuk ezen veszteséget, annyit azonban a meglevő adatokból s a 
hiteles élő tanuk által mégis constatá Ihatunk, hogy a szerény de 
biztos alapon nyugvó iskolánkból is nem egy jeles került ki, a kik
nek nagyra törő lelkűk nemcsak a magyar tudomány- és irodalom
ban, hanem az társadalmi életben is liirt nevet szerzett nekik. Csak 
neveket emlitek s a nagyérdemű közönség ezen egy pár névből is 
fogalmat szerzend magának, hogy a jelenleg bonyhádi de volt sár- 
szentlőrinczi iskola már akkor is szép hírnévnek örvendett; mert az 
iskola munkásai mindég lelkiismeretes és hű sáfárok voltak azokban, 
a miket reájuk biztak.

A második évtizedben járt tanítványaink közül kiemelendőnek 
tartom, mint a magyar társadalomban és irodalomban s Európa szerte 
hirt nevet szerzett férfiakat, egy Zsivora Györgyöt, Balassa Jánost, a 
harmadik évtizedből egy Petőfi Sándort vagy mint még akkor hitták 
Petrovics Sándort, a negyedik évtizedből irói néven Lőrinczi Zsig- 
mondot, igazi nevén Lehr Zsigmondot. — A jelenben még élőket 
nem emlitem meg, mert szerénységüket sérteném, ha nevük hangoz
tatásával reclamszerűleg tüntetnék egy intézet érdekében. — Es 
mégis ezen kevés név is iskolánk jó hire — neve mellet eléggé 
tanúskodik.

A Tliunféle tanszervezés idejében egyházmegyénk is kénytelen 
volt szeretett iskoláját, mondhatnám, büszkeségét egy időre bezárni; 
mert az áldozatok, a melyeket ezen szervezet kívánt, az egyliázme-



gye erejét fölülmúlók voltak annyival is inkább, mert a dunántúli 
ev. egyházkerület a nagy és szép múlttal biró s már a 16-ik század
ban fölállított soproni iskolát a soproni ev. gyülekezettől átvévén, az 
egyes egyházmegyékre nagy terheket rovott.

A mint az anya nem adja föl reményét, azon biztos hitben leli 
vigaszát, hogy a kebeléről erőszakkal elszakított gyermekét viszontlát
hatja : úgy esperességiink is — bár fájó szívvel vált meg iskolájától, 
e szeretett gyermekétől, azon biztató és vigasztaló reménynyel zárta 
be iskolájának ajtait, hagy a közel jövőben megifjodottan s erősbülve 
fogja újból föliárni a Musáknak általa föntartott templomának 
kapúit. Es az igazi protestáns szellem egyházmegyénk intéző körei
ben nem tagadta meg magát!

Ha az üldöztetések korszakában egyes családaink vagyonukkal 
éltüket is áddozák vallásukért: úgy most, mikor nem vér hanem csak 
anyagi áldozat kivántatott, hogy a törvény biztosította jogainkkal 
éljünk, csekély számú birtokosaink egyesülten az egyházmegye lel
készeivel és tanítóival, előteremték azon alapot, a melyre támaszkodva 
az egyházmegye 1857. őszén iskoláját újból megnyithatta.

A Thunféle tanszervezet értelmében az 1853-ig- egy algymna- 
siumnál szokásos egy tanár helyett az egyházmegyének is sárszent- 
lőrinczi iskolájába három tanárt kellett beállítania. Azonban ezen 
újabb időszakban egyházmegyénk azon szomorú tapasztalatot tette, 
hogy daczára a hozott nagy áldozatoknak, a sárszentlőrinczi iskola 
nem tudott a reménylett virágzásra jutni, — lévén neki több éven 
át csak 30 és 50 közt váltakozó tanítványa. —

Ezen körülmény okát az egyházmegye az intézet kedvezőtlen 
helyrajzi viszonyaiban látván, azért az 1868-ki évben Pakson tartott 
egyházmegyei gyűlése alkalmával, egy az általános óhajt kifejező 
indítvány alapján bizottságot nevezett ki oly megbízással, hogy az 
intézetnek kedvezőbb helyre leendő áthelyezése ügyében a jövő év
ben tartandó gyűlés elé javaslatot terjeszszen.

A bizottság megkezdvén működését, az intézet jövő helyéül, 
mint alkalmasabb helyiséget, Bonyhád nagyközséget szemeié k i; s 
miután a helyiséget illetőleg határozott megállapodásra jutott, s vá
lasztását az egyházmegyei gyűlés is helyben hagyta, — az áthelye
zési költségek fedezésére megkíván tató pénzösszeg beszerzése czéljá- 
ból a tanügy lelkes barátaihoz, — elég szép sikerrel, felhívást bo
csátott ki.

— 13 —
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Az egyházmegye erre a jelenlegi iskolai helyiséget a helybeli 
mózes vallása hitközségnek „Chevra Kadischa“ nevíí egyesületétől 
6800 írton megvásárolván, a régi épületet, miután az használhatat
lan állapotban volt, közel 4000 írtért olyan állapotba hozta, hogy 
ezen épületet az 1870-ik évi szeptember 6-án nagy ünnepélyességgel 
iskolának fölavatliatá s az újabb viszonyokhoz mérten a tanévet most 
már 4 tanárral megnyithatá.

Sárszentlőrincz s vidéke mindeneket megpróbált, hogy a kis 
szüneteléssel 63 éven át a kebelében föntartott iskolát megtarthassa, 
visszakaphassa; de a kor, a viszonyok nem lévén már azok, a melyek 
Lőrinczet jelölé ki 1807-ben az iskola székhelyéül, az esperesség az 
iskolának jól fölfogott jövője s érdeke szempontjából hozott határo
zatától el nem állhatott. —

Tizenhét éve, hogy az esperességi algymnasium Bonyliádon meg
nyitó kapuit a Musáknak; tizenhét éve, hogy a nevelés szent ügyének 
apostolai itt e német vidéken a magyar tudományosságot ápolják 
s a magyar nemzetiség és nyelvnek terjesztői lettek. — Mint a 
mustármag, mely csak parányi, ha elvettetik, idővel terebélyes fává 
növi ki magát: úgy iskolánknak is csak lassan-lassan kellett a tért 
hódítania, a bizalmat megszereznie; de hála legyen az egek urának, 
ma vallás és rang különbség nélkül, barátainak, pártfogóinak mond
hatja az egész vidéket s a megye határán messze túl mindeu a nevelés 
s a tudomány szent ügyéért melegen érző sziveket! Nem puszta 
frázis, a mit e sorokbau moudok, uraim; mert az aláírási ivek, a 
melyeket az egyházmegye az 1883-ban hozott középiskolai törvé
nyek ránk nehezedő viszonyaiból kifolyólag az iskola volt tanítvá
nyaihoz és barátaihoz kibocsátott, eléggé tanúsítják, hogy iskolánk 
már nem idegen növény e talajban, és nemcsak e vidéken, Tolná
ban, hanem e megye határain is messze túl, barátai, pártfogói vannak, a 
kik elismerik ez intézet missióját, méltatják a Tolna-baranya-somo- 
gyi ev. egyházmegyének a magyar tudomány terjesztése szempont
jából hozott roppant áldozatait! Mert csak is ezen nemes iskola-barátok 
; áldozatkészségének — a mely rövid két hóanp alatt közel 7000 frt 
áldozott iskolánknak a törvény követelte berendezésére — volt köszön
hető, hogy az esperesség iskoláját az állami segély igénybe vétele nélkül 
az 1883-ki középiskolai törvény értelmében az 5-ik tanár beállítása 

.mellett továbbra is fen tarthatta.
És hogy iskolánknak ezen rövid 17 év alatt mindenfelé olyan
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pártfogói, áldozatkész barátai lettek, én ennek okát, líráim,' nem 
egyedül abban találom, mintha az iskola megfigyelői az intézetnél 
alkalmazott tanárok szorgalmát és ügybuzgóságát kívánnák megjutal
mazni, hanem és legfőképen abban, mert látták, hogy az iskolaföntartó 
testületé nem riad vissza semmi áldozattól, ha arról van szó, hogy 
azt külsőleg is a kor igényeinek megfelelően át kell alakítani, be 
kell rendezni. Es csakugyan, ez esperesség erejét meghaladó áldoza
tokat hozott az iskolai épületnek újjá alakítása, újjá épitése czéljá- 
ból; mert az épületnél ma abból, a mit az egyházmegye- 1870-ben 
iskolának megvett, csak helye a régi, az egész nagy épület pedig 
egészen új. És ezen építés — bár nem egyszerre, hanem csak foko
zatosan történt — 20.000 írtnál többe került az esperességnek.

De mi az a 20.000 frt egy ilyen nagy és mondható külsőleg 
is csinos és a kor viszonyainak megfelelő iskolai épület fölépítésénél, 
ha intézetünknek nem lettek volna szerető barátai, nemes pártfogói, 
a kik támogatásukkal, szives áldozatkészségükkel segítették volna az 
esperességet áldozatkész buzgóságában, a magyar tudomány terjesz
tésének nemes versenyében! — Neveket nem említek; mert maguk 
sem akarják, hogy szeretetadományukat a közpiaczra vigyem, és 
ott, mint hajdan szokás volt, dobszó mellett publieáljam. — Elég 
jutalom ezen nemes férfiaknak, a nevelés szent ügyéért lelkesedni 
tudó emberbarátoknak az az öntudat, hogy tehetségűkhez képest 
e szent oltáron ők is áldoztak! Legyen uekik köszönet és örök 
hála ezen önzetlen szép cselekedetükért!

Mégis n. é. közönség, mielőtt ezen adatgyűjtés előterjesztését 
bezárnám és szives türelmükért köszönetét mondanék, legyen szabad 
még egy kis visszapillantást vetnem iskolánk utolsó 17 évi béléletére, 
belefoglalván e mostan folyó iskolai évet is, hogy a tapasztalás alap
ján igazolhassam az esperességnek abbeli határozatát, midőn algym- 
nasiumának Sárszentlőrinczről Konyhádra való elhozatalatát kimon
dotta. Már föntebb említettem, hogy az egyházmegye fájó szívvel 
látta, hogy a hozott áldozatok nem eredményezték a sárszentlőrinczi 
iskolának várt föl virágzását, nem lévén neki több évenként 30^-50 
tanítványánál.

Mig tehát Sárszentlőrinczen ■ több éven át a tanulók létszáma 
30 és 50 között váltakozott, addig Bonyhádon ezen 18 év alatt 
évenként átlagosan 118 tanuló iratkozott be. A statisztikai kimutatás 
talán nyer érdekességében, ha születési hely- és vallásra való tekin-
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tétből adok egy kis kimutatást tanítványainkról. Tizennyolcz év 
alatt összesen 2144 tanuló iratkozott be, ezek közül volt tolname
gyei illetőségű 1459, — a többi 685 Fehér, Veszprém, Somogy, 
Baranya, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Bács-Bodrog, sőt Slavonia között 
is oszolnak el, a honnan több éven át szintén volt egynéhány tanít
ványunk. — Bonyhádi születésű volt 611. — Hogy iskolánk bár 
felekezet által tartatik fenn s igy jellege felekezeti — mégis más 
vallásbelieket is mindég szivesen ápolt az általa terjesztett magyar 
tudomány emlőin, és soha különbséget vallás és vallás között nem 
tett követvén Xtus urnák utasítását: „szeressétek felebarátaikat“ s 
„tegyetek jót mindenkivel“ — erről világosan tanúskodik tanítvá
nyaink vallásáról szóló következő kimutatás. — Ágost. hitv. ev. 
volt a 18 év alatt 843, ev. ref. 292, róm. kath. 736, gör. kel. 22, 
móz. vall. 261. — Az egyházmegye szeretetadományaiból 1864 
óta az iskolánál convictust is tart fönn, a hol intézetbeli ifjak vallás- 
különbség nélkül 50 írtért teljes ellátást kapnak. — Az idén 52 
tanuló élvezi ezen jótéteményt, a kik közül 23 róm. kath. A vallá
sos türelemnek és testvsrei szeretetnek ennél szebb bizonyítványát 
kiállitani nem lehet.

Ezen egy algymnasiumnál ritkán elérhető létszám fényes tanu- 
ságtétel a mellett, hogy az egyházmegye, mikor sárszentlőrinczi isko
lájának jövője mi ott komoly aggodalom szállotta meg lelkét, — 
jobb, alkalmasabb helyet Bonyhádnál nem találhatott, és viszont 
Bonyhád és vidéke örök hálával tartozik a tolna-baranya-somogyi 
ev. esperességnek, hogy épen Bonyhádot, e járás székhelyét válasz
totta algymnasiumának jövendő helyéül.

Midőn ezekután a n. é. közönségnek szives figyelméért és türel
méért hálás köszönetét mondok, — szabadjon a magyar tudomány és 
nemzetiség érdekében arra is kérném a tisztelt közönséget, hogy is
kolánkat, a mely épen az emlitettem két szempontból itt ezen vidé
ken missiót teljesit, a jövőben is tartva meg szives jóindulatában 
és nagylelkű pártfogását ne vonja meg tőle. — Az ég ura, a ma
gyarok Istene őrködjék ezen újonnan fölépített intézetünk felett!!

-M—



Avató beszéd.

A Jézus nevében! Ámen.

Bauer ídolf esperes.
Midőn a történelmi nevezetességű liitzeni csatatéren hős halállal 

elesett nagy protestáns bajnok. Gusztáv-Adolf svéd király dicső 
emlékének megörökítésére felálliták az ama téren ma is álló, s a 
hős király elestének helyét jelölő emlékoszlopot; a felavatási ünne
pélyen az emlékbeszédet tartó hírneves egyházi szónok, szónoklatát,f f
az oszlopra mutatva, e szavakkal kezdé: „Alj, beszélj!“ És ekkor 
mintegy az emlékoszlopot szólaltatva meg, hirdeté ama magasztos 
tetteket, melyeket a nagy király a prot. vallás, a prot. szabadság, 
a prot. felvilágosodás, egyszóval, az evangeliomi szellem terjesztése 
és megszilárdítása érdekében, szivének a nagy eszmék iránt való 
lángoló szeretetétől indíttatva véghez vitt, azon napig, s azon áldo
zatig, melyet az emlékoszlop megjelölendő volt.

Előttünk is, tisztelt gyülekezet, egy emlék áll, mely egy szel
lemi harcztért jelez, a melyen a tudomány, a felvilágosodás tusái 
vivatnak, és győzelmei ünnepeltetnek, egy harcztért, mely azonban 
ama liitzenivel ellentétben, nem annyira a múltra irányozza tekinte
tünket, hanem inkább a jelenre s a jövőre hívja fel figyelmünket. 
Itt áll előttünk a tolna-baranya-somogyi ágost. liitv. ev. egyházme
gye bonyhádi algymnásiumának uj épülete, teljesen befejezve, s arra 
vár, hogy mi azt a mai ünnpélyes alkalommal tényleg is átadjuk 
magasztos rendeltetésének. Ezt pedig cselekesszük, midőn hálát adva 
az Urnák, ki „mindeddig segítséggel volt nekünk“, az 0  szent ne
vében felavatjuk ezen épületet, hogy: legyen az emléke az euan- 
geliomi hitbuzgóságnak és áldozatkészségnek, mely — felbuzdulva
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az apák nemes példáján, és erőt merítve a múltból, midőn ezen in
tézet bár más helyen és szerényebb viszonyok között felállítva, a kor 
követelményeinek megfelelően teljesité nemes missióját — hatni, alkot
ni soha meg nem szűnik, munkálva az emberiség szent érdekeit s 
dicsőítve a nagy Istent ! Legyen szentélye a uallásosságnak és er
kölcsösségnek, hol a fogékony ifjúi szívbe korán oltatik be az Isten, 
a Krisztus s annak szent igéje iránt való szeretet hogy örömmel 
vallja a nagy Apostollal: „Nem szégyelem a Krisztus Evangeliomát, 
mert Istennek hatalma az minden hívőknek idvességére“, (Rom. 1, 
16.) és szent meggyőződésére, életelvévé válik, mit a zsoltáriró oly 
szépen kifejez e szavakkal: „Valljon mi módón jobbítja az ifjú az 
ő utát, hanem a te beszédednek megtartásával?“ (119. Zs. 9.) Le
gyen csarnoka a tudománynak, melyben az ifjúság hasznos ismere
tekben oktatva s a magasabb tudományos pályára előkészítve, egy
kor betölthesse ama magasztos hivatást, mely az egyházban s az 
emberi társadalomban, a miveltség s általában a közmivelődés mun- 
kálása, fejlesztése és terjesztése körül reá vár. — Legyen terjesz
tője a uílágosságnak, mely beragyogva a haladás útját, az arra 
való lépésre ösztönözzön, követendő ama magosán lobogó zászlót, 
melyre e jelszó van felírva: Előre! — Legyen tűzhelye a hazafi- 
ságnak, melyen a honszerelem szent tüze ég s ott folytonosan ápolva 
és szitva kiárasztja jótékony melegét a keblekbe, hogy lángra lob- 
bantva a honfisziveket eszközölje, hogy a haza iránti szeretet, a 
király iránti hódolat s az ország alkotmányos törvényei iránt való 
tisztelet azokban soha ki ne hüljön!

íme, ily értelmében és ily kívánalmakkal adjuk át ezen épüle
tet nemes rendeltetésének ajánlva azt, a tolna-baranya-somogyi ev. 
egyházmegye, mint föntártó testület nevében, Bonyhád városa, leg
közelebb pedig a bonyhádi evang. gyülekezet szives figyelmébe, 
őrizetébe és gondviselésébe!

De mit ér minden mi óhajtásunk, kívánságunk és erőlködésünk 
annak megsegítő kegyelme nélkül, a ki erős a mi erőtlenségünkben, 
s a kitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. O hozzá 
forduljunk tehát szivünk kérelmével s imádkozzunk buzgó lélekkel 
ilyenképen:

Mindenható Isten, szeretettel teljes mennyei Atyánk! Itt állunk 
a Te szent szined előtt, hogy a hála és imádás áldozatait rakjuk 
le oltárodra, azon véghetetlen kegyelmedért, melylyel megáldottad
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a mi kezünk munkáját, midőn a tudománynak e szerény hajlékát 
felépítettük. Te biztattál bennünket, hogy szegénységünkben el nem 
csüggedve megkezdettük a nehéz munkát. Felébresztéd a hitbuzgó- 
ságot s az áldozatkészséget a hitrokonok, a tanügy- és emberbarátok 
szivében, hogy adományaik által segitének követ köre rakva, létre
hozni ezen épületet. Oh add, hogy az mindenkor megfeleljen ma
gasztos rendeltetésének s óvd meg minden veszedelemtől. Áldd meg 
mindazokat, kik testi- és szellemi javunkat munkálják. Áldd meg 
koronás királyunkat, és fenséges családját! Áldd meg édes hazánkat, 
s annak polgárait. Áldd meg egyetemes evangeliomi egyházunkat, 
ezen mi egyházmegyénket, annak minden gyülekezetét és hivő tag
jait. Áldd meg ezen intézetnek elöljáróit és vezetőit; áldd meg a tanári 
kart, és a tanulói ifjúságot, hogy teljesíthesse szép és nemes feladatát. 
Áldd meg minden jóra törekvő igyekezetünket, a Te nagy neved 
dicsőítésére. Áldj meg mindnyájunkat, kik a Te áldásodért könyör-
günk és hallgass meg minket a Te szent fiadért, a Jézus Krisztus- /
ért! Amen.

Miatyánk. — Áldás.

■M—*





IT.

Igazgatói jelentés az l8 8Y ik i tanévről.

Altanodánk utczai homlokzatának kiépítése még a szünidő alatt 
hefejeztetett, minek folytán a tanulók rendes időben Írattak be.

ltjaink száma löt) s igy ö-mal több a tavalyi számnál.
A tanév nagyt. Gráf József és tek. Kurcz Vilmos esperességi 

megbízottak, valamint több iskolai nagy bizottsági tag s számos ven
dég jelenlétében szept. hó 4-ikén ünnepélyesen megnyittatott.

Az egészen újból felépített intézet felavatása oct. hó 26-ikán 
történt. Úgy hiszem, szívesen veendik a nevelésügy barátai, hogy 
az akkor elmondott alkalmi beszédeket az értesítőben közlöm.

Buzditólag hatott ránk, hogy ezen fölavatási ünnepélynél nem
csak intézetünknek s egyházmegyénknek kormányzó tagjait lát
hattuk, hanem országos képviselőnk, megyénknek és járásunknak 
első tisztviselői s egyáltalában városunknak szine java, jelenlétük 
által bennünket megtisztelve, velünk együtt gyönyörködtek a magyar 
nevelésügy ezen bár szerény, de szép hivatásit, intézetének teljesen 
uj mezében. Fölenditendőnek tartom, hog}' a 4500 frtot meghaladó 
költség, melybe az uj épületrész került, nagyobbrészt 5 évi ingyen 
kölcsön ből fedeztetett.

A tanuló ifjúság magaviseleté és szorgalma általában kielégítő 
volt. Csupán egy IV-ik osztályú tanulót az engedelmesség megta
gadása miatt és egy első osztálybeli fiút a törvények határát túl
lépő iskolamulasztás miatt kellett elutasítanunk. Ezen kívül csak 
nehány tanulónak voltunk kénytelenek kisebb-nagyobb kihágás miatt 
a magaviseletből ,, elégséges“ és „kevésbé elégséges“ osztályzatot 
adni. Az előhaladásra nésve tudathatom, hogy az első osztálynak 
több német ajkú ifján kívül csak egv pár tanulót nem bocsáthat
óink felsőbb osztályba.

A vallás erkölcsi nevelésre ez évben is kiváló gondot fordítot
tunk. A tanári kar az ifjúságot a lakásokon is ellenőrizte.
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Az ev. ifjak az intézet, nagyterm ében tartott magyar nyelvű 
isteni tiszteletben vettek részt, a többiek pedig saját felekezetűk 
templomaiba jártak. Az alulírott által tartott confirmatioi oktatásban 
10 ifjú részesült, kiknek confirmatioja alkalmával az összes ev. ifjú
ság az úri szt. vacsorához járult. Az ev. ref. növendékeket tiszti. 
Sikó Ernő úr, a rom. katli. ifjakat az általunk szeretve tisztelt, de 
évközben előléptetés folytán eltávozott tiszti. Pricklcr Károly úr 
helyett tiszti. Kienle József úr tanította a vallásban. Az énektaní
tást Wedl Endre úr lielyett, ki szintén jobb állomást nyert, Hilde
brand Gusztáv ev. segédtanító úr vezette. Sajnos, hogy < gy pár 
héttel a vizsga előtt a. kérlellietlen halál elragadta tőlünk e derék 
és iígybuzgó fiatal kartárst. A tanári kar és az ifjúság ré'szvétko
szorúval és emlékbeszéddel rovta le háláját az elhunyt ravatalánál.

Az ifjúságnak egészségi állapota kiváló volt. A halál elragadott 
ugyan a tanítványok seregéből egy jó magaviseletül lY-ik osztály
beli tanulót, Köhler Jánost, szívbaj következtében, de a városunkban 
fellépett himlő óvintézkedéseink mellett bajt nem okozhatott, s csak 
három ifjú kapta meg az enyhébb jellegű himlőt. A magas kormány 
felhívására külőmben az egész ifjúság be lett oltva.

Évközben meglátogatta intézetünket: nagys. Nádosy Kálmán 
esj). felügyelő úr, nagyt. Bauer Adolf esp. úr, s tek. dr. Láng 
Frigyes iskolai felügyelő úr.

April ÖO-ikán vizsgálta meg behatóan iskolánkat nagys. Mé
száros Nándor ministeri megbízott, ki a tanári értekezleten az in
tézetnek fejlődése, a tanári karnak munkássága, valamint az ifjúság
nak előmenetele felett megelégedését fejezte ki.

Örömmel jelenthetem, hogy a nagy méltóságú vallás és közok
tatásügyi ni. kir. ministerium 18,914. számú rendelete értelmében 
az i d e i  látogatásról felvett jegyzőkönyvet tudomásul vette, s igy 
van reményünk, hogy, daczára tavaii rendeletének, mely szerint egy 
téli tornacsarnok felépítésére csak egy évi halasztást engedett, az 
amúgy is túl megerőltetett pártfogós ágnak a téli tornacsarnok fel
állítására legalább addig adatik halasztási idő, mig az építkezés 
folytán contraliált adósság törlesztve nincs. Ezt annyival inkább 
megteheti a magas kormány, mivel nagy udvarral s parkkal rendel
kezünk, hol mindenféle tornaeszköz van felállítva, s tehát ifjúinknak 
testi edzése nem szenved hiányt.

Fölemlítem küllőmben, hogy az igazgatóság tek. Bokelberg Ernő 
úrnak mint a budapesti nemzeti tornacsarnok művezetőjének s z i
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v e s s é g é 1) ő 1 már egy ;i czélnak teljesen megfelelő tornacsarnok 
tervének birtokában van. Ha a magas kormány minket a u t ó  n o- 
m i c u s  alapon az ev. ref. egyház több iskolájának átalakitási mun
kálatánál egyszer s mindenkor secrél vlyel támoerat, az israzsratósásr a 
fiiiitartó testületnél kérelmezni fogja a szükséges térnek ingyen való 
átengedését.

Mielőtt az intézet jótevőiről szólnék, közölnöm kell, hogy a 
pártfogóság az amúgy is kevesebbé dotált V. tanári állomás jelen
legi tanárának, Forberger László tanártársunknak fizetését — sze
mélyéhez kötve — 100 írttal megjavította. Ezt azért említem fel, 
mert csakugyan nem csekélység az, a mit a fentartó testület ez év
ben tett. Az építésen kivid 240 frt erejéig könyvtári állványok 
szereztettek be, a rajzteremben 70 ifjú számára 14 czélszerü rajz- 
pad 180 frtnyi összegen készíttetett s igy a fentartó testület megfe
lelt kötelességének.

Hálás kötelességgel sorolom fel intézetünknek nemesszivű párt
fogóit, kik ez évben adakoztak a nevelésügy oltárára.

Először fölemlítem tek. dr. Annay József volt bonyhádi birto
kos, jelenleg jakubai körorvos úrnak ama nemes tettét, hogy a 
mesze távolból is megemlékezve intézetünkről nagybecsű ásvány és 
kőzetgyujteményét, mely teljesen szakszerűen rendezve van, iskolánk
nak oda ajándékozta.

Nagys. Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr, ő felségének olajle- 
nyomatu és Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi ministernek 
aczélnvmnatu arezképét ajándékozta a tanári szoba díszítésére s azon
kívül a „Segítség“ albumnak egy 2 frtos és 10 frtos példányával 
lepett meg bennünket.

Az egyházkerület az építkezésre f>0 irtot, vallástanitásra 200 
frtot ajándékozott s 500 irtot adott 10 évi ingyenkölcsön gyanánt. 
Méltóságos Káldy Gyula kerületi felügyelő úr 100 frtot adott az 
ötödik tanári állomás költségeinek fedezésére és 100 frtot az alapra. 
Ugvan ily czélra ajándékozott az egyetemes gyűlés 100 frtot. A 
bonyhádi takarékpénztár ez évben is 50 frtot juttatott az igazgató
ság kezeihez a szertár gyarapítására. — Martin György tanító úr 
az építkezésre 10 frtot ajánlott föl. — Tek. Német Ignácz kapos
vári polgármester úr 50 frtot Ígért az ötödik tanári állomás java
dalmazására. A bonyhádi ifjúság által rendezett tánczmulatságból 
74 frt jövedelem volt a szertár gyarapítására. Tek. Kirchknopf
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Ágoston úr pedig 20 frtnyi költségen csinos tokokat készíttetett az 
értesítők számára.

A tanári nyugdíj intézetre, melynek alapja rövid 10 év óta 4200 
írt, tek. Bodnár Károly úr 10 irtot és N. N. 4 t'rtot ajánlott tél.

Az ifjúság örömünnepét május hó 14-ikén tartá meg. Főtiszte
lendő Pintér József esp. plébános úr ez alkalommal 1 akó borral 
kedveskedett az ifjúságnak, tek. Angyal Ferenez úr pedig Ö0 üveg 
savanyuvizet küldött.

Miután a többi kegves adakozók az illető rovatban lesznek föl- 
emlitve, szivből fakadó köszönetét mondok nekik is e helyen.

A hatóság által rendelt szigorlatok következőleg tartattak meg:

Nap V, ■£s:■/. D é l e l ő t t ( lensor
.

Sí/. D é l u t á n Censor

i.
ii. Vallás A r n d t

III. Mértan F o i b e r g e r

in.
IV. IV. Latin A r n d t

Hétfő 1 8 .
1. Latin M a r h a u s e r III. Német M a r h a u s e r

II. Magyar F o r b e r g e r IV. Számi. Mért. A r n d t

Kedd 1 0 .
I. Földrajz G y a l o g III. Számtan M a r h a u s e r

II. Latin A r n d t IV. Történelem A r n d t

Szerda 2 0 .
I. »Számtan K i r c h n e r III. Földrajz G y a l o g

II. Német M a r h a u s e r IV. Magyar M a r h a u s e r

Csötört. 2 l .
I. Magyar M a r h a u s e r 111. Történet A r r d t

II. Számtan F o r b e r g e r IV.
r

A sván v tan G y a l o g

Péntek 99 I. Német K i r c h n e r III. Latin A rr .d t

11. Méri an A r n d t IV. Földrajz F o r b e r g e r

Szóiul). 2 3 .
I. Mértan M a r h a u s e r III. Magyar M a r h a u s e r

II. Földrajz F o r b e r g e r IV- Német K i r c h n e r

Vasáru. 2 4 .
1.
II. Torna- és
111.
IV.

zene vizsga
0-7-ifr.

A nyilvános záróvizsga június hó 25-ikén 8 —12 tartatott meg.



III.

T a n á r i  s z e m é l y z e t .

A t a n á r  n e v e  s  s z o l g á l a t i  i d e j e Tantárgyai az egyes ostályokban
H e t i

ó r á i n a k
s z á m a

J  e g y z e t

Arndt János, egyházi 
1873. Vallástan III.—IV. oszt. Magyamyélv I .—IV. oszt. 18 A IV-ik osztály főnöke, tanárértekezleti 

jegyző.

Forberger László, oki. t. 
1886.

Német nyelv I.—IV. oszt. Történet I I I .—IV. oszt. 
Szabad kézi rajz í.—IV. oszt. Torna I.—IV. oszt. 21 A I-ső osztály főnöke, könyvtárunk.

Gyalog István, oki. t. 
1883. Számtan I .—IV. oszt. Mértan I.—IV. oszt. 20 Az Il ik osztály főnöke, iskolai és tanár- 

nyugdijintézeti pénztárnok.

Kirchner Károly, oki. t. 
1885. Földrajz I.—IV. oszt. Természetrajz IV. oszt. Latin I. oszt. 20 A III-ik osztály főnöke, a természet- és 

földrajzi szertár őre.

Marhauser Imre, egyházi 
1873. Vallástan I.—II. oszt. Latin II.—IV. oszt. 20 Igazgató s tápintézeti gondnok.

Hildebrand Gusztáv, 1887 . Ének I.—IV. oszt. 4 Ev. néptanító.

Kienle József Hit- és szertartástan I.—IV. oszt. 4 Róni. katli. káplán s liitelemző.

Sikó Ernő Vallástan I.—IV. oszt. 4 Ev. ref. tanitó-káplán.

Dr. Reich A. Vallástan I .—IV. oszt. 4 Mózes vallási! főrabbi és hitelemző.

Jegyzet. A gör. kel. vallásnak a gráboczi zárdafőnöktől nyernek vallásukban oktatást.
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IV.

Kötelezett tantárgyak.

Y allástan .

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

in -ik  és IV-ik oszt. együtt, hetenként 2 óra. Evangyélmi Int
és erkölcstan. — K. k. Mayer Endre.

M agyarnyelv 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. Szinnyei József: „Magyarnyelvtan.“ 
Költemények emlékelése. — K. k. Riedl-Lehr: „Magyar olvasó 
könyve.“

II- ik oszt. hetenként 4 óra. — Az alaktan ismétlése, főként az 
igetan. — Egyszerű, összevont és összetett mondatok ismertetése. 
Olvasmányok és ezeknek szó- 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. Riedl-Lehr: 
„Magyar olvasó könyve“ III. r.

IV. oszt. hetenként 3 óra. — A gyakorlati élet főbb okmányai
nak szerkesztése. Az irály általános sajátságai. A prózai és költői 
stilus különbségei. — A magyar versírás elemei. — K. k. Góbi Imre: 
„Magyar irálytan.“ Arany János „Toldija“ — elemezve. — Két
hetenként Írásbeli házi dolgozat.

L a t in n y e lv ta n .

I-ső oszt. hetenként 6 óra. A főnevek ejtegetése. A nemre vo
natkozó szabályok. A melléknevek fokozása, számnevek, névmások. 
A su m  segédige és összetételei, A rendes igék ragozása a cselekvő-



27

és szenvedőit lukban; végre a verba deponent,iá-k. — A nyelvtan 
alkalmazására latin-magyar és magyar-latin gyakorlatok. írásbeli 
dolgozatok. K k. Szénássy Sándor: „Latin nyelvtana“ és „Latin 
olvasókönyve“ : átdolgozta Elischer József.J  O

II- ik oszt. hetenként ß óra. Az első osztálybeli tananyag átis
métlése után a rendes és rendhagyó igék hajlitása, a kötő-szócskák, 
igehatározók, praepositiók ismertetése megfelelő latin-magyar és ma
gyar-latin mondatok fordítása, könyv nélkülözése és elemzése. írás
beli gyakorlatok. ív. k. mint az első osztályban.

III- il c oszt. hetenként G óra. Syntaxysból: a mondat kellékei, 
easustan, adjectumok, névmások és praepositiók használata megfelelő 
gyakorlatokkal. — K. k. Schulz Dávid. — Elischer József „Latin 
olvasókönyvéből“ : Róma alapításától kezdve Tarquinius Superbusig. 
— Tirociniuniból: az első rész egészen és ‘58 mese nagyobb részt 
emlékelve is. K. k. Siebelis-Szamosi: „Tirocinium poeticáim.“ 2-ik 
kiadás 1874. írásbeli föladvánvul: mondatok szerkesztése.

J

IV- ik oszt. hetenként fi óra. — Az igeidők, módok, conjunc- 
tiók és adverbiumok használata, nyelvtani szabálytalanságok, pro- 
sodia, metrica-, pénz- és időszámittás, megfelelő gyakorlatokkal. — 
Írásbeli otthoni dolgozatok. — K k. mint fentebb. — Cornelius 
Neposból: Epamínondas, Agcsilaus, Hannibal életrajza forditva és 
elemezve, egy életrajz emlékelve. — Tirociniuniból: 22 olvasmány 
forditva, prózába át,téve és részben emlékelve. — K. k. mint fentebb.

■

Ném etnyelvtan.

I-ső oszt. hetenként 2 óra. Mondattani alapon a tárgy és tu
lajdonságnevek ejtegetése, az utóbbiak fokozása: számnevek és név
mások. Fordítási gyakorlatok. Otthoni dolgozatok. K. k. Hoffmann 
Mór: „Német nyelvtan.“

II- ik oszt. hetenként 1 óra. Az igék és határozók. Az egyszerű 
és összetett mondat; a fő- és mellékmondat. Forditási gyakorlatok. 
Költemények mondattani és alaktani elemezése, fordítása és emléke
lése. Otthoni dolgozatok. ív. k. Ballagi K ároly: „N. nyelvtan“ és 
Ballagi K .: „N. olvasókönyv.“

III- ik oszt. hetenként 2 óra. Mondattani főszabályok. A helyes
írás. A pontozás. Német és magyar olvasmányok alaktani és mon
dattani elemezése, fordítása és emlékelése. Otthoni dolgozatok. K. k. 
Ballagi K .: ,,N. nyelvtan“ és Ballagi K ,: ,,N. olvasókönyv,“
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IV-ik oszt. hetenként 2 óra. A mondattan befejezése. Nemet és 
magyar olvasmányok fordítása és főként mondattani elemezése. Köl
temények emlékelése. Ortographia. Interpunctio. Otthoni dolgozatok. 
K. k. Ballagi K .: „N. nyelvtan“ és Ballagi K .: „N. olvasókönyv.“

Földrajz.

I- ső oszt. hetenként 3 óra. Magyarország s a földközi tengert 
környező országok. Az egyes vidékek rajzolása. K. k. Seholtz Al
bert: „Földrajz a gymnasimnok használatára“. T. rész. Harmadik 
javított kiadás 1885.

II- ik oszt. hetenként 3 óra. Europa többi országai és Ázsia. 
Az egyes vidékek rajzolása. K. k. Scholtz Albert : „Földrajz a 
gymnasimnok használatára.“ II. rész. Második kiadás. 1883.

III- ik oszt. hetenként 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. 
Az egyes vidékek rajzolása. Physikai és Mathematikai földrajz, K. 
k. Scholtz Albert: „Földrajz a gymnasimnok használatára“ III. rész. 
Második javított kiadás. 1884.

IV- ik oszt. hetenként 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia 
földrajza. Az egyes vidékek térképeinek rajzolása. K. k. Scholtz 
Albert: „Földrajz a gymnasimnok használatára“. IV. rész. Második 
kiadás. 1882.

Történelem.

III- ik oszt. hetenként 3 óra. A magyar történetnek művelődés 
történettel egybekapcsolt ismerete, az 1867-iki kiegyezéséig. K. k. 
Batiszfalvi István.

IV- ik oszt. hetenként 4 óra. Az egyetemes történelem össze
függő áttekintése. Az ókor története, különösen a görög és római 
történet a császárság megalapításáig. K k. Vaszary Kolos.

M ennyiségtan és m értan.

I-ső oszt. Számtan, hetenként 4 óra, A tizes rendszer; a négy 
alapművelet, elvont s egynevü számokkal; több nevű számok szét
bontása s összevonása, a négy művelet több nevű számokkal; törzs
szám és összetett szám; a számok oszthatósága; a számok legna
gyobb közösmértéke és legkisebb közöstöbbszöröse; a négy alapmű
velet közönséges- és tizedes törtekkel. K. k. Man ritz Rezső „Közön
séges számtan“ , Mértani rajz, hetenként 2 óra. A pont, egyenes



vonalok, szögek, három-, négv- és sok-szögek; egybevágó és hasonló 
idomok; symmetria, kor- és csigavonal. Terület számítás. K. k. 
Mendlik Ferencz és Dr. Schmidt Ágoston „Rajzoló Geometria“.

II- ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Rövidített műveletek; 
az arányosság, a hármas szabály az egyszerű következtetések alap
ján; arányos osztás, középszám, százalék számítások és azok alkal
mazása a lerovat, leszámitolat, íélpénz. burkolatsúly, alkuszdij és 
jutalék kiszámítására; egyszerű kamatszámítás, határszámolás. K. k. 
Manritz Rezső „Közönséges számtan“. Mértani rajz, hetenként 2 
óra. A térbeli egyenesek és síkok kölcsönös helyzetei; test-szöglet, 
sík és görbe lapok által határolt szabályos és szabálytalan testek; 
perspectiva. A testek felületének és köbtartalmának kiszámítása. K. 
k. Dr. Schmidt Ágoston „Geometria elemei“.

III- ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Az arány és aránylat, 
ezek alkalmazásai: a hármas szabály, kamatszámítás, lánozszabály, 
arányos osztás; elegyit'si számítások, arany és ezüstről szóló számí
tások: szinsúly, összessúly, finomság, pótsúly; vertpénzek átszámí
tása ; váltók és értékpapírok leszámitolása, összetett kamatszámítás. 
K. k. Manritz Rezső „Közönséges számtan“. Mértan, hetenként 2 
óra. Egyenes vonalú idomok; összeillésig; symmetria, hasonlóság, te
rület meghatározás, s az idevágó szerkesztések. Geometria alkalma
zása a rajzolásnál és mérésnél. K. k. mini fentebb.

IV- ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Az algébra jelei ; az 
összeg, szorzat, hatvány, kiilömbség és a nemleges számok; algébrai 
mennyiségek összeadása és kivonása; többtagúnk szorzása, négyzete, 
köbe; a tizesrendszeri számok négyzete és köbe; a hányados, több
tagúnk legn. közös osztója, a törtek egyszerűsítése; a legkisebb közös 
többszörös és a törtek összevonása; elsőfokéi egy ism. egyenlet. K. 
k. Manritz Rezső „Általános számtan“. Mértan, hetenként 2 óra. 
Kör, kerülék, mentelék, hajtalék és azok érintői, evoluták, eycloisok. 
Egyenesek, egyenesek 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 kiszámitáaa. K. k. mint fentebb.

I

Term észetra jz .

IV-ik oszt. hetenként 2 óra. A levegő és viz ph. tulajdonságai, 
összetétele, alkatrészei; vegyidet, keverék, súlyviszonyok; S., P., C. 
s ezek termékei; a proteinanyagok és szénin (Iratok ; ('1. a fontosabb
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szerves és szervetlen savak; férnek,' al jak, sók; az ásványok fénye, 
tömöttsége, fajsulya, összetartása, alakja, kristályok; az ásványok 
rendszeres leírása, kőzettan felosztása, a gránátos, porphyros, bazal- 
tos, palás és törmelék-kőzetek; a föld történetének korszakai; a, viz, 
tűz, földrengés s egyéb erők hatása a jelenkorban; a negyed, har
mad, másod és első kor rövid leírása. K. k. Dr. Rótlr Samu ,,Az 
ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.“

Rajz és Szépirás.

I. és II. oszt. hetenként 2 óra. Geometriai rajz a mennyiben 
alapul szolgál a szabadkézi rajztanitásnál. A pont, vonal, ennek 
összefüggései; díszítmények. .Egyszerű ábra. Hogy alakúi az össze
tett, ábra az egyszerű alakból, s hogy kell amazt elemezni. Díszít
ményeknek önnáló szabadkézi rajzolása. Folyó és mii Írási gyakor
latok.

III. és IV. oszt. hetenként 2 óra. Diszitményofe különféle styl- 
ben. A figurális rajzolás elvei.

Távlattan. Gypszminták és egyszerűbb testek természet után 
való rajzolása.

Folyó és műirási gyakorlatok.

Ének.

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

Tornászat.

I-ső, IL-ik, III -ik és IV-ik oszt. két csoportban hetenként 4 
óra. Szabad,- rend- és szergyakorlatok.

Gyors irászat.

A gyorsírást Gabelsberg Markovits rendszere szerint Marhauscr 
Imre oki. gyorsíró tanította. Tankönvvül Bódog János müve hasz- 
náltatott, Tanuló — mint kezdő — 10 volt.

Zene.

Kirchner Károly tanártársunk több ifjút zongorázni tanított és 
tanítványainak előmenetelét a tornavizsga napján tartott zenevizs
gán a közönségnek bemutatta. Azonkívül Hecht Kamrád és Hilde- 
brand Gusztáv tanító urak adtak privát órákat.
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V.

A tanulók névjegyzéke és születésük helye.

I-ső osztály.

Androsits István rom. kath., Buzsák, Somogyin.
Állmaim Gyula ism. ág. hitv., Ilidasd, Baranyáin.
A páth Béla ism. róni. katli., Felső-Hidvég, Tolnám.
Bakody József róm. katli., Zomba, Tolnám.

5 Bodnár Géza róm. katli., Szeszvete, Horvátország.
Borbély Gyula lielv. liitv., Ipacsfa, Bárányául.
Csullag Andor róm. kath., Puszta-Mászlony, Tolnám.
Dobrova Ede róm. katli., Bonyhád, Tolnám.
Drinóezy János ág. liitv., Sárszcnt-Lőriucz, Tolnáin.

10 Farkas Zoltán lielv. liitv., Fehérvár, Fehérm.
Gazdag József róm. katli., Hajmás-Kór, Veszprémin.
Grad Frigyes róm. katli., Nádasd, Bárányául.
Glöckner Ignácz lielv. liitv., Tata-Tóváros, Komároinm.
Göth Ede róm. katli., Baboesa, Somogyin.

15 Ilagyik József róm. katli., Szászvár, Bárányául.
Horváth Ernő róm. katli., Tengőd, Tolnám.
Klein József ág. liitv., Kalaznó, Tolnám.
Koch József róm. katli., Bonyhád, Tolnám.
Koch Vilmos ág. liitv., Nagy-Dorogh, Tolnám.

20 Korneth Béla ism. róm. kath., Hcrczeg-Szöllős, Baranyam 
Kovács Dezső lielv. hitv., Csehi, Baranyam.
Kovács Zoltán lielv. hitv., Csehi, Baranyam.
Lucz György róm. kath., Ü-Bánya. Baranyam.
Lengyel Zsigmond ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.

25 Mihályfy József róm. kath., Ssegzárd, Tolnám.
Makay Gyula róm. katli. Fájsz, Somogyin.
Pintér Lajos róni. kath., Értény, Tolnám.
Podhrádszky János ág. hitv., Tordas, Fehérm.
Rippel Sándor róni. katli., Kaposvár, Somogyin.

30 Rothiirmel Károly ág. hitv., Mórágy, Tolnám.
Szorg József róni. kath., Pécs, Baranyam.
Szakáeh Iván róm. kath., Bölcske, Tolnám.
Szalay Tivadar lielv. hitv., Nagy-Szokoly, Tolnám.
Vágner Ádáin ág. hitv., Rácz-Kozár, Baranyam.

Jegyzet. A rövidítések miigyalázata: Ag. hitv. égostai liitvaIIA.su evangélikus; lielv. 
hitv. helvet hitvallású evangélikus; róni. kath. római karholikus; gör. kel. görög kele
t i ; méz. vall, mézes vallásit; m. megye.



35 Varga Sándor ág. hitv., Tórdas, Fehérm.
Vetter Gyula róm. kath., Paks, Tolnám.
Volkasinovits Vazul gör. kel., Duna-Szekcső, Baranyáin.

Évközben kimaradt:

Illés János róm. kath., Felső-Leperd, Tolnám.
Retek Bálint róm. kath., Pilla, Somogyin.

40 Szinger Ignácz móz. vall., Mórágy, Tolnám.
Trapp János ág. hitv. Börzsöny, Tolnám.

II-ik osztály .

Ábrahám Ernő róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Aj láthy Károly ág. hitv., Bikács Tolnám.
Arany Béla belv. hitv., Szakcsimajor, Tolnáin.
id. Becker Adám ág. hitv., Bonyhád, Toln án.

5 ifj. Becker Adám ág. hitv., Bonyhád. Tolnám.
Becker János ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.
Bergl Sándor móz. vall., Ozora Tolnám.
Bergsmann Samu móz. vall., Nagypál, Bararyam.
Biczó Sándor helv. hitv. Büdüsfa, Bárányául.

10 Diczendy Pál róm. hath., Bonyhád, Tolnám.
Engel Jenő móz. vall., Bonyhád, Tolnám.
Farkas Lajos belv. hitv., Sz.-Fehérvár, Fehérm.
Fejes Lajos helv. hitv., Kémes, Baranyam.
Fekete Antal róni. kath., Dombóvár, Tolnám.

15 Fekete Gyula róm. kath., Dalmand, Tolnám.
Galandauer Ármin móz. vall., Hanth, Tolnám.
Groscli Victor ág. hitv., Rácz-Kozár, Baranyam.
Hagymásy Dénes belv. hitv., Paks, Tolnám.
Heckenberger Gyula róni. kath., Kocsola, Tolnám.

20 Hoffmann Ákos ág. hitv., Paks, Tolnám.
Honig Victor móz. vall., Gölle, Somogyin.
Kring Ödön ág. hitv,, Kétv, Tolnám.* »
Kirnbauer Lajos ág. hitv., Vágód, Vasm.
Magyarász Béla róni. hath. Tevcl, Tolnám.

25 Magyarász János róni. kath., Tevel, Tolnám.
Molnár János helv. hitv., Őcsény, Tolnám.
Molnár Vilmos ág. hitv., Sárszent-Lőrincz, Tolnám.
Mühl Sándor ág. hitv., Mekényes, Baranyam.
Parragh József helv. hitv., D.-szt.-György, Tolnám.

30 Perczel Quidö róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Schmirmund Lajos ág. hitv., Hidasd, Baranyam.
Szedlák Béla róm. kath., Mohács, Baranyam.
Szorg József róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
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Évközben kimaradt:

Gehringer János ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.
35 Rein János ism. ág. hitv., Bonyhád, Tolnám.

III-ik osztály .

Áltmann Henrik ág. hitv., Hidasd, Baranyam.
Blan Ferencz rom. katli., Zomba, Tolnám.
Borbély Kálmán helv. hitv., Ipacsfa, Baranyam. 
Dömötör Lajos helv. hitv., Büleske, Tolnám.

5 Fekete István helv. hitv., Mólvány, Somogyin.
Fetzer Ferencz rém. katli., Lengyel, Tolnám.
Fördó's Mihály ág. hitv., Szegzárd, Tolnám.
Glöckner Károly helv. hitv., Tata-Tóváros, Komáromul. 
Grosch József ág. hitv., Tamási, Tolnám.

10 Hagymásy Ferencz helv. hitv., Paks, Tolnám. 
Hildebrand Miksa ág. hitv., Pilla, Somogyin.
Hoffmann Pál ág. hitv., Paks, Tolnáin.
Lützenburger József róni. katli., Bonyhád, Tolnám. 
Makay Béla helv. hitv., Nyiin, Baranyam.

15 M argócsi Aladár ág. hitv., Duna-Egyháza, Pestin. 
Madzon Rezső róni. katli., Decs, Tolnám.
Miudszenty Béla ism., ág. hitv., Mohács, Baranyam. 
Pestby István ág. hitv., Űzd, Tolnám.
Patonay Sándor ág. hitv., Pécsvárad, Baranyam.

20 Rauschenberger József róni. katli., Máza, Tolnám. 
Reitberger Gyula róni. katli., Bonyhád, Tolnám.
Sáfár Pál ism., róni. katli., Nagy-Mányok, Tolnám. 
Sclimorl Oszkár róni. katli., Rácz-Boly, Baranyam. 
Simon Ottmár róni. katli., Báttaszék, Tolnám.

25 Simontsits Andor ism., róni. katli., Bölcske, Tolnáin. 
Szakách Ernő róni. katli., Bölcske, Tolnám.
Szalay Nándor helv. hitv., Nagy-Szokoly, Tolnám. 
Szúrnia József ág. hitv., Duna-Egyháza, Pestm.
Támer Jenő ág. hitv., Némedi, Tolnám.

30 Tliúry Ákos ism., róni. katli., Nagy-Dobsza, Somogyin. 
Vágner Andor ág. hitv., Varsád, Tolnám.
Vágner Endre ág. hitv., Felső-Nána, Tolnám.
Vickert Lajos ág. hitv., Alsó-Nána, Tolnám.
W inkle Ferencz ism. róni. katli., Pécs, Baranyam.

35 Zsigmond Ferencz róm. katli., Szegzár.l, Tolnám.

Magántanuló:

Ritzel Frigyes ág. hitv. Bonyhád, Tolnám.
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Évközben kimaradt:

Dobrovics Kálmán róni. katli., Alsó-Pél, Tolnám.

IV. osztály .

Ábrahám Gyula róni. katli., Mucsi, Tolnám.
Bobár János róni. katli., Polány, Somogyin.
Czettl János róm. katli., Kassa, Baranyam.
Cziffray Károly róni. katli.. Letenye, Somogyin,

5 Egermann István róm. katli., Bonybád, Tolnám. 
Eifertli Lajos ág. liitv., Sárszent-Lőriucz, Tolnám 
Erbardt Henrik ág. hitv., S.-Szobb Somogyin.
Feldl István róm. katli., Dárda, Baranyam.
Fördös Vilmos ág. liitv. Bonybád, Tolnám.

10 Friedszám Jakab róm. katli., Máza, Tolnám.
Haffner Ernő ág. liitv., Kötesd, Tolnám.
Harka Sándor róm. katli., Harcz, Tolnám.
Hofner Károly róm. katli., Várkony, Baranyam. 
Korneth Ferencz róm. katli., Nagy-Szöllős, Baranyam. 

15 Kovács Sándor lielv. hitv., Csehi, Baranyam. 
Kiinsztler János ág. liitv., Bonybád, Tolnám.
Németh Zoltán róni. katli., Kaposvár, Somogyin. 
Pollák Fiilöp móz. vall., Bonyhád, Tolnám.
Raksányi Elemér ág. liitv., Dana-Egyháza, Pestm.

20 Sántha Ernő ág. hitv., Várpalota, Veszprémin.
Sárközy Károly helv. hitv., Kápolnásnyék, Fehérm. 
Schmidt Ferencz róni. katli., Karlovitza, Szlavónia. 
Steib Mihály róm. katli., Bonybád, Tolnám.
Strack János ág. hitv., Bonybád. Tolnám.

Évközben kimaradt:

25 Köhler János f  ág. liitv., Izmény, Tolnám.
Ambrus József ev. ref. Luzsok, Baranyam.
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VIT.

Ösztöndíjak.

A Rosenstein-féle 1000 írtnak kamatját Bom háti nagyközségé
nek elöljárósága felerészben Hoffmann Pál III-ik, felerészben Bergl 
Sándor Il-ik osztálybeli tanulónak Ítélte oda.

A gróf Stiriun-Limburg féle ösztöndíjban Perczel Quido Il-ik 
oszt. tanuló részesült.

A tanári kar, részint kegyes alapítók, részint a j á n d é k o z ó k  
szívességéből a következőknek adhatott ösztöndíjat, a „Petőfi“ félét
— magyar irályért Sántha Ernő IV-ik osztálybeli tanulónak, 
a „Balogh“-félét Apátbi Károly és Bekker János Il-ik oszt. növen
dékeknek. Tek. dr. Moldoványi István úrnak 10 frtos adományát
— a latinnyelvben való jártasságáért — Eifert Lajos IV-ik oszt. 
tanuló nyerte el. — Tek. dr. Schvetz Antal urnák jutalmát a tör
ténelemben való tájékozottságáért Erliardt Henrik kapta meg. Tek. 
Angyal Fcrencz úrnak öt forintos ösztöndiját Reitbergcr Gyula nyerte 
el, miután ő egyike azoknak, kik német anyanyelvűk daczára a 
magyar nyelvet tökéletesen beszélik. Tek. dr. Davidovits Sándornak 
egy aranyát — a magyar történelemben való jártasságáért Glöckner 
Károlynak adta oda a tanári kar.

VIII.

Szertárak.

Könyvtárunk ez évben a következő művekkel gazdagodott:
Vétel utján; Budapesti Szemle, Nyelvőr, Természettudományi 

Közlöny, Az országos tanáregyesület közlönye, Prot. Egyház és isk. 
lapok, Ev. egyház és iskola, Az osztrákmagyar monarchia írásban 
és képben. — Azonkívül lemásoltatott tek. Schambach kaposvári 
tanár urnák igen sikerült: „az északi égboltozat csillagképei“ féle 
térkép.

Ezen kívül több szakkönyv.
Ajándékozás utján: tek. Rátli Mórtól: Arany János hátrahagyott 

iratai, Gróf Benyovszki Móricz életrajza, Shakespeare színmüvei. Az 
m. t. akadémiától: annak összes kiadványai. T ek: Mindszenty Aurel 
ú rtó l: Az „Osztrák Magyar Monarchia“ féle térképe. Tek. Angyal 
Ferencz: „Magyar népbarát.“ Forbergcr László tanártársunktól: A 
gymnasium! épületnek rajza. Azonkívül a legtöbb budapesti könyv
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kiadó elkiildé az uj kiadványokat. Természetrajzi gyűjteményünket 
gazdagiták: nagys. Simomtsits Béla alispán úr egy gyönyörű kagy
lóval, tek. Rináldi Otto egy királysassal, tck. Erhardt Henrik 
egy sólyommal, Prick helybeli kereskedő úr pedig bronzkorbeli le
leteket adományozott.

Több helybeli nevelésügy barát és néhány tanuló régi pénzekkel 
gazdagiták érem- és pénzgyíijteményiinket.

Meglehetős gazdag rajzeszközgyüjtemónyünket az idén geometriai 
testekkel és gypsmodelekkel — 50 frt erejéig — szaporítottuk.

IX.

Tápintézet.

Intézetünk, a mely a tolltartó testület közvetlen felügyelete és 
segélyezése mellett valláskülömbségre vak) tekintet nélkül fogadja 
be a jelentkező tanulókat, ez évben 52 tanulót látott el 50 frtnyi 
befizetés mellett ebéddel és vacsorával. Reggelire, mely tejből és egy 
darab süteményből áll, 1 frt 60 kr. havi illeték mellett átlag 36-tan

Az alulírott által kezdeményezett alap, a melyből majdan sze
gény sorsú, jó, szorgalmas tanítványok sogélyeztetnek, az idén 91’80 
írttal szaporodott, van tehát reményünk, hogy a jövő évben az 500 
frtnyi alap elérése után már segélyezhetünk egy-két jóravaló ifjút. 
Igen kérem ennélfogva különösen a tisztelendő lelkészkart, hogy ez 
évi supplicansnnkat pártolni szíveskedjék.

Hálás örömmel jelentem, hogy tek. Kramoliny József úr az 
ifjúságot az egész farsangi idő alatt vasárnaponként fánkkal vendé
gelte meg.

Termékben adómányozott: tiszti. Kracber György 2 zsák bor
sót, tiszt. Apáthi Károly Va mérő babot, tek. Madzon Rezső bur
gonyát, tiszti. Sántha Károly asszonyság 20 kilo túrót, t. ez. Miihl 
János tanító úr fa mérő babot. Molnár János 1 zsák burgonyát.

Egy asztaltársaság pecsenyével lepte meg az ifjakat, Kirchner 
Károly és Gyalog István, valamint alulírott is ünnepi alkalommal 
egy-egy pohár borral kedveskedett.
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X.

Zárszó.

A jövő tanév szept. 1-jén veszi kezdetét. A hónap három első 
napja a beiratásra, a pót és javitó vizsgákra fordittatik.

Javító vizsgára csak azon tanuló bocsáttatik, ki csak egy tan
tárgyból nyert „elégtelen“ jegyű osztályzatot. A két tantárgyból 
bukottak, osztály ismétlésre utasitvák.

Az első osztályba felvétetnek, a kik a 9-ik életévet betöltötték 
és legalább is négy elemi osztályt végeztek, a mit kiki bizonyit- 
ványnyal esetleg fölvételi vizsgával tartozik igazolni.

Tankönyvekről az intézet egyik tanára gondoskodik.
A tandijat és tápintézeti illetéket félévenként előre kell lefizetni.
Az igazgatóság a koszt és szállásadókról, valamint azon hely

beli német családokról is, a kik gyermekeiket magyar helyre cse
rébe adni szándékoznak, jegyzéket vezet és a szülőknek erre vonat
kozólag levélben is szívesen szolgál felvilágositással.

A szülők — gyermekeik érdekében — fölkéretnek, hogy mi
előtt gyermekeiknek szállást fogadnak, tudakozódjanak a tanári tes
tületnél. — Külőmben is figyelmeztetik mindenki, hogy szállást 
adni és véglegesen kivenni csak az igazgatóságnak beleegyezésével 
lehet.

Az új növendék szülői figyelmeztetnek, hogy a magas közokta
tási ministeriumnak 19370. számú rendeleténél fogva kötelesek a má
sodízben való himlőoltásról bizonyítványt hozni. A ki kezt elmiüaszt- 
ják , öOkrnyi összeget tartoznak letenni e czélra.

Bonyhádon, 1888. évi junms 25-dikén.


