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T.

Igazgatói jelentés az I888g-iki tanévről.

Altanodánknál September hó első három napjaiban a beiratko
zást, elhelyezést és a javitó vizsgálatokat végeztük cl, negyedikén 
pedig isteni tisztelettel és a törvények fölolvasásával nyitottuk meg 
a tanévet. Nagytiszteletii Gráf József esp. megbízott, valamint több 
egyházi és világi nagybizottsági tag s számos vendég és szülő emelte 
ez alkalommal az ünnepélyes megnyitást.

A tanulók létszáma 143, s igy négygyei több a tavaknál. 
A tanítás a kedvező egészségi viszonyoknál fogva szakadatlanul 
folyt. — ltjaink erkölcsi magaviseletével meg voltunk elégedve. 
Fordult ugyan elő eset, hogy csekélyebb mérvű kihágásért az osz
tálytanároknak szigorúbban kellett föllépni, meg is kellett az első 
harmadban — többnyire hazudozás miatt — egynéhány ifjút „ke
vésbé elégséges“ osztályzattal róvni és sajnos, csaknem az év végén, 
egy fiatal tanulót lopás miatt csendesen eltávolítani; a túlnyomó 
többség azonban jó magaviseletii volt s évközben a megróvottak is 
csaknem kivétel nélkül megjavultak.

Nagy befolyással volt az erkölcsi magaviseletre nézve az, hogy 
a tanárikar az ifjakat lakásaikon is ellenőrizte.

A mi a szorgalmat és előhaladást illeti, jelenthetem, hogy a 
Ill-dik osztálynak legtöbb tanulója, a lV-dik osztálynak túlnyomó 
része, a másodiknak kétharmada teljesen kielégité a tanári kart, az 
első osztályban azonban részint a magyar-nyelv ismeretének hiánya, 
részint gyarló előkészület, részint tehetség hiánya miatt több tanuló 
nem felelt meg a kívánalomnak. — Természetes, hogy különösen 
a negyedik osztályban azokat, kik a tudományos pályán sikerrel

í*
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tovább nem haladhatnának, valamint az első osztályban a meg' nem 
felelőket tovább nem bocsátottuk.

A vallás erkölcsi nevelésre ez évben is kiváló gondot fordítot
tunk. Ág. hitv. ev. iíjaink az intézet nagytermében tartott magyar
nyelvű isteni tiszteleten vettek részt, a többiek pedig saját felekeze
tűk lelkészei által gondoztattak.

Az ifjúság egészségi állapota kitűnőnek mondható. Járvány ez 
évben éppen nem pusztított, jelentékenyebb betegségek is alig for
dultak elő, csak egy első osztálybeli tanuló forgott sokáig élethalál 
veszély közt s nem folytathatta ennélfogva egészségének hclyreálta 
után sem tanulmányait.

A tanári karban annyiban történt változás, hogy Midii Gusz
táv helybeli segédtanító úr bízatott meg az ének tanításával. A ke
rület tőtanodája megválasztotta ugyan Arndt János tanártársunkat 
a magyarnyelv és irodalom tanárává, de ő, noha már e polgári év 
elején elfoglalhatta volna állását, intézetünk iránti szereteténél fogva, 
nehogy nálunk a tanitás menete csorbát szenvedjen, e tanéven át 
még itt működött.

A midőn e helyen is mély köszönetét, mondok azon 1G évi 
buzgó munkálkodásért, a melyet intézetünknél részint mint tanár, 
részint mint igazgató kifejtett, csak kötelességemet teljesítem, ha az 
előbb említett elhatározásáért, illetőleg szívességéért intézetünk részé
ről e helyen is elismerő szavaimat hallatom.

A fentartó testület még a szünidőben fogja e megüresedett tan
széket alkalmas tanerővel betölteni.

Évközben meglátogatta intézetünket az ikerelnökség, továbbá 
tek. dr. Láng Frigyes iskolai felügyelő úr, valamint több iskolai 
nagy bizottsági tag is.

Május 9- és 10-dikén vizsgálta meg behatóan intézetünket 
nagys. Mészáros Nándor ministen megbízott. Örömmel constatálha- 
tom, hogy ő nagysága az intézet épületeit, a tantermek nagyságát, 
világosságát és tisztaságát, a szertárak helyiségeit és fölszerelését 
teljesen kielégítőnek nyilatkoztaié ki. Buzditólag hatottak ránk szak
avatott paedagogiai tanácsai, elismerő szavai és különösen azon jó 
indulata, hogy a tanári karnak három rendbeli óhaját -— a feleke
zeti tanárokra vonatkozólag — nemcsak a jegyzőkönyvbe fölvétetni



engedte, hanem annak a magas kormánynál való támogatását is 
megígérte.

A fentartó testület ez évben is tőle telhetőkig gyarapította in
tézetét. A gyengébben dotált V. tanári állomás tanárának Forberger 
Lászlónak fizetését 50 frttal emelte s egy régebbi határozat szerint 
érdemeinek elismeréséül jövőben a rendes tanári fizetést szavazta meg.

A nagyterein rajzpadokkal, a negyedik osztály uj padokkal 
lett ellátva. A nyári torna-helyiséget egészen uj tornaszerekkel lát
tuk el. Kgv téli torna-csarnoknak terve tek. Bockclberg Ernő urnák 
útmutatása szerint 200 frtnvi költségen lett megszerezve. Az egyes 
szertárakban a még hiányzó és szükséges tárgyakat hozattuk meg.

Hálás szivvel sorolom fel ez évben is tanintézetünknek nemes 
szivii pártfogóit, kik közel és távolról serkentőleg hatottak ránk és 
már csak érdeklődésük kitüntetése által is hozzájárultak az algym- 
nasium jövőjének biztosításához. A dunántúli egyházkerület a föl- 
mentvényi pénzből 100 irtot, vallástanitásra pedig 200 irtot aján
dékozott s azon felül az építészeti kölesön törlesztésére 500 írt tíz évi 
ingyen kölcsönt engedélyezett. Az ev. egyetemes gyűlés ez évben 
is 100 frtot ajándékozott. Méltóságos Káldy Gyula volt kerületi 
felügyelő úr 200 frtot ajánlott fel az ötödik tanári állomás javadal
mazására. Ugyan ily czélra küldött, egy nemes szivre valló levél 
kíséretében az igazgatóságit >z Budapestről dr. Borbély József ur 
:I00 frtot és tekintetes Pesthv Mór Uzdról egy vadásztársaság aján
dékaként 25 frtot. A bonyhádi takarékpénztár ez évben is 100 frtot 
adományozott tornaeszközökre, Kallina Mór műépítész pedig 100 
frtot engedett el a terv készítésének árából.

A tanári nyugdíjintézetre, melynek alapja már 5000 írt, tek. 
Bodnár Károly úr 10 frtot, N. N. pedig 6 frtot ajándékozott.

Fájós szivvel emlékszem meg halottainkról. A mily kiméletes 
volt a halál az ifjúság és a tanerők iránt, oly kegyetlenül ragadta 
el intézetünknek legnagyobb pártfogóját, mélt. Káldy Gyula kerü
li ti felügyelő urat. Érdemeit, az egyház és iskola körül eléggé mél
tányolta a kerület a győri gyászisteni tiszteleten, de azon áldozat- 
készségről és ügyszeretetről, a melylyel a boldogult intézetünket 
gyámolitá, e helyen megfeledkezni bűn lenne.



Midőn esdő szózatunkat kibocsátottuk egy Y-dik tanári állo
más-alap létesítésére, ő volt az, a ki testvéreivel együtt boldogult 
atyjuk emlékére 1000 frtnyi alapítványt tett s a midőn tudomására 
jutott, hogy nem folyt be annyi, hogy az alapból egy tanerőt 1i- 
zetni lehet, évi 200 írttal segélyezte intézetünket.

Ezen áldozatkészségénél azonban még inkább méltánylandó az, 
hogy ő volt az e lső  k e r ü l e t i  f e lü g y e lő ,  a ki évközben is 
meglátogatta a meszsze távolban levő intézetet s napokat töltvén itt, 
személyesen szerzett magának tapasztalatot tanodánk állapotáról.

A tanári kar a szomorodott özvegyhez való részvétirattal s az 
ifjúsággal együtt tartott gyászisteni tisztelettel fejezte ki részvétét.

Elragadta továbbá a halál intézetünk kormányzói közül az 
egyik legbuzgóbbikat, nagyt. Apátliy Kárólvt, a ki áldozatkész
ségével, szakavatottságával s különösen a tanodának Bonyhádra való 
áthelyezése körül nagy érdemeket szerzett magának.

Megtörődöt szívvel osztoztunk alkotmányos királyunknak mély 
gyászában is. Intézetünkön gyászlobogó jelzé Rudolf trónörökösnek 
végzetes halálát. A tanári kar részt vett a temetés napján tartott 
requiemen és valamennyi felekezet gyászisteni tiszteletén. Az összes 
ifjúság az ev. templomban a rá kővetkező vasárnapon vett részt a 
gyászisteni tiszteleten, a bed Jób 1 f. 12 — 22 alapján:

M e g s i r a t tu k :

1. Az alkotmányos király keserű sorsát.
2. A nemzetnek hű, jövendőbeli vezérét.
3. A tudománynak királyi Maecenását.

Legyen áldott mindnyájuknak emlékezete közöttünk!
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A hatóság által rendelt szigorlatok, a hol minden tanuló min
den egyes tantárgyból egy másik tanárnak jelenlétében végleg meg- 
vizsgáltatik, következőleg tartattak meg :

Jú
ni

us s:teo
D é l e l ő t t Censor NW

D é l u t á n Censor

IV,11 to l ' 1J
III. Magyar G y a l o g

IV. Német K i r c h n e r

Szombat 15.
I. Latin M a r h a u s e r III. Német K i r c h n e r

ír. Magyar F o r b e r g e r IV. Számt. Mért. A r n d t

Hétfő 17.
i. Földrajz A r n d t III. Számi. Mért. F o r b e r g e r

ii. Latin F o r b e r g e r IV. Magyar M a r h a u s e r

Kedd 18.
i. Számtan M a r h a u s e r III. Földrajz G y a l o g

ii. Német A rr .d t IV. Történelem A r n d t

Szerda 19. !• Magyar K i r c h n e r III. Történelem G y a l o g

II. Számi. Mért. M a r h a u s e r IV. Földrajz A r n d t

Coiltört. 20.
i.

ii. Vallás K i r c h n e r
ni.
IV.

G y a l o g

Péntek 21.
I. Mértan K i r c h n e r III. Latin A r n d t

IV. Latin F o r b e r g e r IV. Ásványtan«/ G y a l o g

Szombat 22.
I. Német A r n d t

II. Földrajz M a r h a u s e r

Vasáru. 28.
1.

II.
Torna- és

• III.
IV.

z e n e v iz sg a  
6—7-ig.

A nyilvános záróvizsga pedig június hó 24-dikén 8 — 12-ig ej 
tetett meg.



Miután alulírottnak igazgatói cyclusa lejárt, az egyetemes gyű
lés határozata folytán pedig az iskolai nagy bizottság jövőre nem 
sorrend szerint erősíti meg az igazgatót, arra kérem a tisztelt szü
lőket és a nagyérdemű közönséget, hogy ezentúl a később megvá
lasztandó igazgató neve alatt szíveskedjenek az igazgatósághoz for
dulni.

Mély köszönetét mondva azon támogatásért, a melyben intéze
tünk három évi vezetésem alatt részesült,

maradok kész szolgájuk

M a r h a u s e r  Imre,
igazgató.



T a n á r i  s z e m é l y z e t .

II.

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 osztályokban
H e t i

óráinak
s z á m a

J  e g y z e t

Arndt Janos, egyházi 
1873. Vallástan III.—IV. oszt. Magy árnyéi v I.—IV. oszt. 18 Az I -so osztály főnöke, tanárértekezleti 1 

jegyző.

Forberger László, oki. t. 
1886.

Német nyelv I.—IV. oszt. Történet III.—IV. oszt 
Szabadkézi rajz I.—IV. oszt. Toma I .—IV. oszt. 21 A Il ik osztály főnöke, könyvtárnok. |

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

nyugdíj intézeti pénztárnok. j

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

földrajzi szertár őre.

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

Mühl Gusztáv, 1888. Ének I.—IV. oszt. 4 Ev. néptanító.

Kienle József Hit- és szertartástan I.—IV. oszt. 4 Róni. kath. káplán 8 hitelemző.

Sikó Ernő Vallástan I.—IV. oszt. 4 Ev. ref. helyettes lelkész.

Dr. Reich Á. Vallástan I.— IV. oszt. 4 Mózes vallású főrabbi és hitelemzó'.

Jegyzet. A gör. kel. vallásuak a gráboczi zárdafó'nöktől nyernek vallásukban oktatást.
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III.
Kötelezett tantárgyak.

Vallástan.

I-ső és 11-ik oszt. együtt, hetenként 2 óra. 0  szövetségi bibliai 
történetek. — Bibliaolvasás és magyarázás. Kézikönyv: Varga Já 
nos „Bibliaisme“ biblia történetekkel és Palestina földrajzával. 7-ik 
kiadás 1882.

I l l ik  és IV-ik oszt. együtt, hetenként 2 óra. A keresztén v 
egyház rövid története. — Páify József k. könyve nyomán.

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. I)r. 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. — Költőmén vek 
emlékelése. — K. k. mint fentebb.

III- ik oszt. hetenként 4 óra. — Az alaktan teljes ismétlésével
rendszeres mondattan. K. k. Dr. Szinnyei József: „Rendszeres
magyar nyelvtan.“ Elemző olvasás, írásbeli gyakorlatok, szavalás. 
K. k. Riedl-Lehr: „Magyar olvasó könyve“ 111. r.

IV- ik oszt. hetenként 3. óra. — A gyakorlati élet főbb ok
mányainak szerkesztése. Az irály általános sajátságai. A prózai és 
költői stílus különbségei. — A magyar versírás elemei. — K. k. 
Góbi .Imre: „Magyar irálytan.“ Arany János „Toldija“ — elemezve. 
— Kéthetenként Írásbeli házi dolgozat.

L a tin n y e lv tan . -

I-ső oszt. hetenként (i óra. A főnevek ejtegetése. A nemre vo
natkozó szabályok. A melléknevek fokozása, számnevek, névmásak.
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A sum  segéd ige és összetételei. A rendes igék ragozása a cselekvő- 
és szenvedőalakban; végre a verba deponentiá-k. — A nyelvtan 
alkalmazására latin-magyar és magyar-latin gyakorlatok. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Szénássy Sándor: „Latin nyelvtana“ és „Latin 
olvasókönyve“, átdolgozta Elischer József.

II- ik oszt. hetenként 6 óra. Az első osztálybeli tananyag átis
métlése vitán a rendes és rendhagyó igék hajlitása, a kötő-szócskák, 
igehatározók, praepositiók ismertetése megfelelő latin-magyar és 
magyar-latin mondatok fordítása, könyvnélkülözése és elemzése, 
írásbeli gyakorlatok. K. k. mint az első osztályban.

III- ik oszt. hetenként 6 óra. Syntaxysból: a mondat kellékei, 
casustan, adjectiimok, névmások és praepositiók használata megfelelő 
gyakorlatokkal. — Ív. k. Schulz Dávid. — Elischer József „Latin 
olvasókönyvéből“ : Róma alapításától kezdve Tarquinius Superbus 
előzeteséig. — rrirociniumból: az első rész egészen és 38 mese 
nagyobb részt emlékelve is. K. k. Siebelis-Szamosi: „Tirocinium 
poeticám.“ 2-ik kiadás 1874. írásbeli feladványul: mondatok szer
kesztése.

lY-ik oszt. hetenként (! óra. — Az igeidők, módok, conjune- 
tiók és advevbiumok használata, nyelvtani szabálytalanságok, pro- 
sodia, metrica-, pénz- és időszámítás, megfelelő gyakorlatokkal. —- 
írásbeli otthoni dolgozatok. — K. k. mint fentebb. — Elischer 
József Latin olvasókönyvéből: A köztársaság megalapításéitól a de- 
cemvirekig. Fordítva és elemezve. — Tirociniumból: 22 olvasmány 
fordítva, prózába áttéve és részben emlékeivé. — K. k. mint fentebb.

Németnyelvtan.

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

Ibik oszt. hetenként 2 óra. Az igék, határozók és viszony
szók. Az eorvszerű és (összetett mondat; a fő- és mellékmondat. For- 
ditási gyakorlatok. Költőmén vek mondattani és alaktani elemezése, 
fordítása és emlékelese. Otthoni dolgozatok. K. k. Hoffmann Mór: 
„N. nyelvtan és olvasókönyv“.
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I l l ik  oszt. hetenként 2 óra. Mondattani főszabályok. A ponto
zás. Német és magyar olvasmányok alaktani és mondattani eleme
zése, fordítása és emlékelése. Otthoni dolgozatok. K. k. Hoffmann 
Mór: „N. nyelvtan és olvasókönyv.“

IV-ik oszt. hetenként 2 óra. A mondattan befejezése. A helyes
írás, Szórend és Szóképzés. Német és magyar olvasmányok fordítása 
és főként mondattani elemezése. Költemények emlékelése. Otthoni 
dolgozatok. K. k. Ballagi K .: „N. nyelvtan“ és Ballag! K : „N. 
olvasókönyv.“

Földrajz.

I- ső oszt. hetenként 3 óra. Magyarország s a földközi tengert 
környező országok. Az egyes vidékek rajzolása. K. k. Scholtz Al
bert: „Földrajz a gymnasinmok használatára“. I. 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 
gymnasinmok 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 gymnasinmok használatára". 111. 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 gymnasinmok használatára“. IV. rész. Második 
kiadás 1882.

Történelem.

III- ik oszt. hetenként 3 óra. A magyar történetnek művelődés 
történettel egybekapcsolt ismerete, az 1867-iki kiegyezésig. K. k. 
Batizfalvi 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 egynevii számokkal; ifibb nevű számok szét
bontása s összevonása, a négv művelet több nevű számokkal: törzs
szám és összetett szám: a számok oszthatósága; a számok legna
gyobb közösmértéke és legkissebb közöstöbbszöröse; a négy alapmű
velet közönséges- és tizedes törtekkel. K. k. Mauritz Rezső „Közön
séges számtan“. Mértani rajz, hetenként 2 óra. A pont, egyenes 
vonalok, szögek, három-, négy- és sok-szögek: egybevágó és hasonló 
idomok; symmetria, kör- és csigavonal. Terület számítás. K. k. 
Mendlik Ferencz és Dr. Schmidt Ágoston „Rájzoló Geometria“.

II- ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Rövidített műveletek; 
az arányosság, a hármas szabály az egyszerű következtetések alap
ján ; arányos osztás, középszám, százalék számitás és azok alkal
mazása a lerovat, leszámitolat, felpénz, burkolatsúly, alkuszdij és 
jutalék kiszámítása; egyszerű kamatszámítás, határszámolás. K. k. 
Mauritz 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. Mendlik Ferencz és Dr. Schmidt Ágoston „Rajzoló Geometria.“

IIT-ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Az arány és aránylat, 
ezek alkalmazásai: a hármas szabály, kamatszámítás, lánezszabály, 
arányos osztás; elegyitési számítások, arany és ezüstről szóló számí
tások : szinsúly, összessúly, finomság, pótsúly; vertpénzek átszámí
tása; váltók és értékpapírok leszámitolása, fisszetett kamatszámítás. 
K. k. Mauritz Rezső „Közönséges számtan“. Mértan, hetenként 2 
óra. Egyenes vonalú idomok; összeillőség; symmetria, hasonlóság, 
terület meghatározás, s az idevágó szerkesztések. Geometria alkal- 
mazása a rajzolásnál és mérésnél. K. k. Dr. Schmidt Ágoston: 
„Geometria elemei“.

IV-ik oszt. Számtan, hetenként 3 óra. Az algebra jelei; az 
összeg, szorzat, hatvány, külömbség és a nemleges számok; algébrai 
mennviségek 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
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többszörös és a törtek összevonása: elsőfokú egy ism. egyenlet. K. 
k. Mauritz Rezső „Általános számtan.“ Mértan, hetenként 2 óra. 
Kör, kendék, mentelék, hajtalék és azok érintői, evoluták, cycloisok. 
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 kiszámítása K. k. mint fentebb.

Term észetrajz.

IV -oszt. hetenként 2 óra. A levegő és viz ph. tulajdonságai, 
összetétele, alkatrészei; vegyidet, keverék, súlyviszonyok; S., P.. C. 
s ezek termékei; a proteinanyagok és szénhydratok; Cl. a fontosabb 
szerves és szervetlen savak; fémek, aljak, sók; az ásványok fénye, 
tömöttsége, fajsulya, összetartása, alakja, kristályok; az ásványok 
rendszeres leírása, kőzettan felosztása, a gránitos, porphyros, bazal- 
tos, palás és törmelék-kőzetek; a föld történetének korszakai; a viz, 
tűz, földrengés és egyéb erők hatása a jelenkorban; a negyed-, har
mad-, másod- első kor és őskor rövid leirása. K. k. Dr. Róth 
Samú „Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.“

Rajz és Szépírás.

I. és ír. oszt. hetenként 2 óra. Geometriai rajz, a mennyiben 
alapul szolgál a szabadkézi rajztanításnál A pont, vonal, ennek 
összefüggései; diszitmények. Egyszerű ábra. Hogy alakúi az össze
tett ábra az egyszerű alakból s hogy kell amazt elemezni. Díszít
ményeknek önálló szabadkézi rajzolása. Folyó és műirási gyakor
latok.

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

Távlattan. Gypsminták és egyszerűbb testek természet után 
való rajzolása.

Folyó és műirási gyakorlatok.

Ének.

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

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

Zene.
Kirchner Károly tanártársunk több ifjút zongorázni tanitott. 

Azonkívül Becht Komád és Mtilil Gusztáv tanitó urak adtak privát 
órákat.

IV.

A tanulók névjegyzéke és születésük helye.

I-ső osztály.
Bánét Sándor, móz. vall., Bonyhád.
Blumenstock Gyula, móz. vall., Bonyhád.
Busz Imre, ág. hitv., Kalaznó, Tolnám.
Dájevics János, gör. kel., Bonyhád.

5. Dömötör Árpád, ev. ref., Paks, Tolnám.
Drinoczy József, ág. hitv., Sár.-Szt.-Lőrincz, Tolnám.
Dvorszky József, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.
Eőry Lajos, róm. kath., Német.-Boly, Baranyam.
Gáspár Gyula, róm. kath., Báta, Tolnám.

10. Gőth Jenő, róm. kath., Babóesa, Somogym.
Hagyik Jenő, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Hirschfeld Béla, móz. vall., Bonyhád.
Hoher Kálmán, ev. ref., Nagy-Dorogh, Tolnám.
Kallupka Sándor, róm. kath., Bonyhád.

15. Kárl János, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Kaufmann János, ág. hitv., Börzsöny, Tolnám.
Kerber Henrik, ág. hitv., Muesfa, Tolnám.
Kimmel Ferencz, róm. kath., Lengyel, Tolnáin.
Kis Gyula, ág. hitv., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám.

20. Koós Emil, ág. hitv., Monor, Pestm.
Lágler Sándor, ág. hitv., Kölesd, Tolnám.
Läufer Lajos, móz. vall., Kapos-Szekcső, Baranyam.
Lehmann Lajos, ev. ref. Bonyhád.
Marossy Lajos, róni. kath., Nagy-Dorogh, Tolnám.

25. Matzon Géza, róm. kath., Decs, Tolnám.
Mürez Gyula, ág. hitv., Nagy-Szokoly, Tolnám.

Jegyzet. A rövidítések magyarázata: ág. hitv. ág >stai hitvallású evangélikus; lielv. 
hitv. helvét hitvallású evangélikus; róm. kath. római katholikus; gör. kel. görög ke
leti ; móz. vall. mózes vallásu; in. megye.
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Pénz János, ág. hítv. Mórágy, Tolnám.
Pesthy János, ág. hitv., Űzd, Tolnáin.
Pfeiffer János, ág. hitv., Bonyhád.

30. Raksányi Mihály, ág. hitv., Duna-Egyháza, Pestm. 
Rausch Lajos, ág. hitv., Bonyhád.
Schäfer Illés, ág. hitv., Kalaznó, Tolnám.
Schäfer Mihály, ág. hitv., Ki- Tormás, Tolnám.
Simrák Károly, róni. hath., Zenta, Bácsin.

35. Steiner János, ág. hitv., Alsó-Őrlik, Sárosul.
Stofler Hugó, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Török Ottó, ág. hitv., Szegzárd, Tolnám.
Véger Ferencz, róm. kath., Nagy Hányok, Tolnám. 
Válter Gyula, róm. kath., C/.ikó, Tolnám.

40. Veisz Henrik, ág. hitv., Rácz-Kozár, Baranyam.

Magántanuló:

Volkasinovies Emil, gör. kel., Duna Szekcső, Baranyam. 

Kimaradtak :

Czingelly Jenő, róm. kath., Dárda, Baranyam.
Gutheil Kálmán, róm. kath., Kaposvár, Somogym. 
Lovinus Pál, róm. kath., Nagy Mányok, Tolnám.

45. Marhauser Andor, ág hitv., Bonyhád.
Studer György, róm. kath., Mőcsény, Tolnám.
Varga János, ág. hitv., Sár-Szt-Lőriucz, Tolnám.

II-ik osztály.
Altmann Gyula, ág. hitv., Hidas, Baranyam.
Androsits István, róni. kath., Buzsák, Somogyin.
Apáth Béla, róm. kath., Hid vég, Tolnám.
Aisenpreis Kálmán, ág. hitv. Duna-Földvár, Tolnám.

5. Bodnár Géza, lóm. kath., Szeszvete, Horvát ország. 
Borbély Gyula, ev. ref., Ipacsfa, Baranyam.
Csullag Andor, róm. kath., Mászlon, Tolnám.
Dobrova Ede, róm. kath., Bonyhád.
Drinoczy János, ág. hitv., Sái-Szt.-Ló'rincz, Tolnám.

10. Gazdag József, róm. kath., Hagymáskér, Veszprémül. 
Gó'th Ede, róm. kath., Babócsa, Somogym.
Hagyik József, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Klein József, ág. hitv., Kalaznó, Tolnám.
Koch József, róm. kath., Bonyhád.

15. Koch Vilmos, ág. hitv., Nagy-Dorogy, Tolnám.
Lengyel Zsiga, ág. hitv., Bonyhád.



— 17 —

Lutz György, róm. kath., Ó-Bánya, Baranyam.
Makay Gyula, róm. kath., Faisz, Somogyin.
Mihályfy József, róm. kath., Szegzárd, Tolnám.

20. Podhraezky János, ág. hitv., Törd as, Feliérm 
Bothürmel Károly, ág. liitv., Mórágy, Tolnáin.
Szabó József, ev. rét., Dráva-Palkonya, Baranyam. 
Szakách Iván, róm. kath., Bölcske, Tolnám.
Szalay Tivadar, ev. ref., Nagy-Szokoly, Tolnám.

25. Szedlák Béla, róm. kath., Mohács, Baranyam.
Szorg József, róni. kath., Pécs, Baranyam.
Takács Mihály, róni. kath., Döbrököz, Tolnám.
Vágner Ádám, ág. hitv., Rácz-Kozár, Baranyam.
Varga Sándor, ág. hitv., Tordas, Fehérm.

30. Vetter Gyula, róm. kath , Paks, Tolnám.
Volkásinovics Vazul, gör. kel., Duna-Szekeső, Baranyam.

Kimaradt:
Pintér Lajos, róm. kath., Értény, Tolnám.

Eltanácsoltatott:
Horváth Ernő, róm. kath., Teugőd, Tolnám.

Ill-ik  osztály.
Ábrahám Ernő, róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Apáthy Károly, ág. hitv., Bikács, Tolnám.
Id. Becker Ádám, ág. hitv., Bonyhád.
Itj. Becker Ádám, ág. hitv., Bonyhád.

5. Becker János, ág hitv., Bonyhád.
Bergl Sándor, móz. vall., Ozora, Tolnám.
Bergszmánn Samu, móz. vall., Nagypal, Baranyam.
Biczó Sándor, ev. ref., Büdösfa, Baranyam.
Diczendy Pál, róm. kath., Bonyhád.

10. Engel Jenő, móz. vall., Bonyhád.
Fejes Lajos, ev. ref., Kémes, Baranyam.
Fekete Antal, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Galandauer Ármin, móz. vall., Hant, Tolnám.
Hagymássy Dénes, ev. ref., Paks, Tolnám.

15. Heckenberger Gyula, róm. kath , Kocsolya, Tolnám. 
Hoffmann Ákos, ág. hitv., Paks, Tolnám.
Hónig Viktor, móz. vall., Gölle, Somogyin.
Kirnbauer Lajos, ág. hitv., Vágod, Vasm.
Kring Ödön, ág. hitv., Kcty, Tolnám.

20. Magyarász Béla, róm. kath., Teve], Tolnám.
Magyarász János, róm. kath., Tevel, Tolnáin.

8
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Molnár János, ev. ref., Őcsény, Tolnám.
Molnár Vilmos, ág. liitv., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Muhi Sándor, ág. iiitv., Mek'myes, Baranyam.

25. Parragh József, ev. ref., Duna-Szt.-György, Tolnám. 
Perczel Quido, rom. kath., Bonyhád.
Plank Dezső, róni. kath., Szarvas-puszta, Tolnám. 
Rauschenberger József, róm. kath., Máza, Tolnám.
Ritzl Frigy s, ág. hi v., Bonyhád.

30. Szorg József, róm. kath., Bonyhád.
IY-ik osztály.

Altmaun Henrik, ág. hitv., Hidasd, Baranyam.
Borbély Kálmán, ev. ref., Ipacsfa, Baranyam.
Dömötör Lajos, ev. ref., Bölcske, Tolnám.
Eőrv József, rom. kath., Német-Boly, Baranyam.

5. Fetzer Ferencz, róni. kath., Lengyel, Tolnám.
Fördös Mihály, ág. hitv., Szegzárd, Tolnám.
Glöckner Károly, ev. ref., Tata-Tóváros, Komáromul. 
Grosch József, ág. hitv., Tamási, Tolnám.
Hagymássy Ferencz, ev. ref., Paks, Tolnám.

10. Hildebrand Miksa, ág. hitv., Pula, Somogyin.
Hoffmann Pál, ág. hitv., Paks, Tolnám.
Liebenvein Miklós rom. kath., Kaposvár, Somogyin 
Lützenburger József, róm. katli., Bonyhád.
Makay Béla, ev. ref., Nyim, Baranyam.

15. Margocsy, Aladár, ág. hitv., Duna-Egyháza, Pestm. 
Matzon Rezső, róm. kath., Decs, Tolnám.
Mindszenti Béla, ág. hitv., Mohács, Baranyam.
Patonai Sándor, ág. hitv., Pécsvárad, Baranyam. 
Reitberger Gyula, róm. kath. Bonyhád.

20. Sáfár Pál, róm. kath., Nagy-Mányok, Tolnám.
Schmorl Oszkár, róni. kath. Rácz-Boly, Baranyam. 
Simon Ottmár, róm. kath. Báttaszék, Tolnám.
Somogyi Miklós, róm. katli., Póstelekpuszta, Somogyin. 
Szakách Ernő, rom. kath., Bölcske, Tolnám.

25. Szalai. Nándor ev. ref. Nagy-Szokoly, Tolnám.
Szúrnia József, ág. hitv. Duna-Egyháza, Pestmegye. 
Támer Jenő, ág. hitv.. Némedi, Tolnám.
Vágner Andor, ág. hitv., Varsád, Tolnám.
Vágner Endre, ág hitv., Felső-Nána, Tolnám.

30. Vikkert Lajos, ág. hitv., Alsó-Nána, Tolnám.
Vinkle Ferencz, róm. kath., Pécs, Baranyam.
Zsigmond Ferencz, róm. kath., Szegzárd, T.Jnam. 

Magántanuló:
Simonsits Andor, róm. kath., Bölcske, Tolnám.
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vr.
Ö s z t ö n d í j a k .

A Rosenstein-féle 1000 fitos alapítvány kamatait Bombád 
nagyközségének elöljárósága a tanári kar ajánlata folytául Hofmann 
Pál IV-dik osztálybeli és Bánét Sándor 1-sd osztálvu tanulóiknak 
Ítélte oda.

A gróf Stvrum Lyuibnrg által szegényebb nemes csalóidból 
származó ifjak számára alapított alapból Perczel Quido nyert el 80 
irtot. — A Balogh-fáde ösztöndíjban Hoffmann Gusztáv lll-ik és 
Schäfer Illés I-ső osztálybeli tanuló részesült.

A Petőfi emlékére alapított ösztöndijt Magyarász János Lll-ik 
osztályú tanuló kapta meg jó magyar irályáért.

Tek. Dr. Moldoványi István ügyvéd úr 10 frtot, bocsátott a 
tanári kar rendelkezésére. Ezen összeget Glöckner Károly és Reit- 
berger István negyedik osztálybeli tanulóknak ítéltük oda a latin- 
nyelvben való jártasságukért.

Tek. Dr. Pick Mór úrnak 1 aranyból álló szorgalomdijját Ho
nig Victor kapta meg.

Tek. Angyal Ferencz úr ez évben is 5 frtot ajánlott fel. A 
tanári kar Pfeifer János és Kimmel Ferencz első osztálybeli tanuló
kat tüntette ki ezzel, mivel ők voltak azon németajkú tanulók, a 
kik a. magyar nyelvben aránylag a legjártasabbak.

Tek Dr. Schvetz Antal úr öt forintját a történelemben való 
jártasságáért Altmann Henrik negyedik osztálybeli tanuló nyerte el.

Tápintézeti segély pénzben részesültek: Támer Jenő negyedik, 
Apáthi Károly és Kring Ödön harmadik oszt., valamint Aisenpreisz 
Kálmán második osztályú tanulók.

VII.

S z e r t á r a k .

Könyvtárunk, melyet ez év folyamán Forberger László tanár 
úr szakszerüleg rendezett, ez évben a következő művekkel gyara
podott :

Vétel utján: Budapesti szemle, Nyelvőr, Természettudományi 
közlöny, Az országos tanáregyesület közlönye, Philologiai közlöny,
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Egyetemes közoktatási szemle, Torna ügy, Protestáns Egyház és 
iskolai lapok, Ev. egyház és iskola, Az osztrák magyar monarchia 
Írásban és képben. Ezen kívül 50 frt erejéig alkalmas ifjúsági ira
tokat szereztünk be ez évben is.

Ajándékozás utján: tek. Dúzs Lajos aljbiró ár: Codicis Justi- 
mani sacratissiini, és Corpus Juris Civilis; tdő Kirchner Elek ártól: 
különféle theologiai müvek. Tek. Angyal Ferencz úrtól: „Magyar 
népbarát1, két évi folyam, bekötve.

A magyar tudományos academiatól: összes kiadványait. Ugyan
csak Ráth Mórtól idei kiadásait.

Ezeken kivid a legtöbb budapesti czég beküldé az ujjonnan 
megjelent tankönyveket.

Szertárainkat megajándékozták : tek. Beck József úr egy bronz
korbeli szekerczével, Angyal Ferencz, Goldfinger Annin és Müller 
Lipót urak régi ezüst- és rézpénzekkel.

Rovargyojteményiinket az év folyamán szedett példányokkal 
bővitettük ki.

A rajz-gyü jtem én yt is megfelelő tárgyakkal gyarapitottuk.
A kitömött állatok gyűjteményét 50 frt erejéig szaporítottuk.

VIII.

T á p i n t é z e t .

Ez évben 53 tanulót élelmeztünk. Ebéd és vacsoráért 50 frt 
fizetendő. Reggelire, mely tejből és 1 darab süteményből áll, a mely
ért havonként 1 fit Ö0 kr. jár, átlag 43 iratkozott be.

Az intézet helvségében négy ifjú számára benlakás is van.
A tápintézetbe bármely felekezetű tanuló fölvétetik; 60 tanuló

nál több azonban nem élelmezhető.
Az alulírott által létesített alapból az idén már négy tanulónak 

engedhettünk el 5—5 frtot a rendes illetékből.
Mély köszönetéin kifejezése mellett sorolom fel azon jótevőket, 

a kik ez évben is lehetővé tették, hogy ifjúinknak a szokottnál is 
jobb és nagyobi) adagokat adhattunk.

Nagy tiszteletű Bauer Adolf esperes úr fölhívására a következő 
ev. gvülekezetek rendeztek gyűjtést és szolgáltattak be egy-egy sze
kérre való élelmiszert: Bonyhád, Majos, Kéty, Kölesd, Kis-Tormás



és Rácz-Kozár. Készpénzben küldött Kalaznó 10 frt 1 kr Bonyhád 
1 frt 60 kr , Kéty 40 kr. Köttse 1 frt 50 kr. Köszönet ezen gyü
lekezetek lelkészeinek, tanítóinak és gondnokainak, a kik nemcsak 
buzdították híveiket, hanem maguk is hozzájárultak ezen adományokhoz.

T ek : Vidovszky Lászlóné 2 zsák rozsot és 1 frt 20 kr. ado
mányozott. Magyarász János, Mádzon József, Schäfer Mihály, és 
Weis Henrik urak burgonyát küldöttek. Tdő Apátlii Károlyné f a 
mérő babot adott. Tek: Perczel József és Perczel Miklós urak 
nyulakkal kedveskedtek, tisztelendő Hammel Alajosáé pedig tyúko
kat és 2 pulykát küldött az ifjaknak.

Mindezen jótevőknek szivem mélyéből köszönetét mondva föl
kérem különsen az egyházmegye lelkész tanügybarátait, hogy az 
alapra gviijto supplicansunkat Geyer János VH-ik osztálybeli tanulót 
a ki ez évben az egész kerületben könyöradományokat gyűjt, 'hat
hatósan pártolni szíveskedjenek.

Marhauser Imre,
gondnok.

IX.

Z á r s z ó .

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

Javító viszgára 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 felvilágosítással.

A szülők — gyermekeik érdekében — fölkéretnek, hogy mi
előtt gyermekeiknek szálást fogadnak, tudakozódjanak a tanári tes-



füleinél. — Külömben is figyelmeztetik mindenki, bogy szállást 
adni és véglegesen kivenni csak az igazgatóságnak belegyezésével 
lebet.

Az új növendék szülői figyelmeztetnek, hogy a magas közokta 
tási ministeriumnak 19370. számú rendeleténél fogva kötelesek a má
sodízben való himlőoltásról bizonyítványt hozni. A kik ezt elmulaszt
ják, 50 krnyi összeget tartoznak e czélra a beiratásnál lefizetni.

Bonyhádon, 1889. évi junius 24-ikén.
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