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Igazgatói beszéd az
i.

1 8 90i91. tanév megnyitása
alkalmával. *)

Szeretett Ifjúság!
Bizonyára mindnyájan ismeritek Robinson történetét. Tud

játok, bogy az egy jómódú család gyermeke volt, a ki meg
gondolatlansága és, engedetlensége által sok bajt és szerencsét
lenséget okozott önnön magának, sok bút és bánatot szüleinek. 
Csapás csapás után érte, egyik veszedelemből a másikba sodor
tatott, mígnem bekövetkezett az a szerencsés változás, melynek 
következtében biztos helyzetet teremtett magának, és az isten 
megengedte neki, hogy elaggott szüleivel elfeledtesse azt a sok 
szomorúságot, a mit nekik okozott.

Sok tanúságot meríthet az ember ezen kis elbeszélésből. 
Nekem most, mikor ez új tanév küszöbén állunk, az jutott 
eszembe, hogy megkérdezzem tőletek: vájjon tudjátok-e, mi volt 
oka annak a sok csapásnak, a mi az elbeszélés szerint Robin
sont érte, mi volt oka annak a sok szomorúságnak, melyet a 
szerető szülőknek szerzett? A feleletet e kérdésre magam adom 
meg. Mindennek oka az volt, hogy Robinson, mikor a szülői 
házat elhagyta, azt sem tudta, mit akar, vagyis mi a czélja, 
nem hogy azt gondolta volna meg, mely utón járjon és mely 
eszközökkel éljen. Minthogy czélját. nem ismerte, természetesen 
sem az utat, sem az eszközöket meg nem választhatta. Ezért 
esett meg rajta az, hogy sokáig a sötétségben tapogatód zott,

*) Ezen hely értekezésre volt szánva; minthogy annak kidolgozásában az ajánlko
zott tanárt betegsége meggátolta, rövid lévén az idd, az igazgató évnyitó beszédét vette föl,
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és munkája nem volt egyéb kapkodásnál. Arra ment, a merre 
az ár sodorta; s mint a kormányát vesztett hajó, melyet a hul
lámok hatalmokba kerítettek, csak az által szabadult meg az 
elmertiléstől, hogy a véletlen segitségére sietett.

Látjátok, milyen veszély rejlik abban, ha valaki ily czél- 
talanul indul iitnak! A közéletben ilyesmi alig történik meg 
öntudatos emberen, mert az czélját, az ahhoz vezető utat és a 
rendelkezésére álló eszközöket jól megvizsgálja. Mindent meg
mérlegel, mindent összevet, mielőtt a tett mezejére lépne és 
csak akkor fog a munkához mikor tisztán látja, hogy mit 
akar, és meggyőződött, hogy oda tisztességes utón eljuthatni 
elegendő erővel rendelkezik. Ha azután az ilyen ember műkö
dését megkezdte, a helyes útról soha le nem tér, a véletlenre 
számítania, nem kell; mert minden körülmények közt megtalálja 
az eszközöket, melyekkel akaratát keresztül viheti.

Ha már a közélet mezején szükséges, hogy mindent meg
fontoljunk, mielőtt magunkat valamire elhatározzuk, mennyivel 
szükségesebb a tudományos élet terén, a hol sokkal több aka
dályba ütközünk, a hol a küzdelem sokkal tökéletesebb fegy
verekkel folyik, a hol erőnk és eszközeink hamarabb cserben 
hagynak, ha nem igyekeztünk ideje korán, hogy azt megszir 
lárditsuk, ha nem törekedtünk jókor, hogy azokat megszerezzük.

Ti, szeretett ifjak, szintén elhagytátok szüléiteket, s kilép
tetek a küzdelem terére, a hol reátok munka várakozik. A ti 
küzdelmetek tere a tudományos élet mezeje, melynek kezdetén 
állótok. Hogy úgy ne járjatok, mint Robinson, mielőtt az első 
lépést megtettétek volna, meg akarom veletek ismertetni azon 
czélt, mely felé törekednetek kell, az útat, mely a czélhoz 
vezet és az eszközöket, melyekre támaszkodhattok.

Az első kérdés az: mi czélt kell magatok elé tűznötök ? 
A czél nem lehet más, mint hogy belőletek valódi emberek 
váljanak, hogy majdan mind értelmileg, mind erkölcsileg kifej
lődve, mint okos és jellemes férfiak megállhassátok helyeteket, 
megfelelhessetek azon várakozásnak, melyet irántatok a haza 
és az egyház táplál,
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Tudnotok kell, hogy mindennek meg van a maga rendel
tetése. A jó isten semmit czél nélkül nem teremtett; a termé
szet legalsóbb rendű állatai is betöltik azt a hivatást, a melyet 
az isteni gondviselés rajok szabott. Hogyan lehetne tehát az 
ember rendeltetés nélkül?

Az ember rendeltetése az, hogy mint egy hazának polgára 
és mint egy egyháznak tagja, a reá bízottakban úgy sáfárkod
jék, hogy állása követelményeit kielégítse, és pedig úgy, hogy 
ne csak polgártársai, hanem legszigorúbb bírája, önnen lelkiis
merete előtt is bátran megállhasson. Állása követelményeit 
pedig csak valódi ember elégítheti ki, legyen az az állás ala
csony, legyen az magas.

Látom, várjátok tőlem, hogy megmondjam, vájjon milyen 
az a valódi ember? Valódi ember az, a ki pályájára úgy el
készült, hogy a szükséges szellemi kincseket megszerezte, s e 
mellett nem felejtkezett meg arról sem, hogy erkölcsileg min
denkor kifogástalan legyen. Tehát serényen kellett munkál
kodnia értelmi és erkölcsi megszilárdulásán. Mert az értelem 
fejlesztése által értelmes emberré lett, tehát olyanná, a ki oko
san cselekedhetik, miután képes mindent jól megfontolni; az 
erkölcsi gyarapodás által jellemes emberré, a ki az élet zivatarai 
közt mindenkor szilárdan megállhat.

Nektek is, kiknek czélja, hogy valódi emberekké legyetek, 
igyekeznetek kel!, hogy munkások legyetek mindenben, a mi 
értelmi és erkölcsi kiképeztetésteket előmozdítja; mert ilyenné 
az ember nem születik, Iranern ilyenné lehet, ha a hasznos 
tudományok által elméjét, s a jó erkölcsök gyakorlása által 
jellemét megedzi. Hogy valódi emberekké váljatok, kívánja tő
letek az élet, melynek mezején csak az ilyennek van becse, 
csak az ilyen munkálkodhatik üdvösen, használhat magának, 
embertársainak, egyházának és hazájának. De a valódi ember 
élete nem is tűnik el nyomtalanul, hanem fenmarad azon em
lékekben, melyeket emelt az által, bogy hivatását lelkiismere
tesen betöltötte. ( V.élotok legyen tehát: valódi emberré lenni! 
Azzá lesztek az által, ha értelmeteket a tanulmányok s jelle
meteket a j<) erkölcsök gyakorlása által megszilárdítjátok.
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Ha az első kérdéssel tisztában vagyunk, önkényt követke
zik a második: mely utón kell haladnunk, hogy czélunkat

?
A czél: valódi emberekké lenni. A valódi embert pedig 

két kellék teszi: az értelmesség és jellemesség, melyek közül 
csak egyik is hiányozzék, hiányzik belőled az, a mi nélkül 
vagy okosan cselekedni, vagy minden körülmények közt szi
lárdan megállani lehetetlen.

Tehát kétféle kelléket kell megszereznetek, azért az iit is, 
a mely a czélhoz vezet, szintén kettős. E kettős irt a szorga
lom és a jó magaviselet útja, melyek egymással szoros kapcso
latban vannak, s egymástól el nem választhatók, mert a ki a 
szorgalom útjára lépett és azon kitartással halad előre, az egy
szersmind a jó magaviselet útján is jár, és megfordítva. Kép
telenség volna igy beszélni: én szeretek szorgalmasnak lenni, 
de bánt, hogy alkalmazkodnom kell azon szabályzatokhoz, 
melyeket a magaviseletre nézve elibénk Írtak. Megfordítva szin
tén hihetetlen, hogy egy jó magaviseletű ifjú hanyag legyen, 
s ne törekedjék kötelességének a tanulás érdekében is megfelelni.

A szorgalom és a jó magaviselet útján kell járnátok, ha 
értelmesek és jellemesek akartok lenni. De hát ha ezt teszitek, 
csak rendeltetésteket töltitek be, mert hiszen az ember rendel
tetése ez életben: a munkálkodás; már pedig a szorgalom és 
jó magaviselet által munkálkodtok azon, hogy magatokat férfi- 
korotok idejére megedzétek.

„Ember küzdj, ember munkálkodjál!“ mondja isten „Az 
ember tragoediajában.“ Bizony kedves ifjak, munkálkodnotok 
kell nektek is! Munkálkodnotok, hogy a hasznos ismereteket, 
melyeknek csarnokába léptek, megszerezzétek; munkálkodno
tok, hogy az élet és történet szép alakjai közül követendő pél
dányképet válaszszatok, s igyekezzetek azokhoz hasonlók lenni. 
Az élet bármely pályáján lehet kiváló embereket találni; csak 
keresnetek kell, megtaláljátok azokat. S ha egyszer megtalál
tátok, törekedjetek azokat az ő útjukon követni, törekedjetek az 

nyomdokaikon járni.o
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A munka azonban nem esketik meg küzdelem nélkül. 
Küzdenetek kell a felmerülő akadályokkal, sokszor saját vágyai
tok és óhajtásaitokkal, melyek olyant tüntetnek fel jónak, a mi 
nem az; küzdenetek kell a külvilággal, melv a dolgokat sok
szor csalékony sziliben öltöztetve állítja szemetek elé. Ti még 
mindent a látszat, a külső szin után Ítéltek meg, mert a dol
gok melyébe tekinteni képesek nem vagytok; pedig a látszat igen 
könnyen csal és igen gyakran nagy körültekintésre van szüksé
günk, hogy azt a valótól meg tudjuk különböztetni.

Ezen küzdelemben magatokra hagyatva a legtöbb esetben 
nem is boldogulnátok, azért még támaszra vau szükségtek. A 
támasz, a vezető a tanári kar, melynek feladata, hogy nektek az 
igazságot hirdesse, hogy feltárja előttetek a szépet, a nemest, a 
jót, melyek által ágy értelmileg, mint jelleinileg kifejlődjetek. 
Ti tőletek függ, hogy azokat elmétek- és szivetekbe fogadjátok; 
ti tőletek függ, hogy kitartással haladjatok a szorgalom és a jó 
magaviselet utján; ti tőletek függ, hogy értelmes és jellemes 
emberekké, szóval valódi emberekké legyetek.

Ismei’itek a czélt, ismeritek az u ta t; most azt kell megis
mernetek, hogy mely erők és eszközök állnak rendelkezésiekre?

Senki nem születik értelmessé és erkölcsössé, azzá csak 
válhatik, ha isten adományát fejleszti. Isten pedig minden em
berbe beleoltotta az elmét és a jó iránti fogékonyságot, melyek 
czélja elérésére segítik. Az elmét gyakorolni, csiszolni kell, a jó 
iránti fogékonyság pedig növekszik, ha lelkűnkben tért engedünk 
a jó indulatoknak, ellenben a nemtelen vágyakat onnét kizárjuk.

Az elme, mint már magatok is tapasztaltátok, nem min
denkinél egyforma; az egyiknél élesebb, a másiknál gyengébb, 
de azért fejlesztenie kell azt mindegyiknek, mert a nélkül a 
legjobb elme is eltompul s utoljára egészen haszna vehetet- 
lenné válik.

Ha valaki istentől gyengébb elmével van megáldva, pótolja 
a hiányt kitartó szorgalommal, a tervszerű köszörülés élesíti a 
fegyvert. Vegyetek példát a természettől, p. o. az állatvilágból. 
Lépten nyomon tapasztalhatjátok, hogy nincsen minden állat
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egyforma gyorsasággal fölruházva; az egyik gyorsan halad, a 
másik lassan, de kitűzött czélját mindegyik eléri. Nézzétek az 
apró hangyát, mily kitartással végzi munkáját! Abban a gyenge 
kis testben milyen csekély erő lakhatik, de milyen nagy benne 
az igyekezet! Sürög-forog kora reggeltől késő estig, mintha a 
fáradságot nem is ismerné. Ezt válaszszátok mintául, ha elmé
tek fejlesztése valami nehézségbe ütközik ! A kis hangya is kény
telen sokszor megpihenni, de soha sem tapasztaljátok azt. hogy 
munkáját csak félig-meddig végezze. Ha a ti elmétek kiképzése 
látszólag leküzdhetlen akadályokra talál, kezdjétek a munkát 
újra meg újra, végre mégis ti lesztek a győztesek. És ezzel nem 
csak azt éritek el, hogy nagy lelki gyönyörűséget szereztek 
magatoknak, hanem azt is, hogy inegszokjátok a munkát, elmé
teket élesítitek és magatokat a kitartásra szoktatjátok.

Ne gondoljátok, hogy csak azoknak kell ily kitartóan 
munkálkodniok, a kik gyengébb elméjüek; dolgozniok kell 
azoknak is, kiket az isten éles elmével áldott meg. Gondoljatok 
arra a hires mesére, a mely a nyúl és a teknősbéka versenyé
ről szól. A nyúl a maga gyorsaságában elbizakodva, ide oda 
csapongóit; az egyenes útról minduntalan letért, a teknősbéka 
ellenben lassan, de biztosan halad előre. Mi lett az eredmény? 
Az, hogy a nyúl agyon fárasztotta magát, de a győzelmet mégis 
versenytársa nyerte el. Tehát gyakorolni kell az éles elmét is, 
mert az elveszti erejét, ha nem gyakorolják. Valamint a leg
fényesebb aczélt is megeszi a rozsda, ha félre teszszük, úgy a 
jó tehetség is hasznavehetetlen lesz, ha arra gondot nem for
dítunk.

A ki tehát elméjét, legyen az gyenge vagy erős, az élet 
küzdelmeiben használni akarja, dolgozzék és kezdje a munkát 
jókor! Sokszor halljuk, hogy ez vagy az könnyen végezte 
dolgát, mig az iskola falai közt volt, amaz ellenben csak nehe
zen tudott boldogulni s mikor a világba léptek, ez utóbbiból 
sokkal derekabb ember vált, mint amabból. Ez onnét magya
rázható meg, mert a gyengébb elméjű szorgalmas volt, az isme
reteket nagy küzdelmek árán szerezte meg s igy a lelkiisme
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retes munkát és a kitartást megszokta; mig amaz elvégezte 
ugyan kötelességét, de minthogy olyan nehézségekre nem buk
kant, a melyekkel könnyen meg nem mérkőzhetett volna s 
kötelességének csak azt ismerte, hogy napi teendőit így-úgy 
elvégezze: azért később az életben, a midőn kitartásra lett 
volna szüksége, a legelső akadálynál zátonyra jutott.

Gyakoroljátok tehát elméteket lankadatlan, kitartó szorga
lommal !

Az elme mellett van még egy másik adománya a jó isten
nek, a melyről nem szabad megfelejtkeznetek. Ez a jó iránti 
fogékonyság, melynek ápolása által erkölcsösek és igy jellemc- 
sek lesztek. E nélkül csak fél emberek vagytok, s igy vesze
delmesebbek ennek hiányában, mint ha értelmetek megmaradt 
volna a maga köszörületlen állapotában. Mert a jó erkölcsök
kel fölfegyverkezve a kiművelt értelem hiányában, ha nem is 
lesztek alkalmasok nagy dolgokra, de nem is hintetek magatok 
körül rossz magot; mig ellenben a kiművelt elme erkölcs, jel
lem nélkül kárhozatot terjeszt minden felé.

A belétek oltott jó iránti fogékonyságot finomítani, tökéle
tesíteni legyen egyik kedves kötelességtek. Ezen kötelességtek- 
nek megfeleltek, ha soha szem elől nem tévesztitek az erkölcsi 
törvényeket, ha lelketekben ápoljátok a vallásos hitet és a nemes 
érzelmeket; ellenben irtózattal és undorral fordultok el mindat
tól, a mi nemtelen. Szivetek mindenkor nyitva álljon a szép 
és jó előtt, de zárjátok el gondosan, ha valami megmételyező jő 
közelébe. Tetteitekben, beszédeitekben soha a tisztességről meg 
ne felejtkezzetek, s forduljatok el a jó érzést sértő cselekedetek
től és szavatoktól.

A jó erkölcsök birtokában, ha szegények vagytok is, tisz
teletben és elismerésben részesültök; a nélkül, ha gazdagok és 
tudósok vagytok is, megvetést érdemeltek. Már a kora ifjúság
ban fel kell tűnni azon kiilömbségnek, mely egy jó és egy 
rossz erkölcsű tanuló közt létezik. A mily örömmel nézzük a 
művelt ifjú arczát ha arról a jó erkölcs tükröződik vissza; 
épen oly szomorú látványt nyújt az olyan ifjú, kit a romlott-

2
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ság hálójába kerített. E mellett a jó erkölcs magában hordja 
jutalmát, mert az ilyen ifjú elégedett, lelkiismerete nyugodt, a 
törvény szigorúsága reá nézve nem teher, mert szivében, lelké
ben vannak a törvények; mig a bűnös elégedetlen, a lelki- 
ismereti furdolások nála megmegújulnak, s egy lépést nem 
tehet a nélkül, hogy a törvényekbe ne ütközzék.

Igyekezzetek tehát, hogy a jó iránti fogékonyságot gyara- 
pitsátok, mert ez által könnyen és biztosan haladtok czélotok 
felé; ellenkező esetben pedig a czél felé nem hogy közeledné
tek, hanem az mindinkább távozik tőletek.

íme, szeretett ifjúság! ezeket láttam szükségesnek veletek 
megismertetni. Tudjátok most már, hogy a czél, a mely felé 
törekednetek kell, az értelem és a jellem kiművelése által valódi 
emberekké lenni; tudjátok, hogy az út a melyen azt elérnetek 
lehet, a szorgalom és jó magaviselet útja és ismeritek azon esz
közöket, a melyek ezen nemes czél elérésére rendelkezesiekre 
állanak, a melyek nem mások, mint isten által belétek oltott 
elme és a jó iránti fogékonyság.

Föl! szeretett ifjak, lépjetek az általam megjelölt útra, 
használjátok eszközeiteket lelkiismeretesen, az út végén a czél 
és jutalom várakozik reátok!

Ü T



Jelentés az 189091. tanévről.

A tanév szeptember hó 1-én kezdődött. Az első három nap 
a beiratkozással, a fölvételi, javító- és pótvizsgákkal, s az ifjú
ság elhelyezésével telt el; 4-én történt a tanév ünnepélyes meg
nyitása Marhauser lnne által tartott imával, és az igazga
tónak az ifjúsághoz intézett beszédével. Az egyházmegye 
képviseletében jelen volt nt. Graf József lelkész úr, ki a tőle 
megszokott melegséggel üdvözölte újainkat, s kivánt annak és 
a tanári karnak jó egészséget a küszöbön álló munkához, s 
figyelmeztette tanítványainkat a kitartásra, hogy az év végén 
mindegyik nyugodt lélekkel elmondhassa : „munkás voltam
mindazokban, a melyek rám bízattak“. Bonyhád és a vidék 
lakosságának érdeklődése ez évben is igen élénken nyilvánult 
intézetünk iránt, mert a megnyitáson nem csak az iskolai bi
zottságok vettek részt, hanem a város és a vidék intelligencziá- 
jának számos tagja is vallás kiilömbség nélkül, mely körülmény 
azon hitet ébreszté bennünk, hogy a vidék értelmisége figye
lemmel kiséri munkálkodásunkat, méltányolja iskolánk törek
vését, s annak szellemével rokonszenvez. Az előadásokat most 
is megszaporodva kezdhettük meg, mert a jelen tanévre beirat
kozott 154 rendes és 4 magántanuló.

A tanári személyzetben az idén csak annyiban történt 
változás, hogy Miihl Gusztáv, ki a múlt évben az éneket és 
tornát tani tóttá, eltávozott városunkból, s igy ezen tárgyak más 
kézbe kerültek; a torna tanítását, Forberger László tanár úr, az 
énekét pedig Kurz Saniú helybeli ev. tani tó volt szives magára 
vállalni.
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A jelen tanévben ismét tetemes nehézségekkel kellett meg- 
küzdenünk. Az év legnagyobb része zavartalan munkásságban 
telt el, s már örültünk, hogy a jó isten megkimél bennünket 
a megpróbáltatásoktól. Azonban alig jutottunk az év második 
felébe, mikor egyik társunkat nagy veszteség érte, melynek 
oly szomorú következményei lettek, hogy majdnem bét hetet 
volt kénytelen mulasztani. Alig kezdte meg ezen collegánk 
működését, már is új szerencsétlenség köszöntött be hozzánk, 
és nem is távozott többé egészen az év végéig. Ugyanis Újlaki 
Kálmán tanártársunk, ki múlt évi betegségéből teljesen fölgyó
gyult és sikeres tanítását hat hónapon keresztül minden akadály 
nélkül folytathatta, márczius elején súlyos betegségbe esett és 
ezen időtől kezdve iskolába többé nem mehetett. Tantárgyainak 
tanítását a tanárikar épen olyan készséggel vállalta magára, 
mint a múlt évben, és lankadatlanul kellett dolgoznia, hogy az 
év végén kellő eredményt mutathasson fel. Midőn erről meg- 
emlékszem, nem mulaszthatom el, hogy köszönetét ne mondjak 
tanártársaimnak azon odaadó munkásságért, melyet beteg tár
sunk helyettesítésében kifejtettek.

Az ifjúság egészségi állapota általában kielégítő volt. Csu
pán a husvét után következő hetekben lépett fel a kanyaró, 
azonban oly enyhe lefolyással, hogy betegjeink alig egy heti 
mulasztás után ismét iskolába jöhettek; a kanyaró betegek 
száma 12 volt.

Sajnálattal kell beismernünk, hogy tanítványaink magavi
seleté nem volt oly örvendetes, mint az előző évben. Mindjárt 
az év elején egy sajnos körülménynek jöttünk nyomára, a mely 
épen olyan szomorúsággal töltött el bennünket, mint a milyen 
kinos hangulatot idézett elő az ifjúságnál. A tanári kar ez al
kalommal kénytelen volt szigorúbb rendszabályokhoz nyúlni, 
és az nem is tévesztette el hatását az ifjúságra, melynek keb
lében az egyensúlyt vesztett ifjúi kedély később újra helyre 
állt. Sokáig nélkülöztük azon gyermeki bizalmat, melylyel ta
nítványaink hozzánk közeledni szoktak, mígnem a tanárok 
szives érintkezése és bátorítása lassanként megszabadította lel-
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küket azon békéktől, melyeket a meggondolatlanság vert reájuk. 
A későbbi időkben újra visszatért minden a rendes kerékvágás
ba, s ha néha mégis fordult elő olyan eset, hogy komolyan 
kellett intenünk, az azért történt, hogy tanítványainkat apró, 
gyermekes kihágásaitól visszatartsuk. A tanárikar, mint más 
években, sokat érintkezett az ifjúsággal az iskola falain kivül, 
meglátogatta lakásán, s igy ellenőrizte azok viselkedését; az 
ilyen látogatás alkalmával adott figyelmeztetés és az intés nem 
maradhatott hatás nélkül. ltjainknak a tanári karral, s idege
nekkel szemben tanúsított figyelme ellen nem lehet panaszunk. 
Mindenkor előzékenyek voltak, illedelmesen, gymnasiumi tanu
lókhoz méltóképen viselkedtek.

A szorgalom és előmenetel tekintetében legjobban kielégí
tett belliinket a 11. és III. osztály. Itt is vannak kivételek, t. i. 
kiknek szorgalma, és igy előmenetele sem kielégítő, de vannak 
olyanok is, kiknél az eredmény hiányát inkább a gyenge tehet
ségnek, mint a szorgalomnak lehet tulajdonítani. Az I. osztály 
ellen már kifogásaink vannak, ámbár ebben is van sok értel
mes és jó törekvésű ifjú. Mint minden esztendőben, sok küz
delmet adott ezen osztály azon körülménynél fogva, hogy 
abban igen különféle készültségi! gyermekek kerültek össze, 
és sokan a magyar nyelvben igen gyengék, sőt többen egészen 
járatlanok. A IV. osztályban kiváló tanuló egyáltalán nincsen, 
a legjobb is csak középszerű; elismerjük, hogy az igyekezet 
ezen osztálynál is feltalálható, sőt egyesek határozottan nagy 
szorgalmat fejtenek ki, ennek daczára az eredmény még sem 
megfelelő. Azonban husvét után ezen osztály is nekivette magát, 
s kitartó szorgalmat fejtett ki az év végéig.

Az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése ez évben is fontos fel
adatunkat képezte. Az ágost. hitv. evang. ifjak vasárnaponként 
resztvettek az intézet, nagytermében tartott magyar isteni 
tiszteletben; ez évben is Marhauser Imre tanártársunk volt szi
ves az isteni tisztelet vezetését magára vállalni. A vasárnapokon 
kivül megtartottuk a reformáczió ünnepét, valamint II. Leopold 
király emlékéve kijelölt ünnepet. A tanárikar és az ifjúság



május 24-én járult az ITr szent asztalához. A más valláshoz 
tartozó gyermekek vasárnaponként és a kijelölt ünnepnapokon 
saját egyházaik isteni tiszteletére jártak el.

Tanév közben látogatásukban résszesitettek bennünket 
ngs Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr és az isk. nagy és kis- 
bizottság számos tagja úgy az egyháziak, mint a világiak 
részéről. Nagy szomorúságunkra egyházmegyénk mindnyájunk 
által tisztelve szeretett egyházi lejét, nt. Bauer Adolf főesperes 
úrat nem üdvözölhettük körünkben, mert súlyos betegsége min 
engedte meg, hogy iskolánkat meglátogathassa. Buzgón kérjük 
a Mindenhatót, hogy intézetünk jólétét annyira szivén hordó 
lelkes férfiút, a tanárikar és az ifjúság szerető barátját része
sítse az ő kegyelmének kiapadhatatlan forrásában, adja vissza 
előbbeni jó egészségét és fáradhatatlan munkaerejét!

A nagyin, m. kir. vallás- és közokt. miniszter ezen tan
évben nagys. Spitkó Lajos főigazgató úrat bizta meg iskolánk 
meglátogatásával, a ki április 27-én érkezett hozzánk, s miután 
két napon keresztül úgy a tanítással járó minden körülmény
nyel, valamint az iskolai helyiségekkel, berendezéssel és fölsze
reléssel, továbbá az igazgatói ügykezeléssel megismerkedett, 
április 30-án a tanárikart értekezletre hívta. A fölvett jegyző
könyv szerint elismeréssel nyilatkozót a tanárok munkásságáról, 
az ifjúság szorgalmáról és az intézet hazafias szelleméről; az 
iskolai helyiségeket és a berendezést megfelelőnek, valamint az 
ügyvitelt teljesen rendben találta; azonban a szertárakra nézve az 
a véleménye, hogy lassan fejlesztetnek és igy kívánatos, hogy
azok gyarapítására nagyobb összeg fordittassék. Meg kell emli- //
tenem, hogy O Nagysága a mily lelkiismeretes pontosságot 
fejtett ki minden körülmény megvizsgálásában, épen olyan 
őszinte jó indulattal tett mindent megbeszélés tárgyáva; azért 
látogatására csak tisztelettel tekinthetünk vissza, s az elismerés 
adóját a legnagyobb készséggel nyújtjuk feléje e helyen is.

A fentartó testület a lefolyt évben ismét új terheket vállalt 
magára. Már az előző esztendőben határoztatott, hogy lelkészek, 
tanítók és a gyülekezetek kérdeztessenek meg: hajlandók-e



együttessen 200 frt évi terhet magukra vállalni. Miután a leg
több oldalról „igen“ volt a válasz, az esperességi közgyűlés 
kimondotta, hogy az ötödik tanári állás javadalmazása a többi
ével egyenlővé tétetik és igy Újlaki Kálmán tanár úr, kinek 
ideiglenes állapotát még egy évvel meghosszabbította, már az 
18®#/n- évben 1000 frt íizetésben részesült.

Az iskola épületében is nagy változás állott be. A tanulók 
szaporodtával megnövekedett azok száma is, kik a tápintézetet 
igénybe vették, s igy a régi helyiségek elégtelenekké váltak. 
Ennél fogva az esperességi gyűlés jóváhagyta a nagybizottság 
azon határozatát, mely szerint a tápintézet számára új épület 
emeltessék. Az új épület még a múlt szünidőben elkészült, és 
az őszön átadatott rendeltetésének. Ugyan ez alkalommal az 
árnyék-székek is eltávolíttattak az udvar közepéről.

Minthogy az ifjúság játék-terét minden oldalról épület 
veszi körül, a benlakó tanárok fölajánlották konyhakertjüket, 
hogy az a játéktérhez csatoltassék. A nagybizottság elfogadta 
az ajánlatot, igy tanítványainknak mozgásra szolgáló területét 
ismét kibővítettük. Az üresen maradt régi tápintézeti helyi
ségekre nézve a nagybizottság úgy intézkedett, hogy azok egy 
része — nevezetesen 2 szoba — szertárrá alakíttassák át, más 
része pedig — a volt konyha, s mellékhelyiségei, a tanári 
lakásokhoz csatoltassék. Az új szertárakra vonatkozólag a taná
rikar megbízatást nyert,hogy a jövő ülés elé a berendezésre 
vonatkozólag költségvetést terjeszszen elő.

Örömmel emlékszem meg azon követésre méltó buzgóság- 
ról, melylyel úgy egyes testületek, mint egyes nemeslelkű fér
fiak áldozatkészségükkel ez évben is hozzá járultak intézetünk 
anyagi és erkölcsi támogatásához.

Az iskola alaptőkéjére és folyó kiadásainak fedezésére ado
mányoztak : a dunántúli evang. egyházkerület a felmentési 
pénzekből 150 irtot, a vallástanitásra 200 irtot, a kerületi 
gyámintézet 40, az egyetemes gyámintézet 50 fortot; továbbá 
tek. Dr. Borbély József úr 300 frt az ötödik tanári alapra, 
Dr. Pót Radó 10, és Török Béla 5 irtot folyó kiadásokra, s
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végre az esperességi consistorium 1890. junius lió 23-án együtt 
levő tagja 16 irtot.

A tanári nyugdíjalapra, mely ez időszerűit, meghaladja a
r

6V2 ezer irtot, ajándékoztak: tek. Kirchknopf Ágost 13 irtot, 
Török Béla 5 irtot, Dvorszky Béla 10 irtot, Kiss Sándor 2 irtot, 
Bodnár Károly 10 irtot, N. N. 9’79 irtot és Dr. Sass István 
úr 100 irtot.

Ifjúságunk buzdítása és így a tanügy előmozdítása lebe
gett több férfiú szeme előtt, midőn áldozatkészségükkel lehetővé 
tették, hogy tanítványaink közül néhányat ösztöndíjban része
síthettünk ; e czélra adományoztak: tek. Dr. Moldoványi István 
úr 10 irtot, tek. Angyal Ferencz úr 10 irtot, tek. Dr. Pick 
Mór úr 1 drb. aranyai, tek. Traiber János úr az általa föl
ajánlott 200 írtnak 10 frt, kamatját, tek. Dr. Schvetz Antal úr 
5 irtot, és tek. Angyal Béla úr 1 drb aranyat.

Mind ezen szives adományokért fogadják a nemes szivü 
adakozók az intézet nevében őszinte hálás köszönetünket.

Az iskola növendékei május hó 26-án tartották majálisi 
ünnepélyüket, melyen nagyszámmal jelent meg úgy Bonyliád, 
mint vidékének intelligencziája és így ez alkalommal is kimu
tatta, hogy mily nagy szeretettel viseltetik az intézet és az ifjúság 
iránt. A megjelent vendégek közül tek. Kirchknopf Ágostonná, 
tek. Dvorszky Béláné, tek. Osztrich Mihály, Kirchknopf Ágost, 
Ofenbeck F. Halász Géza és Lajos és Eibach Ödön urak a 
szívességnek mindenféle nemében részesítették tanítványainkat, a 
kiknek sietek az ő nevükben köszönetét nyilvánítani.
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iskolánknál június 16-án kezdtük a vizsgálatot, a mely a 
következő sorrendben folyt le:

JUNIUS
I. 11. III. IV.

o s z t á l y

16. Számtan Német nyelv Rajzolómértan Természetrajz

17. Latin nyelv Számtan Történet Latin nyelv

18. Magyar nyelv Rajzolómértan Magyar nyelv Német nyelv

1!). Földrajz Magyar nyelv Német nyelv Magyar nyelv

20 . Német nyelv Földrajz Latin nyelv Számtan
J lí

21. V a l l á s

22. Rajzolómértan Latin nyelv Földrajz Történet

23. Számtan Rajzolómértan

24 . F.nek és Torna

Junius 25-én történt az iskolaév ünnepélyes bezárása, 
melyen az év elején beiratkozott 158 tanuló közül jelen 
volt 154.

í*  ép
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III.

Tanári személyzet.«7

A  t a n á r  n e v e Tantárgy és osztály

H
et

i 
ór

ák
 1

 
sz

ám
a 

||

Jegyze t.

Forüerpr László
Német nyelv I—IV. 8 
Rajzoló mértan I. és II G 
Szabadkézi rajz III. és IV. 2 
Szépírás I. és II. 2 
Torna I—IV. 4 •22

19

21

Az I. osztály főnöke, 
iskolai könyv- és 

pénztáros.

Gyalog István Számtan I—IV. 13 
Magyar nyelv III. 4 
Rajzoló mértan III. 2

Igazgató, tanárny u g< 1 ij i n té- 
zeti pénztáros.

Kirclmer Karoly
Magyar- és latin nyelv I. 11 
Földrajz II. és III. 5 
Természetrajz IV. 3 
Rajzoló mértan IV. 2

A IV. osztály fó'nöke, a 
természet- és földrajzi szer

tár ó're.

Malteser Imre Latina yelv III. és IV. 12 
Földrajz I. 3  
Vallás I. -IV . 4 19

A III. osztály főnöke, a 
tápintézet gondozója.

UjlaKi Kalman
Magyar nyelv II. és IV. 7 
Latin nyelv II. 6 
Történet és pol. földrajz III. 4 
Történet IV. 4 21

2

A II. osztály fó'nöke, tanár- 
értekezleti jegyző'.

Kurz Samu Ének I.—IV. Ev. néptanító.

Breyer Rudolf Vallás tan I.—IV. 4

4

Izr. vall. néptanító, hit
oktató.

Sikó Ernő Vallástan I.—IV. Ev. ref. helyettes lelkész, 
hitoktató.

Plank Camill Vallástan I.—IV. 4 Róm. katli. segédlelkész, 
hitoktató.

Jegyzet: A „Tantárgy“ rovatban a római szám az osztályt, az arabszám a heten
kénti órákat jelenti.



A tananyag és a tankönyvek kimutatása 
az eayes osztálvokban.

I. o s z t á l y .

1. Vallás, hetenként 2 óra. O szövetségi történetek magya
rázata; biblia olvasás és magyarázás; egyházi énekek emléke
lése. K. k. Varga János „Bibliaisme“.

2. Latin nyelv. li. (> óra. A főnevek ejtegetése; a nemre 
vonatkozó szabályok; a melléknevek fokozása; számnevek, 
névmások. A sum segédige és összetételei. A rendes igék rago
zása a cselekvő és szenvedő alakban; a verba deponentiak. A 
nyelvtan alkalmazása latin-magyar és magyar-latin gyakorla
tokra. Írásbeli dolgozatok. K. k. Schulz Dávid latin nyelvtana 
és olvasókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 5 óra. A mondatok és azok részei;
r

a beszédrészek alaktana. Értelmes olvasás, az olvasmányok ér
telmezése és nyelvtani magyarázata; költemények köny vnélkiil 
való tanulása. írásbeli dolgozatok minden két hétben. K. k. 
Dr. Szárnyéi József: Magyar nyelvtan I-ső rész; Riedl-Lehr: 
Magyar olvasókönyv I-ső kötet.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Olvasás, irás és helyesírás. A 
„sein“ és „haben“ segédigék conjugatiója; a névelő, főnév; a 
gyenge és erős ejtegetés; a melléknevek ejtegetése és fokozása; 
a névmás és számnév. Olvasmány: A Herakles-mondák fordí
tása, elemzése és betanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. Hoff
mann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv I-ső rész.

5. Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és Ausztria. Európa 
hegy-, viz-, természetrajzi és néprajzi viszonyai. Az egyes vi-

IV.
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dékek rajzolása. K. k. Dr. Márki Sándor: Földrajz a gymna- 
siumok használatára. I-ső rész.

6. Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapművelet elvont 
egy- és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. 
Összevonás és szétbontás. A számok oszthatósága, törzs- és ösz- 
szes tényezői. A legnagyobb közös osztó és legkisebb közös 
többszörös. Időszámítás. Iskolai és házi dolgozatok. K. k. Mau- 
ritz Rezső : Közönséges számtan.

7. Mértani rajz, h. 3 óra. A rajzeszközök ismertetése. 
Általános fogalmak a pont mozgása, egyenes és görbe vonal. 
A négy alapművelet egyenesekkel. A szög keletkezése, hegyes, 
derék, tompa szög. A szög mérés és szögmérő. A sík idomok. 
A három- és sokszögek. A  kör és az ellypsis szemlélet utján, 
azoknak szerkesztése és combinatiója a mértani egyszerűbb 
diszitésnél. K. k. Mendlik és Rr. Schmidt: Rajzoló geometria, 
s. k. Landau-Wohlrab.

8. Szépírás, h. 1 óra. Folyó írási gyakorlatok.
9. Ének, h. 2 óra. Több egyházi ének és világi dal egy- 

és négyszólamra.
10. Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakor

latok; mozgással járó játékok.

II. o sz tá ly .

1. Vallás, h. 2 óra. Újszövetségi történetek magyarázata; 
biblia, olvasás és magyarázás; egyházi énekek emlékelése. K. k. 
mint az 1-ső osztályban.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az első osztály tananyagának 
átismétlése után a rendes és rendhagyó igék hajlitása, a kötő 
szócskák, igehatározók, praepositiók ismertetése, a megfelelő 
latin-magyar és magyar-latin olvasmányok fordítása, emléke
lése és elemzése. írásbeli gyakorlatok. K. k. mint az I. oszt.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A határozók tana. Az össze
tett mondatok : alá-, mellérendelt, összevont, rövidített és több
szörösen összetett mondatok; körmondatok. Olvasmányok értel
mezése, mondattani magyarázata és tartalmának elmondása;



költemények emlékelése. írásbeli dolgozatok: mondattani példák 
készítése, olvasmányok rövid tartalma és költemények prózai 
átdolgozása. K. k. Szárnyéi: Magyarnyelvtan Il-ik rész, Riedl-
Lelír: Magyar olvasókönyv Il-ik kötet.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Igeragozás egész terjedelemben; 
az elöljárók használata; a határozók és kötőszók. A mondat
tanból : az egyszerű bővített mondat, az összetett mondatok ál
talában. Prózai és költői olvasmányok elemzése, fordítása, ma
gyarázása és betanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. mint az 
I-ső osztályban.

5. Földrajz. 1>. 3 óra. Európa országainak átismétlése. 
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. K. k. Dr. Márki 
Sándor: Földrajz a gymnasiumok használatára Il-ik rész.

G. Mennyiségtan, h. 4 óra. Számolási előnyök: rövidített 
műveletek tizedes törtekkel. Az arány. A hármas szabály al
kalmazása a lerovat-, rabatt-, biztosítási-, alkusz-, megbízási díj-, 
ágioszámitás és arányos osztásnál. Összes-, tiszta-, burkolatsúly 
kiszámítása. Arányos osztás, közé}) szám, százalék és egyszerű 
kamatszámítás. Iskolai és házi dolgozatok. K. k. mint az I-ső 
osztályban.

7. Mértani rajz, h. 3 óra. Rokon idomok. Egybevágóság 
és alkalmazása; hasonlóság és alkalmazása. Terület mérés. A 
symmetria és a symmetricus hasonlóság. A terület és kerület 
egyenlősége. Terület átváltoztatás. Összetettebb idomok rajzo
lása. K. k. mint az I-ső osztályban.

8. Szépírás, h. 1 óra. Mint az I-ső osztályban.
9. Ének, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.
10. Testgyakorlat, li. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.

III. o sz tá ly .

1 Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház rövid története. 
K. k. Pálfy József kisebb kézikönyve. Egyházi énekek emlé
kelése.

2. Latin nyelv, h. G óra. Syntaxisból: a mondat kellékei, 
casustau, az adjektumok és névmások használata, megfelelő
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gyakorlatokkal. K. k. Schulz Dávid. — Elischer József olvasó 
könyvéből: Róma alapitásától kezdve Tarquinius S. előzeteséig; 
— Siebelis-Samosi: Tirocinium Poeticámból az első rész egé
szen és 38 mese, részben emlékelve. írásbeli feladványul: 
mondatok szerkesztése.

3. Magyar nyelv, li. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. 
Prózai olvasmányok értelmezése, mondattani magyarázása és 
tartalmának elmondása; költemények szó és értelem magyará
zása, könyv nélkül való betanulása. írásbeli dolgozatok két
hetenként. K. k. Szörnyei: Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr- 
Riedl: Magyar olvasókönyv III. kötet.

4. Német nyelv. h. 2 óra. A mondattani szabályok főbbjei. 
Prózai olvasmány: Az Argonautók mondái. Több költemény 
fordítása, elemzése és megtanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. 
Hoffmann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv Il-ik rész.

5. Történelem és politikai földrajz, h. 4 óra. Magyaror
szág történetének a művelődés történettel egybekapcsolt isme
rete az 1867.-ki kiegyezéséig. Magyarország a jelenben. K. k. 
Varga Ottó: A magyarok története és Magyaroszág a jelenben.

6. Földrajz, h 2 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. Az 
egyes vidékek rajzolása. Physikai és mathematikai földrajz. 
K. k. Scholtz Albert: Földrajz a gymnasiumok használatára 
III. rész.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Arány és arány lat. Az arány
iatok alkalmazása a hármasszabályi föladatok megoldására; a 
lánczszabály, arányos osztás, elegyitési számítás. Az ötvények 
és pénznemekről szóló számítások; váltók és értékpapírok. 
Kamatoskamat számítás. K. k. mint az I-ső osztályban.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. A kör; a kerületi és közép- 
pontos szögekre vonatkozó tételek; a körbe és kör köré irt 
sokszögek. A szelők, hurok és érintők, s azok tulajdonságainak 
fölhasználása a szerkesztésnél. Az ellipsis, hyperbola és parabola; 
azoknál különösen az érintő. A közönséges epi- és hypocyelois, 
a körlefejtő és csigavonal szerkesztése. Körivek alkalmazása. 
K. k. mint az I-ső osztályban (I Ll-ik rész.)
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0. Szabadkézi rajz és szépírás, li 2 óra. Diszitmények 
különféle stílben. gypsminták után való rajzolás. Rondirás.

10. Ének, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.
11. Testgyakorlat, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban, azon 

kiviil nehezebb szergyakorlatok.

IV. o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Evangyélmi: Hit és Erkölcstan. 
Mayer Endre. Biblia olvasás. Egyházi énekek emlékelése.

2. Latin nyelv, h. d óra. Az igeidők és módok/A consecu-
t.io teniporum. Ut, ne, quo, quoininus, qúm ; participium con
junction és abl. abs. használata. A prosodia, metric,a. írásbeli 
dolgozatok. K. k. mint a III-ik osztálvban. Elischer olvasó
könyvéből : A köztársaság megalapításától a decemvirekíg,
fordítva és elemezve. Tirotiniumból: 18 olvasmány fordítása, 
prózába áttéve és részben emlékeivé.

3. Magyar nyelv. h. 3 óra. Stilisztika, képek: az irály 
tulajdonságai. A prózai és költői nyelv különbségei. A versírás 
elemei; az ó klasszikái, nyűgöt európai és magyar nemzeti 
versformák. Toldi olvasása, néhány énekének és több versnek 
megtanulása. Két hetenként Írásbeli dolgozat. K. k. Góbi Imre: 
Magyar irálytan; Toldi. Lehr kiadása.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A mondattani szabályok rész
letesen; a különböző eseteket kívánó igék, melléknevek és 
praepositiok. Mondat szerkezetek. A szórend és szóképzés. „Die 
Ungarische Haide; Der todte Soldat; Der Löwe und der 
Wolf; Bürgerleben im Frieden; Petőfi Sándor; Huszárén Ur
laub; 0  lieb so lang du lieben kaust“ czimii költemények, és 
„Der alte Gott lebt noch; Der hörnerne Siegfried; eine orien
talische Sage“ prosai olvasmányok elemzése, magyarázása, for
dítása és emlékelése. írásbeli dolgozatok. K. k. mint a III-ik 
osztályban.

5. Történelem, h. 4 óra. Az Ókor története. A keleti 
népek, mint műveltségünk alapvetői. A görög és romai törté-



net a császárság megalapításáig, különös tekintettel a művelt
ségre. K. k. Varga Ottó: Világtörténet.

Mennyiségtan, li. ö óra. Algebra: az algebra jelei; az 
összeg, szorzat, hatvány, külömbség és a nemleges számok; 
alg. mennyiségek összeadása, kivonása; két és többtagnak szor
zása, négyzete, köbe; a hányados és a geometriai sor. A leg
nagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös : a törtek 
egyszerűsítése és összevonása. Elsőfokú egvismoretleiiű egyen- 
let, aránylat. K k. Mauritz : Általános számtan.

7. Mértani rajz, h 2 óra. Kör, ellipsis, hyperpola, para- 
bola. A sik és helyzete; három sik, testszőglet. A pont. egye
nes, sik és test vetületei egy és két képsikon. Pont és sik ido
mok forgatása. Gyakorlati föladatok. Épület-tervek. A neveze
tesebb építészeti stilusok jellemzése. K. k. mint az I-ső osz
tályban (lV-ik rész.)

8. Természetrajz, h. 3 óra. A levegő és viz ph. tulajdon
ságai, összetétele, alkatrészei, vegyidet, keverék, súlyviszonyok; 
S., P., C., s ezek termékei; a protein anyagok és szénhidrátok; 
Cl., a fontosabb szerves és szervezetlen savak; fémek, aljak, 
sók; az ásványok fénye, tömöttsége, fajsúlyú, összetartása, 
alakja, krisztályok; az ásványok rendszeres leirása, kőzettan 
fölosztása: a granitos, porphyros, bazoltos, palás és törmelék
kőzetek ; a föld történetének korszakai; a viz, tűz, földrengés, 
s egyéb erők hatása a jelenkorban; a negyed-, harmad-, másod-, 
első- és őskor rövid leirása. K. k. Dr. Roth Samu: Az ásvány, 
kőzet és földtan alapvonalai.

9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Mint a Ill-ik
osztályban.

10. Ének, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.
11. Testgyakorlat, h. 2. óra. Mint a ni-ik osztályban.

Zene. Kirchner Károly tanár több ifjút zongorázni tanított, 
s tanítványainak előmenetelét a záró vizsga előtt való napon 
tartott zongoravizsgán mutatta be a közönségnek.

¥
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V.

A tanulók névsora, vallása és születésük helye.
I. osztály.

Baneth József, izr. vall., Bonyhád.
Bauer János, ág. hitv. evang., Torváj, Somogyin.
Bérdi József, róni. kath., Dombóvár, Tolnám.
Cséke Tibor, ev. rcf., Tyúkod, Szatmárm.

5. G'sery István, cv. ref., Kötesd, Tolnám.
Dobrova Alajos, róm. kath., Bonyhád.
Gertii Imre, ev. ref., Bonyhád.
Grosch Károly, ág. hitv. evang., Izmény, Tolnám. 
Grünwald Jenő, ág. hitv. evang., Siófok, Veszprémin.

(0. Győri János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Hág ymássy Zoltán, ev. ref., Paks, Tolnám.
Halász Ernő, róm. kath., Bonyhád.
Hencz Ferencz, róm. kath., Gerézdpuszta, Somogyin. 
Hermán István, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.

15. Hirschfeld Dezső, izr. vall. Bonyhád.
Hofbauer Gábor, róm. kath. Mucsi, Tolnám.
Jagitza Vineze, róm. kath., Bonyhád.
Kallupka György, róm. kath., Bonyhád.
Kertész Ödön, róm. kath., Lovasberény, Fehérm.

20. Kiss Sándor, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Klaithal János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz. Tolnám. 
Kreschka Sándor, róm. kath. Bonyhád.
Kristofek Aladár, róm. kath., Szegzárd.
Leinle János, ág. hitv. evang., Tékes, Baranyam.

25. Lex József, róm. kath., Bécs.
Lobi Mór, izr. vall., Bonyhád.
Malicsek Árpád, róm. kath., D.-Szekső, Tolnám. 
Matolcsy Lajos, ev. ref., Kaposvár, Somogyin.
P. Megyercsy Béla, ev. ref., Fadd, Tolnám.

30. Mittler Mór, izr. vall., Maráza, Baranyam.
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Muszotter Vilmos, rom. kath., Marczali, Somogym.
Müller Menyhért, ev. ref., Hidasd, Baranyam.
Ohidy Rezső, rom. kath., Tapolcza, Zalam.
Perczel Iván, rom. kath., New-York, Amerika.

35. Paczona Pongrácz, rom. kath., Alsó-Szt.-Iván, Fehérm. 
Petrieh György, ág. hitv. evang., Kis-Pest.
Pét tor Gyula, ág. hitv. evang. Polány, Somogym.
Pick Ferenez, izr. vall., Szigetvár, Somogyin. 
Podhrádszky Béla, ág. hitv. evang., Tórdos, Fehérm.

40. Roth Richard, izr. vall., Bellye, Baranyam.
Rumbach János, rom. kath., Uzsög puszta, Baranyam. 
Schaffer Károly, izr. vall., Csurgó, Somogym.
Schmidt Károly, róni. kath., Tevel, Tolnám,
Schmirmuud Sándor, ág. hitv. evang. Hidas, Baranyam. 

45. Stern Miksa, izr. vall., Felső-Mindszent, Baranyam. 
Steiner János, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Szabó Kálmán, ev. ref., Szenna, Somogym.
Szalai János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Szigeti Sándor, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 

50. Sziszkó Gyula, róni. kath., D.-Földvár, Tolnám.
Túry Sándor, ev. ref, D.-Szt.-György, Tolnám.
Wáger Alajos, róni. kath., N.-Mányok, Tolnám.
W eisz Miksa, izr. vall., Baden.
Zámbó János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 

Magán tan ülők,

55. Berger Sándor, izr. vall., Némedi, Tolnám.
Sárközy Kálmán, ev. ref, Kisasszonyd, Somogy.

Kimaradt:

Deutsch Géza, izr. vall., Bonyhád.

II. osztály.

Ábrahám Lajos, róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Alapy György, róm. kath., Kéty, Tolnám.
Braun Károly, róm. kath., Nagy-Vejke, Tolnám.
Decsy Mátyás, róm. kath., Kárász, Baranyam.

5. Dezső Sándor, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Dobos Dezső, ev. ref, Magyar-Peterd, Baranyam. 
Dömötör Béla, ev. ref, Bölcske, Tolnám.



Dvorszky Béla, róm. kath., Pécsvárad, BaraDyam. 
Galandauer Győző, izr. vall., Hant, Tolnám.

10. Guggenberger Lajos, ág. hitv. evang., R.-Kozár, Baranyam. 
Gyalog István, ág, hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Hagymássy Károly, ev. ref., Paks Tolnám.
Hoffmann Ferencz, ág. hitv. evang., Paks, Tolnám. 
Horváth Sándor, ág. hitv. evang., Paks Tolnám, 

lő . Hubay László, ev. ref., Sepse, Baranyam.
Juhász Béla, ev. ref., Herczeg-SzŐlős, Baranyam. 
Kanczler Antal, róm. kath., Regede, Stájerország.
Kárl János, róm. kath., Szárász, Baranyam.
Kirchknopf Ernő, ág. hitv. evang., Bonyhád.

20. Kis Tamás, ev. ref., Beleg, Somogyin.
Kopacsek József, róm. kath., Szegzárd.
Lágler Béla, ág. hitv. evang., Kölesd, Tolnám.
Löwy Hugó, izr. vall., Bonyhád.
Maróezy Sándor, róm. kath., Hőgyész, Tolnám.

2ő. Mercz Ede, ág. hitv. evang., Nagy-Szokoly, Tolnám. 
Molnár István, ev. ref, Kis-Szt.-Márton, Baranyam. 
Németh Lajos, ev. ref., Ocsény, Tolnám,
Ofenheck Frigyes, ág. hitv. evang., Puszta-Kovácsi, Soinm. 
Pesthy Béla, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.

30. Plaíik Jenő, róm. kath., Sz.-Fehérvár.
Rehek Béla, róm. kath., Szomfova, Tolnám.
Schäfer Mihály, ág. hitv. evang., Kis-Tormás, Tolnám. 
Schlichtheit János, róm. kath., Kokasd, 'I olnam.
Siklósy István, ev. ref., Bölcske, Tolnám.

35. Simon Károly, róm. kath., Rácz-Kozár, Baranyam.
Sipos József, róm. kath., Győré, Tolnám.
Spitzer Ármin, izr. vall., Pécs.
Tamer János, ág. hitv. evang., Nómedi, Tolnám.
Tímár János, ev. ref., Szegzárd.

Mayántanuló:

40. Körösztös Géza, róm. kath., Pécs.

Kimaradtak:

Kallupka Sándor, róm. kath., Bonyhád.
Marhauser Andor, ág. hitv. evang., Bonyhád.

----- 27 —
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III. osztály.

Árpád Gyula, róm. kath., Simoníornya, Tolnám.
Árpád Jenő, róm. kath., Simontornya, Tolnám.
Baneth Sándor, izr. vall., Bonyhád.
Blumenstock Gyula, izr. vall., Bonyhád.

5. Busz Henrik, ág. hitv. evang. Kalaznó, Tolnám.
Dájevics János, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Drinóczy József, ág. hitv. evang., Sár.-Szt-Lőrincz, Tolnára. 
Dvorszky József, róm. kath., Pécsvár, Baranyam.
Gött Jenő, róm. kath., Babocsa, Somogyin.

10. Hagyik János, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Kimmel Ferencz, róm. kath., Lengyel, Tolnám.
Kiss Gyula, ág. hitv. evang., Sár.-Szt-Lőrincz, Tolnám. 
Koós Emil, ág. hitv. evang., Monor, Pest . . . . m. 
Lágler Sándor, ág. hitv. evang., Kölesd, Tolnám.

15. Läufer Lajos, izr. vall., Kapos-Szekcső, Baranyam. 
Matolesy László, ev. ref., Kaposvár.
Nagy Bertalan, ev. ref., Beczefa, Baranyam.
Nahr Simon, róm. kath., Apar, Tolnám.
Pesthy János, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.

20. Pfeifer János, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Raksányi Mihály, ág. hitv. evang., D.-Egyháza, Pestül. 
Rausch Lajos, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Schäfer Illés, ág. hitv. evang., Kalaznó, Tolnám.
Sey Pongrácz, róm. kath., Mohács, Baranyam.

25. Simrák Károly, róm. kath., Zenta, Bács-Bodrogm. 
Steiner János, ág. hitv. evang., Alsó-Őrlik, Sárosra. 
Stoffler Hugó, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Török Ottó, ág. hitv. evang., Szegzárd.

Magántanulók:

Lengyel Zsigmond, ág. hitv. evang., Bonyhád.
30. Sárközy Yincze, ev. ref., Kisasszonyd, Somogym.

Kimaradt:

Gáspár Gyula, róm. kath., Báta, Tolnám.
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IV. oszt ál y .

Apát hi Béla, róni. katli. Hidvég, Tolnám.
Aracs Endre, ev. ref'., Okorág, Baranyai«.
Biró Dezső, róni. katli., Szombathely, Vasm.
Bodnár Géza, róni. katli., Szeszvete, Horvátország.

5. Csullag Andor, róni. katli., Mászló, Tolnám.
Diczendy Pál, róni. katli., Bonyliád.
Drinóczy János, ág. liitv. evang., Sár.-Szt-Lőrincz, Tolnám 
Föegler Dezső, róni. katli., Baja, Bács-Bodrogm.
Fugerth Frigyes, róni. katli., Tolna.

10. Gött Ede, róni. katli., Babóesa, Somogyin.
Hagyik József, róni. katli., Szászvár, Bárányául.
Hencz Jenő, róni. katli., Német-Sűrű, Somogyin.
Koch József, róni. katli., Bonyliád.
Koch Vilmos, ág. Iiitv. evang., N.-Dorog, Tolnám.

15. Kocsis István, róni katli., Dombóvár, Tolnám.
Lutz György, róni. katli., O-Bánya, Bárányául.
Makay Gyula, róni. katli., Fájsz, Somogyin.
Mihályfy József, róni. katli., Szegzárd.
Molnár Vilmos, ág. liitv. evang., Sár-Szt. Lörincz, Tolnám. 

20. Podhradszky János, ág. hi tv. evang., Tordas, Felién«. 
Rotharinel Károly, ág. liitv. evang., Mórágy, Tolnám. 
Szabó József, ev. ref., Dráva-Palkonya, Baranyam. 
Szedlák Bála, róni. katli., Mohács, Baranyam.
Szorg József, róni. katli., Bonyliád.

25. Takács Mihály, róm. katli., Döbrököz, Tolnám.
Varga Sándor, ág. liitv. evang., Tordas, Fehérm.
Vaszary Nándor, róm. katli., Kaposvár.
Wagner Adám, ág. hitv. evang., Rácz-Kozár, Baranyam.
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Az algymnasium népességének kimutatása az 1890L évben.
VI.

Osztály
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Ösztöndíjak és tápintézeti segélypénzek.

A gróf Styrum-Limburg által szegényebb nemes családból 
származó ifjak számára alapított ösztöndíjból az idén Alapy 
György II. osztályú tanuló kapott 100 irtot.

Állami ösztöndíjban részesült Schaffer Károly I. osztályú 
tanuló.

A Rosenstein-féle 1000 frtos alapítvány kamatait Bonyhád 
nagyközség elöljárósága fele részben Banetli Sándor III. oszt., 
és fele részben Hoffmann Ferencz II. oszt. tanulónak Ítélte oda.

A tanári karnak több tanügybarát áldozatkészsége folytán 
ez évben is alkalma volt néhány törekvő ifjút kitüntetni és p.:

1) Fördös Lajos-féle 500 frtos alapítvány kamatait elnyerte 
Petter Gyula I. osztályú tanuló.

2) Balogh Imre-féle 100 frtos alapítvány kamatját kapta 
Schäfer Illés III. oszt. tanuló.

3) Petőfi emlékére alapitott ösztöndíjunkat jó magyar 
irályáért Aracs Endre IV. oszt. tanulónak Ítéltük.

4) Tek. dr. Moldoványi István ügyvéd úr 10 frtos ado
mányát a latin nyelvben tanúsított előmenetelükért Gött Ede
IV. és Kimmel Ferencz III. oszt. tanulók közt osztottuk meg.

5) Tek. dr. Pick Mór ügyvéd úr 1 drb. aranyát Blumen
stock Gyula III. osztályú tanuló tanuló nyerte el.

6) Tek. dr. Schvetz Antal ügyvéd úr 5 frtos ajándékát a 
történelemben való jártasságáért Pfeifer János III. oszt. tanu
lónak adtuk.

7) Tek. Angyal Ferencz úr 10 frtnyi szorgalomdíja két 
német anyanyelvű fiú, Kallupka György és Wager Alajos I.

VII.
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oszt. tanulóknak ítéltetett, mint kik a magyar nyelvben szép 
előmenetelt tanúsítottak.

8) Tek. Traiber János úr 2ÜU írtos ösztöndíjának 5% 
kamatjával a mennyiségtanban való jártasságáért Koch Vilmos 
IV. oszt. tanulót tüntettük ki.

9) Tek. Angyal Béla úr 1 drb. aranyát latin nyelvi is
meretei által Kirchknopf Ernő II oszt. tanuló nyerte el.

10) A tápintézeti segély alap kamataiból 25 irtot a kö
vetkezőképen osztottuk fel: Lágler Béla kapott 10 irtot, Pod- 
hradszhy János 10 frt és Juhász Béla 5 irtot.

*

VII.

Könyv- és szertár.

Könyvtárunk ez évben a következő művekkel gyarapodott:
1. Vé t e l  u t j á n .  Budapesti szende, Nyelvőr, Természet- 

tudományi Közlöny, Az országos tanár-egyesület közlönye, 
Egyetemes közoktatási szemle, Tornaügy, Protestáns egyházi 
és iskolai lap, Ev. egyház és iskola. Az osztrák-magyar mo
narchia Írásban és képben, Ev. népiskola, Irodalom-történeti 
emlékek, Acadeniiai értesítő és kiadványok, Reclus: A föld, 2 
kötet. Ezeken kivid az ifjúsági könyvtárra kiadtunk 58 irtot 
és a tanári könyvtárra köttetésért 48 frt 35 krt.

2. A j á n d é k o z á s  u t j á n .  Nt. Lágler és Kálmán lelkész 
uraktól: a „Protestáns papot“ ; Tek. Forberger tanár úrtól az 
„Egyetemes philologiai közlöny“ 5 évfolyamát; özv. Linde 
Henriknétől 70 kötet különféle művet; A magyar tudományos 
academ iától: összes kiadványait; Tek. Rath Mór úrtól: Holub: 
Afrikai utazások, Benvenuto Cellini: Onéletleirás, Benyovszky 
és Shakspere folytatását. Továbbá a Franklintársulat, Révai 
testvérek és Lampel urak újonnan megjelent tankönyveiket 
köldték meg.
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Szertárunk gyarapodása:
1. Vé t e l  u t j á n :  Kiepert-től: Imperia Persarum et Ma

cedonian. Imperii Romani cziinii történeti térképek. Tornatani- 
táslioz: Pangymnastikon újonnan felszerelve, 24 pár sulvzó, 
100 darab tornabot. új eszközök ugrás és kötélhuzási gyakor
latokra, 1 új dob és 2 trombita, 20 pár buzogány. A rovar- 
gyűjtemény szaporittatott.

2. Aj á n d é k o z á s  u t j á n. Tek. Jolin Vincze úrtól: 21 
drb római érmet kaptunk. Groseli Károly úrtéil 1 drb „Teleky“- 
énnet. Tek. Angyal Ferencz úrtól Óarany a megye térképét és 
1 pár bosnyák csatot. Lusztig Náthán úrtól 1 polturát. Tek. 
dr. Láng Frigyes úrtól 1 földgömböt és 3 ti darab ásványt. 
Blumenstock J. úrtól 1 darab anthracint. Tek. Traiber János 
és Beck József úrtól 1 — 1 darab 1. Leopold féle ezüst érmet. 
Corvin Adáni úrtól 3 darab kövületet. Tek. Perczel József 
úrtól 1 zöld harkályt. Tek. dr. Pót Radó úrtól 1 lappantyút. 
Végül Tek. Kristofek úr néhány madarat ingyen tömött ki; 
dr. Elbogen F. és Goldfinger M. uraktól érmeket.
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IX.

T á p i n t é z e t .

E tanévben 55 tanulót láttunk el ebéddel és vacsorával 
50 írt fizetés mellett, azonkívül átlag 24 ifjú kapott külön 
reggelit - -  tejet és süteményt — havonkénti 1 frt 60 krért.

A régi helyiség szűknek mutatkozván, még a szünidő alatt 
készült el több bonyhádi és vidéki pártfogónknak anyagban 
való ajándékán kívül 2192 frt 51 kinyi költségen egy új 
épület.
i Az intézet helyiségében négy ifjú számára évi 30 frtnyi 

fizetés mellett benlakás is van.
Az intézetbe bármely felekezetű tanuló vétetik fél. Az ét

terem 80 tanulót képes befogadni.
A segélyezési alapból ez évben 25 irtot adhattunk három 

tanuló közt kiosztva.
Hálás köszönettel sorolom fel intézetünknek nemes szivü 

adakozóit:
A bonyhádi takarékpénztár 50 frtot, telt. Erhardt Henrik 

állomás főnök úr 10 frtot, tek. Gömböcz József az igazgatósága 
utján 1 frtot. Velter György esperességi supplicans gyűjtése 
65 frt 45 kr., Csik János kerületi supplicansé 107 frt 75 kr. 
Azonkívül természetbeli ajándékot küldött tek. Varg-a4 János 
úr 5 darab nyulat és tisztelendő Beeilt Henrik úr 1 mérő ba
bot, Diezendi Ignácz úr pedig 180 darab süteményt.

Mindezen jótevőknek szivem mélyéből köszönetét mondva, 
fölkérem intézetünknek barátait, hogy a szünidőben a segélye
zési alap javára kiküldendő kerületi és esperességi supplicans- 
unkat gyámolitani szíveskedjenek.

e/Jt»

Marhauser Imre,
gondnok.



X.

Figyelmeztetés az 1Ö91 tanévre vonatkozólag.

A jövő tanév szeptember 1-én kezdődik. Augusztus utolsó 
napján tartjuk a javító- és pótlóvizsgálatokat, szeptember 
három első napját pedig a beirásra és a felvételi vizsgákra for
dítjuk, 4-én történik az év ünnepélyes megnyitása, Ezen időn 
túl csak azok vétetnek fel, kik elkésésiiket kellőképen igazolják. 
Azok, kik okt. 1 -je után jelentkeznek magántanulókul tekintet
nek, s ha az első időszak végén a vizsgát minden tárgyból 
kiállják, attól fogva a rendes tanulók közé soroztainak.

Az első osztályba azon tanulók vétetnek fel, kik a 9-ik 
évüket betöltötték, s a negyedik elemi osztályt elvégezték, a 
mit bizonyitváuynyal, vagy fölvételi vizsgával tartoznak iga
zolni. A többi osztályba való fölvétel az előző osztályról szóló 
bizonyítvány alapján történik. Mindenki a fölvétel előtt igazol
ni tartozik, hogy részesült a másodszor való himlő oltásban, 
ellenkező esetben annak magát alá kell vetnie; az I-ső osz
tályba lépő tanuló keresztlevelet, illetőleg születési bizonyit- 
vánvt is köteles fölmutatni.

Azon tanuló, ki egy tárgyból kapott elégtelen érdemje
gyet. javító vizsgát tehet; szándékát azonban az igazgatónál 
be kell jelentenie. A ki két tárgyból kapott elégtelent, az esak 
az iskola főhatóságának engedélyével bocsátható vizsgára, s ez 
iránt való folyamodványát mindjárt az év végén kell az igaz
gatóság útján a főtiszt, püspök úrhoz fölterjesztenie. Kettőnél 
több tárgyból elégtelen osztályzatú tanuló javitó vizsgára nem 
bocsátható.
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Mindenféle dij félévenként előre fizetendő; ha valaki az 
intézetet időközben elhagyja, köteles fizetni az összes járandó
ságokat azon félévre, melyben az iskolát még látogatta.

Tandíj félévenként 10 — 10 frt; ezenkívül fizet minden 
tanuló a tanári nyugdíj alapra, 1 frtot, a könyvtárra 40 krt 
és minden új tanuló 1 frt beiratási pénzt.

A tápintézeti dijakra vonatkozó tudnivalókat a t. közön
ség az előbbi részben találja.

Könyvekről az intézet egyik tanára gondoskodik.
Mindenféle tudakozódásokra szivesen szolgálunk fölvilá- 

gositással.
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