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I.

A tolnavármegyei főgymnasium ügye és a 
bonyhádi algymnasium.

Az 18(>7. évi kiegyezéssel Magyarországban minden iéren 
új korszak vette kezdetét. Mintegy varázsütésre minden tényező 
egyesült, hogy az ország fölvirágzását igyekezzék előmozdítani. 
E tényezők úgy az anyagi, mint a szellemi élet mezején rövid 
idő alatt oly viszonyokat teremtettek, a melyeket intézménye
ink akkori állapota többé ki nem elégített és ennélfogva arra 
kellett törekedni, hogy a fokozódottabb igényeknek megfelelően 
a színvonal is mindenütt emelkedjék. Ez emelkedésre való tö
rekvés szelleme szállta meg azokat, a kik az ország élén állot
tak ; ez költözött a társadalom minden rétegébe, a hol minden 
terv, minden jó eszme élénk fogadtatásra számíthatott, ha an
nak az volt a ezélja, hogy a közgazdasági, vagy a szellemi 
téren vívmányokat létesítsen.

Az intéző körök és a társadalom szövetsége hozta létre a 
mai állapotokat; az teremtette meg a mai gazdasági viszo
nyokat, abban gyökerezik a közműveltségnek — ma már — 
terebélyes fája. A munkásság, mely ebben a korban oly lázas 
serénységgel folyt, nem volt egyoldalú, sőt inkább kiterjedt 
minden tényezőre, a mi a haladást volt hivatva szolgálni és 
hogy nem eredmény nélkül, mutatják azok a vívmányok, 
melyekben a lefolyt 25 év oly gazdag, mutatja az a körülmény, 
hogy ez az elmaradott Magyarország ma már egyben-másban 
a külföldet is elkerülte. Ezen óriási eredményt ily rövid idő 
alatt csak nagy erőfeszítések árán lehetett elérni; ezen erőfeszi-
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tések kútforrása pedig nem volt más, mint az az óhajtás, hogy 
e hazát mindenki nagynak és boldognak lássa. Ez serkentett 
mindenkit a kitartásra, ez késztette a társodalmat mindenféle 
áldozatokra.

Ha a mai állapotokat * a 25 év előttiekkel összehasonlítjuk, 
óriási különbség ötlik szemünkbe.- A mi akkor jó volt, ma már 
elavult; a mi akkor az igényeket kielégítette, ma már a szük
ségletnek sem felel meg. Ezt halljuk napról napra a társoda- 
lom minden rétegében, ezt olvassuk évről évre a kormány je
lentéseiben. így a vallás és közokt. m. kir. minister évi jelen
téseiben ott találjuk azt a kijelentést, hogy az algymnasiumok 
ma már nem elégitik ki az igényeket, pedig azok a múltban 
a közműveltségnek fontos tényezői voltak,

Tolnavármegyében, mint mindenki tudja, nincs teljes közép
iskola. A megye lakossága ennek hiányát mélyen érezle, azért 
több Ízben tett kísérleteket annak létesítésére. Legutóbb — egy 
pár évvel ez előtt — a megye vezetői indítottak meg egy 
mozgalmat, melynek az volt a czélja, hogy az annyira óhajtott 
főgymnasium Szegzárdon állíttassák fel. Ez a mozgalom azon
ban akkor eredményre nem vezetett és igy e kérdés egy időre 
szünetelt.

Alig egy éve a kérdés újra felmerült. Ugyanis a bony
hádi algymnasium igazgatója tekintetbe véve a kor és a viszo
nyok követelményeit; tekintetbe véve a taníttató szülők óhaját; 
tekintetbe véve a magas tanügyi kormány azon közhelyesléssel 
fogadott kijelentését, mely szerint minden alkalmat és módot 
megragad, hogy a még elég nagy számú csonka középiskolák 
kiegészíttessenek stb .: azt az indítványt terjesztette az isk. 
nagybizottság 1891. junius 25-én tartott gyűlése elé, hogy az 
mondja ki, miszerint elérkezettnek látja az időt arra, hogy a 
bonyhádi algymnasium kiegészíttessék.

Az érvek fontossága, a valószínűség, hogy a terv kivite
léhez szükséges feltételek el is érhetők, a nagybizottságot a 
következő határozatra indították: A bonyhádi algymnasium 
kiegészítésének eszméjét helyeslőleg fogadja és azt pártolólag
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ter jeszti az esperességi gyűlés elé; a beterjesztett emlékirat ér
telmében teendő előmunkálatok ügyét egy „ad hoc“ bizottság
nak adja ki. mely az eszme megtestesítéséhez való tervet jól 
meghányja-vesse, az ügy iránt érdeklődő és az azt támogató 
közönséggel élénk érintkezésbe lépjen, úgy hogy a legközelebb 
tartandó rendkívüli nagybizottsági ülésen a főgymnasium kér
désében határozott véleményt adhasson.

Ezen felterjesztésre az esperesség az 1891. évi július hó 
22. és 23-án tartott gyűlésén határozatilag kimondta, hogy 
örömmel csatlakozik a kiegészítés kérdéséhez, melegen ajánlja 
mindenkinek az eszme terjesztését és népszerűsítését, az „ad 
hoc“ bizottság kiküldetését pedig helyeslőleg tudomásul veszi.

E határozattal a kiküldött bizottság megkezdte működését. 
Első teendője az volt, hogy számba vette az algymnasium 
anyagi helyzetét; azután megállapította azon feltételeket, melyek 
a czél elérésére szükségesek és kijelölte az irányt, melyen a 
munkának haladnia kell.

Mikor a czél tisztán állt előtte; mikor meggyőződött arról, 
hogy az eszközöket előteremtheti: tervével a nyilvánosság elé 
lépett. És ekkor csakhamar azt a tapasztalatot tette, hogy tö
rekvését siker fogja koronázni, mert a város lakossága, sőt az 
egész völgységi járás és távolabb lakó vidékek is a legmele
gebb érdeklődéssel néznek a munkálat elé és készek a bizott
ságot mindenféle segítségben részesíteni.

Alig indult meg a munka, a terv fontossága arra indí
totta Bonyhád és a vidék lakosságát, hogy vallás különbségre 
való tekintet nélkül egy nagyobb bizottságot alakítson, hogy 
az segítségére legyen az esperesség által kiküldött bizottságnak 
az eszközök megszerzésében. A gyűlés, melyen e 33 tagú bi
zottság megalakult, oly népes volt, és a lelkesültség a törekvés 
mellett oly élénken nyilvánult, hogy az eredmények iránt min
denki a legnagycbb reményt táplálta. E reményünk nem is 
volt alaptalan, mert a határozatilag kimondott gyűjtés megkez
dődvén, rövid idő alatt meglepő eredmény mutatkozott.
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Ugyanezen bizottság inig egyrészt az aláírások gyűjtésében 
oly serényen munkálkodott, másrészt kívánatosnak tartotta, 
hogy a magas tanügyi kormánynál is lépéseket tegyen; ennél
fogva elhatározta, hogy a vallás és közokt. m. kir. ministerhez 
egy deputatió menjen fel. E deputatió, mely 24 — bonyhádi 
és vidéki — tagból állott, ngs. Perezel Dezső orsz. képviselő 
úr vezetése alatt 1892. január ÍG-án tisztelgett Csáky Albin 
gróf O Xagyméltóságánál, a mikor a küldöttség vezetője meleg 
szavak kíséretében a következő emlékiratot nyújtotta át a 
ministernek:

N a g y m é l t ó s á g ú  m. k i r. 
V a l l á s  és Közok t .  M i n i s t e r  Úr !

Tolnavármegye közönsége sajnosai! nélkülözi a teljes közép
iskolát. Különösen a szülők érzik annak hiányát, a kik gver- 
mekeiket nagy áldozatok árán távolabb fekvő vidékekre kény
telenek küldeni, ha azokat a megasabb kiképeztetés áldásaiban 
részesíteni akarják. Van ugyan a megye területén két algym- 
nasium, a hol szánus gyermek nyer oktatást, de a négy év 
eltelte után — tehát épen abban a korban, mikor a serdülő 
ifjúnak leginkább van szüksége arra, hogy a szülői befolyás 
szabályozza tetteit — szétmegy a világ minden tája felé és a 
távolság lehetetlenné teszi a gyermekekkel való gyakori érint
kezést és azok előmenetelének ellenőrzését. Ily körülmények 
között a megye lakossága méltán aggodalommal tekint azon 
időpont elé, amikor gyermekét felsőbb iskolába kell küldenie.

A megye területén lévő két algymnasiuvn a tőle telhető 
módon igyekszik feladatának megfelelni, s mi csak elismerésünk
kel adózunk azok pártfogóságai iránt, mert jól tudjuk, hogy 
azok az iskolák fenntartása által hasznára voltak a megyének 
és a magyar nemzeti kultúrának. Azonban a midőn elismeré
sünket fejezzük ki a fenntartók iránt, a midőn őszinte ragasz
kodással ajándékozzuk meg az intézeteket nem nyomhatjuk el 
magunkban ama meg-megújuló tudatot, hogy az algymnasiu-
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rnok korunkban már nem felelnek meg az igényeknek. Nem 
azért, mintha azokban nem volna meg a haladás, a törekvés 
szelleme a modern igények kielégítésére, hanem mivel a.legtöbb 
esetben nem rendelkeznek a kellő eszközökkel, hogy a korral 
lépést tartsanak.

Olvasva Nagy méltóságod jelentéseit, egy helyen a csonka 
középiskolák tökéletlenségét találjuk kifejtve. Más helyen sze
münkbe tűnnek azon szavai, melyek szerint a „középiskolák 
rendezésén kivid azok fejlesztése volt a czél“ , továbbá, hogy 
„minden alkalmat és módot megragad, hogy a még elég nagy 
számú csonka középiskolák kiegészíttessenek“. Nagyméltóságod 
jelentéseinek ezen szavai arra bátorítanak bennünket, hogy 
előadjuk azon alázatos kérelmünket, mely szerint középiskolai 
tanügyünket a b o n y h á d i  ág  őst .  h i t v .  evang .  a l g y m -  
n a s i u m n a k  n y o 1 c z o s z t á l y  l ír a  v a l ó  k i e g é s z í t é s e  
á l t a l  előmozdítani uiéltóztassék. Ezen kérelmünk mellet szól:
1) a bonyhádi algymnasium életképessége, 2) azon magyar 
nemzeti missio, melyet az intézet e német ajkú vidéken kifejt,
3) azon aránylag csekély, áldozat, mely a kiegészítésre szüksé
ges és végre 4) az az áldozatkészség, melylyel a fenntartóság 
és a közönség a kiegészítés ügyét előmozdítani kész.

Mielőtt az itt előre bocsájtott indító okaink valóságának 
kimutatásába fognánk, ki kell jelentenünk, hogy mi e lépé
sünkre csupán a bonyhádi algymnasium kiegészítését óhajtó 
lakosságtól nyertünk megbízást, mely vallás különbség nélkül 
egyiránt szivén hordja ezen felekezeti iskola fejlesztését. A fenn- 
tartóságtól nem kértünk erre mandátumot, de tudjuk, hogy 
abban megvan a hajlandóság az iránt, hogy az állam segítsé
gével az iskola kiegészíttessék; sőt azt is állíthatjuk, hogy en
nek érdekében már a mozgalom is megindult. Ennél fogva mi 
csak az érdekelt közönség nevében fordulunk Nagyméltóságod
hoz, mint a ki az 1883. évi középiskolai törvények adta jogá
nál fogva hivatott a kiegészítés ügyét kezébe venni és azt a 
fenntartó testülettel egyetértőleg megvalósítani.



Ezeknek előrebocsájtása után áttérünk indokaink ecsete
lésére.

1) A bonyhádi algymnasium kiegészítése mellett szól an
nak életképessége, melyet legvilágosabban akkor tüntethetünk 
fel, ha elmondjuk fejlődésének rövid történetét.

Az algymnasium 1807-ben Sár-Szt.-Lőrinczen alapittatott, 
s félbenszakitás nélkül folytatta működését 1853-ig, a mikor a 
jövedelem hiánya miatt ajtait be kellett zárnia. Azonban az 
egyházmegye nem tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, 
hogy iskolája zárva maradjon és csak az alkalomra várt, hogy 
újra megnyithassa. Az alkalom nem is késett, mert az esperes
i g  gyülekezetei, lelkészei és tanítói önkénytesen 900 frt évi 
járulékot biztosítottak az iskola számára, és igy — midőn a 
dunántúli egyházkerület is 630 frt évi subventiót ajánlott fel, 
az algymnasiumot 1857-ben újra megnyitották. Ettől fogva az 
intézetnek 3 tanára volt, kik 600—600 frt évi javadalmazásban 
részesültek.

Az iskola 1870-ben Konyhádra, a tolnamegyei németség 
központjába helyeztetett át. Az áthelyezés nagy költséggel járt, 
a mit bizonyít az, hogy az iskola számára 6800 írtért eg)' 3 
hold beltelekkel biró ház vásároltatott, melynek használható 
állapotba helyezése 4000 írtba került. E mellett a fenntartóság 
a tanárok számát is szaporította és azok fizetését is 100—100 
írttal emelte, úgy, hogy e czimen évi kiadása 1000 írttal múlta 
fölül az előbbenit. Jelentékeny összeget vettek igénybe a beru
házások is.

Tőke hiányában az iskola fenntartói a hívek buzgóságához 
és a közművelődés barátjainak áldozatkészségéhez folyamodtak. 
A kérő szó nem hangzott el hiában, mert az intézet évről 
évre jelentékeny adományokban részesült és ennek következté
ben a tanárok fizetését már a hetvenes évek közepén 800, majd 
pedig néhány évvel később 1000 írtra lehetett emelni. Ezen 
időben a szertárak is szépen gyarapodtak, sőt az iskolának 
újra építése is megkezdődött.
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Az 1883. évi középiskolai törvények az ötödik tanári ál
lás szervezését kívánták. Az alap 2 év alatt közadakozás utján 
összejött és a fenntartóság az ötödik tanárt 1885-ben meghív
hatta, s néki kezdetben 600, majd 750 irtot biztosított, később 
pedig, midőn újra 200 írt subventiot szavazott meg, ezen állo
más javadalmazását is 1000 írtban állapította meg.

Ugyan ezen idő alatt a már megkezdett építkezés is folyt, 
s csak a múlt években fejeztetett be. Az építkezésre kiadott 
összeg meghaladja a 20.000 irtot, s immár csupán a torna- 
csarnok hiányzik. A szertárok csak 1883. óta gyarapodtak 
nagyobb mértékben, a melyekre közel 1800 frt adatott ki. mig 
a bútorzat megújítása 700 irtot igényelt.

Ezekből kitűnik, hogy az intézet — mint algymnasium — 
biztos alapon áll, mert épülete új és czélszerű, szertárai és 
könyvtára — különösen az idei gyarapodást tekintve — a leg
szükségesebbekkel eléggé el van látva, a tanárok fizetéseinek 
pedig a megfelelő tőkével rendelkezik.

Azonban nemcsak vagyonikig áll az iskola biztos alapon, 
hanem erkölcsi tekintetben is. Ezt mutatja az a körülmény, 
hogy alig van az országban népesebb algymnasium, mint a 
bonyhádi. Ezt bizonyítja a múlt évi értesítők alapján összeál
lított következő kimutatás: Az egyetlen kőszegi algymnasium- 
ban volt 177 tanuló; de mig Bártfa, K.-Szt.-Miklós, K.-Szeben, 
Erzsébetváros, Szt.-György, Podolin, Privigye, Beszterczebánya, 
Gyünk, Karczag, Aszód, M.-Ovár, Csaba algymnasiumában 47 
tői 100-ig; Kezdi-Vásárhely, Debreczen, Verbász, Zenta, Keszt
helyében 100-tól 130-ig; Érsekújvár, Félegyháza, Rózsahegy, 
Komárom és Tatá-éban 130-tól 150-ig ment a tanulók száma, 
addig Bonyliádon a múlt évben volt 158, az idén pedig van 
161 rendes tanuló.

Ezekhez még csak azt teszszük hozzá, hogy a bonyhádi 
algynmasiumot egyformán látogatják úgy a protestáns, mint a 
más felekezetű tanulók. Ennek bizonyságára szolgáljon a követ
kező kimutatás: Az 1870. évtől kezdve volt az iskolának 2760 
tanítványa, a kik közül 35% ág. hitv. ev., 39% róni. kath.,
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13% ev. ref., 12% izi*. és 1% gör. kel. vallásu; a jelen évben 
beiratkozott tanulók közül vallásra nézve: 67 róni. katli., 59 
ág. liitv. ev., 20 ev. ref. és 15 izraelita.

Mind ezek után világosan kitűnik, hogy a bonyhádi al- 
gymnasium ezen tényekkel bizonyított életképességénél fogva 
érdemes arra, hogy tovább fejlesztessék.

2) A bonyhádi algymnasium kiegészitése mellett szól az a 
magyar nemzeti missio, melyet e német ajkú lakosság közt ki
fejt. Ezen kérdés megvilágositása végett vegyük tekintetbe azon 
körülményt, mely ez iskolát létre hozta; megfelelt-e az iskola 
feladatának és milyenek itt a viszonyok?

A század elején az alapítók egyrészt alkalmat akartak 
adni e középiskolákban szűkölködő vidék fiainak, hogy isme
reteket szerezzenek, másrészt szolgálni akarták hazájokat a 
magyar nyelvnek és a magyar nemzeti szellemnek a nagyob- 
bára idegen ajkú lakosság közt való terjesztése által. Másod 
sorban egy nem kevésbbé fontos törekvésök az volt, hogy az 
iskola oly néptanitókat adjon, kik a magyar nyelvet teljesen 
elsajátítván, képesek legyenek a nagyobbára még külföldön 
született apák gyermekeit magyar szellemű polgárokká nevelni.

A tapasztalat szerint az alapitók törekvését siker koronázza. 
Most már nem hivatása az iskolának, hogy tanítókat neveljen; 
de ama főczél: a közműveltség terjesztése, a magyar nyelv és 
a nemzeti szellem fejlesztése még el nem aludt, sőt inkább 
még nagyobb kört bevilágító lánggal le bog. Az a körülmény 
is még mindig megvan, hogy Tolnavármegye a középiskolák 
dolgában a mostoha gyermekek közé tartozik.

Az esperesség — mint említettük — 1870-ben Bonyliádra 
helyezte át iskoláját és pedig azért, mert itt a nemzeti missio 
teljesítésére sokkal tágabb tér kínálkozott. Hogy helyesen cse
lekedett, megmutatta a következmény. A tanítványok száma 
mindjárt az első években meghaladta a 100-at, holott régi 
helyén a 70-t is alig közelitette meg és eme szaporulatot épen 
a német ajkú lakosság taníttatása idézte elő, Az ifjúság ugya
nis az anyakönyvek bizonysága szerint nemzetiség tekintetében
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a következőképen oszlott meg: magyar volt 52°/o, német 47% 
és más 1%. A jelen tanévben a 1(51 tanuló közül 47 vallotta 
magát németnek, azonban — mint emlitésre méltó körülményt 
— felhozzuk, hogy a második és a többi években gyakran 
magyarnak íratja magát az, aki az első évben törve is alig 
beszélte a magyar nyelvet.

Azonban nemcsak ily közvetlenül érezhető az iskola ha
tása, nem csak a tanítványok magyarosítása által teljesíti hi
vatását, hanem közvetve a lakossággal való érintkezés által is. 
Konyhád lakossága ezelőtt 22 évvel oly német volt, hogy — 
az értelmiséget kivéve — alig akadt magyarul beszélő. Ma 
már annyira haladtunk, hogy az iparos osztályban ritkán ta
lálható valaki, aki a magyarnyelvet ne beszélje.

Az 1891. évi összeírás szerint a magyarság számaránya 
kedvezőbb, mint volt 1881-ben; de hogy még igen sok a tenni 
való, az kétségen kivid áll, mert p. o. a völgy ségi járásban a 
magyar ajknak alig teszik az összes lakosság ötödrészét. Bony- 
hád pedig e tömör németségnek góezpontja és nemcsak a járás 
lakossága gravitál ide, hanem azok is, kik annak határán kí
vül esnek.

Mind ezen körülmények tanúsága szerint a magyarosodás 
és a nemzeti szellem terjesztésének nagy előnyére szolgál a 
bonyhádi algymnasium és ezen szempontnál fogva is érdemes 
a tovább fejlesztésre.

ö) A bonyhádi algymnasium kiegészítése aránylag csekély 
áldozattal eszközölhető.

Minthogy már kimutattuk, hogy az iskola szilárd alapon 
áll úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben : azért az egyes kö
rülményekre itt csak röviden rámutatunk.

Az iskola 5 tanára évenként 1000 —1000 frt javadalma
zásban részesül; e fizetések alapját képezi az esperesség és a 
kerület subventiója, továbbá az intézet tőkéje. Ennél fogva 
csupán azon tanszékek javadalmazásáról kellene gondoskodni, 
melyek a kiegészítés után szerveztetnének; 12 tanerőt számítva,

2*
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tehát 7 tanszék szervezendő, illetőleg 7 tanár fizetésének kell 
alapot teremteni.

Az iskolai épület ú j ; a szükséges osztálytermeken és
egyéb helyiségeken kívül van benne 3 tanári lakás, mindegyike
4 szobával és a hozzátartozó mellékhelyiségekkel. Minthogy e
lakások is újonnan épültek, iskolai czélokra teljesen alkalmasak.
A kiegészítés alkalmával ennélfogva épitkezni csak annyiban
kellene, amennyiben az intézetnek tornacsarnoka még nincs,
mert e tanári lakások minden nehézség nélkül átalakíthatok és
az átalakítás legfeljebb 1500 frtot igényel.

/
Hátra vannak még a szertárak. Ámbár az iskola nem 

nélkülözi a felszerelést, sőt e czélra évről évre jelentékeny ösz- 
szeg fordittatott, mégis itt nagyobb befektetést kellene eszkö
zölni. A mint egy kiváló tanférfiu nyilatkozata folytán tájéko
zást nyertünk, a szertárak és a könyvtár 5000 frt költséggel 
oly állapotba helyezhetők, hogy attól fogva elegendő lenne 
bizonyos évi átlagot e czélre fölvenni.

Összefoglalva az itt elmondottakat, kitűnik, hogy a befek
tetésekre körülbelül 15000 frtot kellene fordítani és csupán 7 
tanári fizetés alapját megteremteni és igy világos, hogy Tolna
vármegyében a főgymnasium fölállítása legegyszerűbben és 
legolcsóbban a bonyhádi algymnasium kiegészítése által eszkö
zölhető.

4) Nagyon jól tudjuk, hogy az ily terv keresztül vitele 
áldozatokat követel. Mi azonban nem idegenkedünk az áldoza
toktól, sőt inkább mindent elkövetünk, a mi tehetségünktől ki
telik. Ezt mutatja az a körülmény, hogy magában Bonyhád 
városában eddig 10.000 frtot meghaladó összeget irtunk alá, 
sőt a vidék is ezreket jegyzett, noha ott a gyűjtés alig vette 
kezdetét.

Azon reményben élünk, hogy az esperesség sem marad 
tétlen, ha a szükségletek megszerzésére kerül a sor és pedig 
nem alaptalanul, mert az eszme mindenütt a legnagyobb lel- 
kesiiltséggel találkozik. Ezen lelkestiltségnél fogva egyes gyűlő-
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kezetek már is szép összegeket ajánlottak fel, lia a megvalósí
tás ideje elérkezik.

A nyert informátiok szerint az aláírások meghaladják a 
14000 irtot, s igy biztos kilátást nyújtanak, hogy rövid idő 
alatt — ha kérelmünk a Magas Tanügyi Kormánynál ked
vező fogadtatásra talál — tetemes összegre szaporodik. Hisz- 
sziik, hogy néhány hét múlva képesek leszünk 30000 frtot
összegyűjteni.

Ezen 30000 írt, melyet a fenntartóság rendelkezésére fo
gunk bocsájtani, oly helyzetet teremt, hogy a pártfogóság 
nemcsak a befektetések legnagyobb részét tndja fedezni, hanem 
az intézet évi szükségletének felét is ő maga lesz képes szol
gáltatni. Ennél fogva az államnak nagyon csekély tőkét kellene 
adnia a befektetésekre, s azonkívül az évi szükségletnek csupán 
felét kellene a fenntartó rendelkezésére juttatni.

Mind ezek nyilván valóvá teszik úgy a közönség, mint a 
fen ntartóság áldozatkészségét.o  ö   ̂ t

Nagyméltóságu Minister U r ! Midőn kérelmünk indokolá
sául a viszonyokat feltártuk Nagyméltóságod előtt, jogos kéré
sünk teljesítésének reményét Nagyméltóságod azon kijelentésé
ből merítjük, hogy ismerve az algymnasiumok tökéletlenségét, 
minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekszik, hogy azok 
kiegészítése által a baj gyökeresen orvosoltassék.

Meg vagyunk győződve arról, hogy Nagyméltóságod a 
bonyhádi algynmasium kiegészítése tárgyában eléje (erjesztett 
alázatos kérelmünknek helyt fog adni, melynek reményében 
hódolatunk kifejezése után az érdekeltség nevében maradtunk a

Nagyméltóságú in. kir. Vallás és Közokt. Minister Urnák

B o n y li á d o n, 1892. január lióban 

alázatos szolgái:
(It t  k ö v e t k e z i k  40 a l á í r á s . )

//
Csáky Albin gróf () Nagyméltósága Perczel Dezső kép

viselő úr szavaira válaszolva, kijelentette: hogy meggyőződése
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szerint Tolnavármegyében az által létesíthető a főgymnasium 
legegyszerűbben, ha a bonyhádi algymnasium kiegészíttetik; 
neki is egyik törekvését képezvén a csonka középiskolák kiegé
szítése, örömmel vesz tudomást a megindult mozgalomról és 
hiszi, hogy egyesitett erővel a czél minél előbb megvalósít
ható lesz.

A küldöttség a nyert válaszból meggyőződött, hogy a 
minister nemcsak nem idegenkedik a mozgalomtól, sőt inkább 
kész azt támogatni is, azért e körülmény csak fokozta tevé
kenységét, habár időközben a szegzárdiak is fölvetették a fő- 
gymnasium kérdését és most már nem, mint évekkel ez előtt, 
felekezeti középiskola felállítása mellett szálltak síkra, hanem 
állami főgymnasium eszméje köré csoportosultak.

Minthogy az idő lassanként előrehaladt és közeledett az a 
nap, melyen a bonyhádi algymnasium fenntartósága a hivata
los lépéseket megindítani szándékozik: azért a megalakult vég
rehajtó bizottság arra törekedett, hogy a szükséges pénzösszegét 
minél előbb beszerezze. Segítségért fordult tehát a vármegye 
alispánjához; átnyújtott neki két folyamodványt, melyek egyi
kében a megyétől kért anyagi támogatást, másikában pedig az 
iránt fordult az alispán lírhoz, hogy a megye területén a 
szolgabiróságok utján gyűjtést rendezni szíveskedjék.

E folyamodványokat egy küldöttség — melyet ismét 
Perczel Dezső képviselő úr vezetett — márczius havában adta 
át ngs. Simontsits Béla alispán úrnak, ki ez alkalommal közölte 
a deputátióval, hogy a vallás és közokt. m. kir. minister 
2326. sz. alatt egy rendeletet intézett a megye közönségéhez, 
hogy — mielőtt Bonyhád és környékének érdekeltsége által a 
bonyhádi algymnasiumnak 8 osztályú főgymnasiummá leendő 
kiegészitése czéljából állami segély iránt elébe terjesztett kérel
mét érdemleges tárgyalás alá venné — meghallgassa a megye 
közönségének véleményét annak kijelentése mellett, hogy Tolna
vármegye területén egy teljes középiskola létesítését elvileg ő 
is kívánatosnak tartja. Minthogy ezen ministeri rendelettel — 
alispán úr szavai szerint — a főgymnasium ügye Tolnavár-
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niegye ügyévé vált; azért a folyamodványokban előadott ké
relmeknek csak akkor tehet eleget, ha a megye közönsége nyi
latkozik arra nézve, hogy a leiratban megnevezett négy város 
közül — Bonyhád, Gyönk, Szegzárd és Duna-Földvár — me
lyik volna az, a hol a főgymnasium fölállítása a tényleges 
szükségletnek leginkább megfelelne és legkönynyebben volna 
eszközölhető 's egyúttal kijelentette, hogy a Szegzárdon létesí
tendő főgymnasium érdekében alakult végrehajtó bizottság el
nökségétől visszalép, mert csak igy óvhatja meg teljes s em
l e g e s s é g é t .

A ministeri leirat a márczius végén tartott megye gyűlés 
elé terjesztetvén, alispán úr megbizatott, hogy szerezze be mind 
a négy városból az a d a t o k a t ,  melyek alapján azok a főgym- 
nasiumra igényt tartanak. A felszólítást április közepén vette a 
bonyhádi végrehajtó bizottság elnöke a völgységi járás főszol
gabírójától, melyben a vármegyei alispán úr 164. számú ren
deletének értelmében arra kéri fel, hogy Írásbeli előterjesztést 
tegyen a főgymnasiunmak Bonyhádon való felállítása iránt, és 
abban egész részletességgel sorolja fel mindazon körülményeket, 
mely ek a főgymnasiumnak Bonyhádon leendő felállítását lehe
tővé, szükségessé teszik, sőt -  vonatkozással a ministeri le
iratra — Duna-Földvár, Gyönk és Szegzárddal szemben indo
kolják. Hasonló felszólítások intézteitek a többi városban alakult 
bizottságokhoz is.

Ezzel megindult a küzdelem a nevezett négy városban. 
Folytak a gyűjtések; testületek és egyesek a mai korban szin
tén mesés összegeket ajánlottak fel. ^Azt mondják: a mai világ
ban nem tudunk már lelkesedni; különösen hidegen hagy ben
nünket minden törekvés, a mely a közönség áldozatkészségére 
akar építeni, a mely tárezánkra apellál. ím e! Tolnavármegye 
megmutatta, hogy igen is tudunk lelkesedni; tudunk áldozni, 
csak a módját kell eltalálni és az eszmét kell tudni velünk 
niegked vehetni. Alig néhány hetünk volt erőink összegyűjtésére, 
de azért a számításaink alapjául szolgáló összeget előteremtet-
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tük és igényeinket a főgymnasiumra nem üres szavakkal, hanem 
pcsitiv adatokkal tudtuk támogatni.

A bonyhádi algymnasium kiegészítésének munkájában fá
radozó bizottság április végén a következed memorandumot 
intézte tok. Dőry Pál úrhoz, a völgységi járás főszolgabirójálioz :

T e k i n t e t e s  F ő s z o l g a b i r ó  U r !

1760/892. sz. a. felhívást kapott alolirott, a bonyhádi ág. 
ev. algymnasiumnak államsegély mellett főgymnasiummá leendő 
kiegészitését czélba vett társadalmi mozgalmat vezető végrehajtó 
bizottság, hogy Tolnavármegye tekintetes alispánjának f. é. 
164. sz. rendelete és a nagyméltóságu m. kir. vallás és köz- 
oktatásügyi ministeriumnak 2326/892. sz. leirata alapján Írás
beli nyilatkozatban fejtsük ki a fentjelzett czél létesítése, szüksé
gessége és lehetősége mellett felhozható összes indokokat a 
felhivás szavait idézve, „egész részletességgel.“

A történelmi előzményekkel sem a tekintetes főszolgabiró 
urat, sem a tekintetes törvényhatósági bizottságot fárasztani 
nem akarjuk, úgy is közismeretü, hogy a század ('lején létesült 
algymnasium azóta indult oly fejlődésnek, hogy ma az ország 
első és legnépesebb algymnasiuma — mióta Bonyhádivá helyez
tetett Sár-Szent-Lőrinczről. — Hogyha ennek okait józan hig
gadtsággal és elfogulatlanul kutatjuk, megtaláljuk egyúttal 
azon indokok egy részét, melyeket a kiegészítés mellett felhoz
nunk kell és melyek együttvéve a versengő 4 város felett az 
elsőbbséget Bonyhádnak biztosítják.

1) A bonyhádi algyinnasiummal kapcsolatban egy virágzó 
tápintézet áll fenn, mely a legvirágzóbb főgymnasiumi ilynemű 
intézménynyel olcsóság és kitűnőség tekintetében vetekedhetik. 
Van ez intézetnek a főgymnasiumi épületben levő alkalmas 
helyiségeken kívül 13500 frtnyi alaptőkéje, mely az egyház- 
kerület és a nagyközönség áldozatkészsége folytán folyvást 
gyarapodik. Ha tekintetbe veszszük, hogy a tápintézetnek tag
jaiul a tanulók valláskülönbség nélkül felvétetnek és évi dijul



csak 50 irtot fizetnek és ez olcsóság mellett mégis a legkénye
sebb igényeknek megfelel; ha tekintetbe vesszük, hogy a ta
nulók szüleinek zöme olyanokból áll, kiknek kidobálni való 
pénzük nincsen; ha tekintetbe vesszük, hogy a Tolnavármegyé
ben felállítandó fó'gymnasium csakis ezekre és nem a gazda
gokra bir égető kérdés jelentőségével: akkor nem tagadhatjuk, 
hogy ez a tápintézet egyike a legsúlyosabb érveknek Bonyhád 
mellett, mert ezen intézmény egy másutt újonnan felállítandó 
állami főgymnasium keretébe bele nem illeszthető és fenn nem 
tartható.

2) Szorosan csatlakoznak ehez a bonyhádi piacznak olcsó
ság tekintetében mérsékelt körülményei és különösen a kedvező 
lakásviszonyok. A méreg drága és elviselhetlen szegzárdi lakás- 
viszonyt kát, melyek a tanulók olcsó elhelyezését majdnem 
lehetetlenné teszik, nem is emlitve, a másik két város felett is 
elvitázhatlanul előnyös lakásviszonyai vannak Bonyhádnak éjien 
a tanulók elhelyezését tekintve. Ugyanis Bonyhád régóta elis
mert kereskedő és iparos város lévén, az egészen szegény osz
tályt kivéve, úgyszólván minden iparosnak megvan a saját 
háza és ebben az általa igénybe vett műhely és lakáson kívül 
nagyon csekély kivétellel még van egy külön, rendesen hasz
nálatlan szobája. Az ilyenek szivesen és olcsón vesznek maguk
hoz akár étkezésre, akár a nélkül tanulót; mig a más viszo
nyok között levő városokban, hol inkább a bérleti viszony 
van elterjedve, a tanulót tartónak a lakás különbségét okvetle
nül a tanuló szüleinek kell megfizetni.

3) El nem vitázható előnye a bonyhádi ev. algymnasium- 
nak azon körülmény, hogy felekezeti türelmessége minden ké
telyt kizár. Ennek köszönheti jórészt felvirágzását, tanulóinak 
jelentékeny számát. Ugyanis felekezeti jellege daczára a tanu
lóknak csakis 35°/o-a evangélikus és egy más vallásfelekezetü, 
a r. kath. vallásu tanulók száma még annál is erősebb, 39%-al 
szerepel. Elesik tehát a könnyen felhozható ellenérv, mely a 
bonyhádi felett a szegzárdi és dunaföldvári főgymnasiumoknak, 
mint felekezet nélkülieknek adna előnyt, annál is inkább, mert
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az államsegély folytán a tanárok felének kinevezése az állam
kormányt illeti, a tanterv és felügyelet pedig az állami fő- 
gvmnasinmoknál fennállókkal azonos lesz.

4) A négy versengő város viszonyai között szól Bonyhád 
mellett egy olyan érv, mely a helyesen felfogott nemzeti poli
tika szempontjából figyelmen kívül nem hagyható és ez azon 
nemzeti missio, melyet a bonyhádi algymnasium eddig is ápolt 
és a főgymnasium még inkább fejleszteni fog. Ezen nemzeti 
missiot csak rósz akarat tagadhatja el, mert egy teljes középis
kola, mely kizárólag magyar nyelvű, egy németség közepébe 
ékelt székvárosban kiszámithatlan jelentőséggel bír.

5) Nem hagyható figyelmen kivid és a tekintetes törvény- 
hatósági bizottság joggal hangsúlyozhatja véleménye nyilvání
tásában a nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi ministerium- 
nak azon tanügyi politikáját, melyet az országgyűléshez intézett 
hivatalos jelentéseiben évek hosszú sora óta egyhangúlag és 
következetesen kifejezett, hogy t. i. középiskoláink száma untig 
elég és ilyenek felállítását szükségesnek nem tartja, ellenben 
minden törekvése oda irányul, hogy a mai kor igényeinek 
meg nem felelő, de be nem szüntethető csonka gymnasiumok 
a rendelkezésre álló anyagi eszközök mértékéhez képest foko
zatosan kiegészíttessenek. Es joggal kérdjük, hogy e kiegészí
téshez első sorban melyik csonka gymnasxumnak van igénye, 
ha nem a bonyhádinak, midőn az a legnépesebb, legéletre
valóbb és mint alább kifejtjük, legkönnyebben, legolcsóbban 
kiegészíthető és midőn a minister a vármegyében felállítandó 
főgymnasium szükségességét elvben már úgy is kimondta.

6) A Szegzárdon felállítandó főgymnasium előharczosai 
azt hangoztatják, hogy a vármegye székhelye és az intelli- 
gentia száma oly óriási sulylyal nehezedik a mérlegbe, hogy 
az csak Szegzárd javára dőlhet. Megengedjük, hogy Szegzárd 
a hivatalos vármegye és kir. törvényszék székhelye, de nem 
központja az a vármegyének sem földrajzi fekvésénél fogva, 
sem ipar, kereskedelem, vasúti hálózat és más társadalmi viszo
nyok tekintetében. Pedig még ha úgy volna is, mindez az
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ifjúság nevelése, tanításával összefüggésben nem áll, mert ezek 
centralisatiót nem ismernek és nem igényelnek. Avagy talán 
máskép áll az intclligéntia számarányának érve? Kik képezik 
a túlnyomó zömét Szegzárd intelligentiájának ? Az ambuláns 
tisztviselők, a kir. törvényszék, pénzügyigazgatóság, adóhivatal, 
mérnöki hivatal nagyszámú tisztviselői. Ha ezek során és az 
örökös személyi változáson végig tekintünk, könnyen felismer
hetjük, hogy a szegzárdi főgymnasium nem áll ezeknek érde
kében, mert évközben dobáltatva, ma itt vannak és holnap 
ott. Ki fogja ezek sorát egészíteni a vármegyei tisztviselők 
száma, kik ma egyedüli törzslakói Szegzárdnak, a mint az ál
lamosítás bekövetkezik. Avagy ezen csekély számú hivatalnok 
lenyomhatja a vármegye intelligentiájának számát, midőn ügy
védet, orvost, földbirtokost és magán tisztviselőt nem is em
lítve, csakis a lelkészeket (r. katli. kivételével), jegyzőket, taní
tókat, posta, távirda, vasúti és más köztisztviselőket véve 
számba — ilyenek a völgységi járásban 143-an, a dunaföld- 
v ári ban 152-en, a simontornyaiban 170-en és a dombóváriban 
192-cn vannak —, a kikhez ha ugyanezen járások magán- 
tisztviselőit, birtokos és szellemi intelligentiáját csak 500-ban 
számújuk fel, 1157 intelligens és családot alapitó ember áll a 
központi járásnak — Szegzárdot is beleértve és a Konyhádra 
gravitáló Báttaszéket beszámítva — 243 intelligens lakójával 
szemben, Avagy a központi járáson kívül mely vidékre szá- 
mithat a szegzárdi főgymnasium? Paks, Dunaföldvár és vidéke 
olcsón küldheti gyermekeit a rég hirneves kalocsai gymna- 
siumba, a völgységi járás és a nagy dombóvári járás Szeg
zárd ra soha sem fogja küldeni tanulóit, hanem Pécsre vagy 
Kaposvárrá. Ellenben a bonyhádi főgymnasium vidékét az 
egész völgységi és dombóvári járás, a központtól Báttaszék és 
fele simontornyai járás fogja képezni. Igazolja ezt az algymna- 
sium története. Azt a 162 algymnasiumi tanulót nem Szegzárd, 
Paks és Dunaföldvárról kaptuk, ide csak egy pár evangélikus 
került elenyésző csekély számban onnét és az intézet mégis 
felvirágzott. A Szegzárdon esetleg felállítandó f 'gymnasium csak

3*
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pár tanulót venne el Bonyhádtól, ellenben a szegzárdi — vi
dék hiányában — tengeni fogna.

7) Azt is rebesgetik a szegzárdi főgynmasium pártolói, 
hogy a tanulókat csakis Szegzárd tudja elhelyezni. Néni akar
juk mi most a másik két város viszonyait bolygatni, de ez 
ellenérv Bonyhád ellen nem hozható fel; legélénkebb bizonyí
téka ennek az, hogy még a mostani algymnasium mellett is 
ez évben 303 tanuló elfogadására történt az igazgatóságnál 
előjegyzés.

8) Es ezek után azt hisszük, egészen nyugodtan áttérhe
tünk a jelenlegi algymnasium és a leendő főgymnasium. tény
leges és vagyoni viszonyaira és azon szükségletekre,- melyeket 
a kiegészítés igényelhet.

Az alább jelzendő csekély költséggel átalakítható főgym- 
nasiumi épület és telek pontos vázrajzát A) alatt csatoljuk ; ki
tűnik ebből az egszséges, tágas helyiség előnye, benne a 8 
osztályon és rajztermen kívül.egy igazgatói iroda, tanári tanács
kozási szoba, könyvtári helyiség, vegytani szertár, természet- 
tani szertár, kísérleti szoba, természetrajzi szertár, történeti 
múzeum, az iskolaszolgának lakása és terjedelmes tápinfézeti 
helyiségek, az épitendő tornacsarnoknak bőséges hely és még 
tágas udvar és terjedelmes parkszerű befásitott hely, mind 
olyan körülmények, melyek az ifjúság egészsége és kedélyére 
nevezetes befolyással bírnak.

Van az intézetnek az épület és telken kívül eddig 102488 
írt tőkéje, a mint ez a leltárból kitűnik. Közadakozás utján 
begyült eddig Bonyhád, mint erkölcsi testület által felajánlott 
10.000 irtot is beleértve, összesen 30250 írt, úgy hogy egy 
felállítandó főgymnasium 132738 frí tőkével fogna rendelkezni, 
nem is számítva Simunyák J. soproni ügyvéd végrendeletében 
hagyományozott 225 frt évjáradéknak megfelelő tőkét, 5600 
frtot, mert ha ezen hagyaték — pár év kell csak hozzá — 
lebonyolít,tátik, a tőke összege 136000 frtra fog rúgni.
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Térjünk át számításunk reális alapon nyugvó részleteire.

1. A mostani tanári lakások az A) alatti terv
rajz szerinti átalakítása belekerül az építő
mester költségvetése szerint

2. A még-felállítandó kályhákra bő számitás mel
lett szükséges . . .

3. Az új osztályszobák padjai belekerülnek
4. Tanári emelvények, fogasok és táblák .
5. Árnyékszékek kibővítése . . . .
6. A szertár és könyvtár, mely már eddig hiva

talos leltár szerint 6888 frt, kiegészítésére 
felveszünk . . . . . .

7. A fedett tornaesarn'ök épitésére .

938 frt 56

250 frt - 
511 frt — 
150 frt — 
200 frt —

5000 frt — 
5000 frt —

az uj befektetések összes szükséglete 12049 frt 56, 
melyet a közadakozásból befolyt összeg bőven fedez.

A l eendő' fdgymnas inm évi s z ük s é g l e t e :
1. 12 tanár évi fizetése á 1200 frt
2. 12 tanár évi lakbére á 200 frt"
3. Igazgatói tiszteletdíj.
4. Énektanitó . . .
5. Iskola szolgának .
6. Évi tatarozás, fűtés, irodai kiadás
7. Szertár és könyvtár -kiegészítése évenkint

14400 frt 
2400 frt 

200 frt. 
100 frt 
300 frt 
600 frt 
500 frt

összes szükséglet 18500 frt —

Ennek fedezetére szolgálnak a tandíj —- évi 20 frtot számivá 
— és a különböző százalékra elhelyezett tőkék utáni kamatok, 
beleértve a közadakozásból befolyt és az uj felszerelésre el nem 
használt tőkét, úgy az egyházkerületi és esperességi évi 1930 
frtnyi subventiot, melyek összesen 9250 frtot tesznek ki, úgy 
hogy csakis évi 9250 frt államsegélyre lenne szükségünk, ha a 
kiegészítés megtörténik. — Sőt ha Tolnavármegye tekintetes 
törvényhatósági bizottsága Bonyhád mellett foglal állást és a
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kiegészités tényleg megtörténik, úgy hiszszíik, kogy azon 10000 
frt, mely e czélra a szegzárdi főgymnasiumra megszavazva van, 
részünkre is meg fogna szavaztatni és a vármegyei gyűjtés 
e.edménye legalább 5000 írtra fogna felemelkedni, mert a fent- 
érintett 30.000 frt a vidéki gyűjtések által még nevezetesen 
szaporodni fog. Ily körülmények között azután, vagy az állami 
segély lenne leszállítható, vagy az államkormány kívánsága 
szerint még intensivebb befektetésekre fordítható.

A leírásokból kitűnik, hogy a tervezett főgymnasium miden 
tekintetben a mai kor igényeinek meg fogna felelni, mert épü
lete tágas, egészséges, felszerelése kitűnő lenne.

Ehhez járul még, hogy Szegzárd és Dunaföldvárnál az 
összes tanárok nyugdija az államot terhelné, holott Bonyliád 
a tanárok felének nyugdijáról gondoskodik és e czélra máris 
7650 frt áll rendelkezésre és melyhez az esperesség évenkint 
65 irtot fizet.

Ha most mindehhez hozzá veszsziik, hogy az intézetnek 
2400 frtnyi ösztöndíj alapja is van és hogy az evangélikus 
jeleggel biró intézet hagyományok által úgyszólván állandóan 
gyarapodik, azt liiszszük, hogy az algymnasium életképességét 
és főgymnasiummá leendő kiegészítésének jogosult igényeit 
eléggé megvilágositottuk.

A midőn a tekintetes főszolgabíró úr szives pártfogását 
kérjük, egyúttal oda terjed a tekintetes törvényhatósági bizott
ságnál is alázatos kérelmünk:

miszerint a bonyhádi ág. ev. algymnasiumnak államsegély 
mellett főgymnasiummá leendő kiegészítésének kérdését a magas 
kormánynál kedvezően véleményezni méltóztassék.

Hazafias tisztelettel

a végrehajtó bizottság nevében:
(9 b i z o t t s á g i  t a g  a l á í r á s a . )

E memorandumot a főszolgabíró úr május első napjaiban 
terjesztő be az alispáni hivatalnak a maga véleménye kiséreté-.
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ben, a mely annyi érvvel, az okoknak oly közvetlenségénél és 
a meggyőződés hangjának oly melegségével csatlakozott a bi
zottság álláspontjához, hogy attól ügyünkre nézve csak jó 
eredményt remélhettünk. Hogy az még sem következett be, 
bizonyára nem a memorandumon és nem a főszolgabírói föl
terjesztésen múlt.

Május 31-én tilt össze Tolnavármegye törvényhatósági bi
zottsága, hogy h a t á r o z a t o t  hozzon a beérkezett adatok alap
ján a főgymnasium kérdésében.

Noha már előre tisztában voltunk e határozat iránt, mégis 
meglepett mindnyájunkat az a körülmény, hogy mily kevés 
sulylyal bir ott a p o s i t i v  s z á m i t á s, a bizonyító okok 
ereje,  a hol „az érdek“ uralja a helyzetet! Leszavaztak ben
nünket; a megyegytilés Szegzárdnak szerezte meg a diadalt; 
de tagadjuk, hogy azért, mintha annak számítása tisztább és 
okai meggyőzőbbek lettek volna. Ezt bizonyltja az a mód, 
melylyel a mi ügyünk szónokát fogadták, mikor az a vitába 
az érveket akarta belevinni. Nem való e hely arra, hogy kri
tikát gyakoroljunk, azért erről többet szólam sem fogok, csupán 
annyit jegyzek meg, hogy aligha lehet meggyőződve ügyének 
e g y e d ü l  üdvös-volta felől az, a ki az ellenfél bizonyitékait 
meghallgatni nem akarja!

A megyegyülés tehát Szegzárd mellett nyilatkozott. Azon
ban ezzel még korán sincsen a főgymnasium kérdése megoldva. 
Ezt mutatják a ministeri leirat ezen szavai is: „Bonyhádon és 
Gyünkön autonom felekezeti középiskolák lévén, az erre vonat
kozó tárgyalások a megye n y i l a t k o z a t a  u t á n  fognak az 
illetékes hatóságokkal megindittatni.“ Mi tehát a reményt még 
nem adjuk fel, mert meg vagyunk győződve, hogy a vallás 
és közokt. m. kir. minister O Nagy méltósága, ki annyi jó in
dulatot tanúsított a nála járt küldöttség iránt, ügyünket egy 
könnyen elejteni nem fogja; meg vagyunk győződve, hogy oly 
minden tekintetben kiváló férfiú, mint Csáky Albin gróf, tan
ügyi politikájában mindenkor a következetesség utján fog járni. 
Azért kitűzött czélunk érdekében ezután is folytatjuk a mun
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kát és kérjük ügyünk barátait, bogy bennünket továbbra is 
támogatni szíveskedjenek.

Végül ide csatolom az eddigi gyűjtésekről szóló kimutatást, 
s egyúttal megjegyzem, hogy gyűjtő-iveink nagy része még 
azért nem érkezett be, mert sokan a gyűjtést aratás utánra 
halasztották.

1) Bonyhádon.

Bonyhád nagyközsége 10.000, a bonyhádi takarékpénztár 1700, 
dr. Moldoványi I., Marhauser I., A bonyhádi segélyegylet á 1000, Perczel 
D., Traiber J., Perczel J. k 500, Kirchknopf A., dr. Pót R. á 300, 
Eibach O., dr. Schvetz A., Somogyi J., Dőry P., dr. Cottely G., Halász
G., Engel S., Bonyliády Perczel Gy., Weber J., Pirkner K., Kühnei F., 
Gyalog I., Forberger L., Adler M., Kirchner K. k 200, A bonyhádi pol
gárok 178, Fleischmann M., dr. Müller J. á 150, Ennél A., Straicher B., 
Katzenbach L, dr. Szendró'dy Sz., Angyal F., dr. Pick M., Rück és 
Mautner, Goldfinger, Pintér J., Beck J., Krámoliny J., Reich S., Kretli 
R., Brandeisz F., Lengel Zs., Hoffer J., Kun M., Kreschka J., Szorg A., 
Dürr I., Graf J., Martin Gy. ä 100, Pózner J., Osztrich M., Angyal B., 
Jagitza V., Sikó E., Frey B., Halász L., Németh F., id. Pichler Gy., 
Stern M., Lützen burger J., id. Furman K., Filip I., Raubitschek I., Ho
fer 1. Müller J., Davidovits testv., Müller L., Ilirschmaun F., Lehmann 
J., Kakass B., Blumenstock J., Diczendy J., Finali J., Baumgartner S., 
ifj. Kunszt H., Potzner L., Gebauer J., Jussinger I., Kallupka I., Pfeifer 
D. k 50, Detl J., Liebelt A. a '40, Schlichtherl K., Szokolics Gy., Her- 
ger N., ifj. Pichler Gy., Becht K. k 30, Holländer F., Hirschfeld M., 
Fuchs F., Simanits F., ifj. Reich S., Rottár B., Weber J., Huth I., 
Brauer J. ä 25, Forster J., Roth I., Kiesz J., Fehérváry I., Engel F., 
Kesztyűs I., Engelmann A., Engelmann I., Reinstein J)., Csekey L., 
Bosnyák I., Haffner L., Rohr A., Huckstädt L., Jakobitska F., Rein- 
wald J., Rausch A., özv. Obermayer. Illich J., Reitberger J., Lehmann 
J., Kuppi J., Till R., Binder J., Becker A. ä 20, özv. Löwy N., Csaider 
L., Novotny Gy., Schön V., Klein J., Poliak H., Engelman Antal, 
Hahnstein J., Künstler I., Gerth S., Lotz I., Herger J., Fellner R., 
Köhler M. a 15, Fein L., Pfaffenbichler Gy., Singer S., Schwarz B., 
Haág J., Reinwald Á., Erhardt E., Hesz J., Kollmann K., Spiesz L., 
Fritscher I., Kuppi G., Rack F., Szeidling J., Riesz Gy., Stoll F.; 
Komayer F., Hartmann M., Hoff A., Péter D. k 10, Jakobitska J. 6; 
Goldstein S., Kolm M., Hesz H., Kritzler L., Fehérváry I., Szabó L., 
Arnold K., Poliak H., Brick I., Schnepf Á., Kolin Márk, Jung A.,
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Kuppi F., Hartmann J., Egcrmaun L., Arndt J., Csekey J., Miszler H., 
Ritzl Fr., Schaub H., Farkas V., Kirchner J., Neumann I., Wirth J., 
Künsztler I., Wirth Jakab, Steiner J., ifj. Reitberger J., Reinvvald J. á 5, 
Reiter I. 4, Götz H., Ritzel H., Fischer F., Brosbik J., özv. Dájevics, 
Kraft A., Bóra S. ä 3, Fischer P., Rein II., Herger J., Huckstädt L., 
Konrád K. ä 2, Péter J., Dorn J., Schön H. ü 1 frt, Neumann H.
50 kr. 25582.50

2) Báttaszék.
Weisz L. 200, Mittweg H., dr. Boszkovitz M., Eichardt

J. , Reinhardt A. k 100 frt 600.—
3) Izmény.

Rumfeld J. 20, Bergmann L. 15, Amminger K., Grosch
K. ä 10 frt 55.—

4) Ecsény és vidéke.
Schöpf Gy. 10, Minich Kr., Petter J., Herbst M. k 1 frt 13.—

5) Varsád.
Wagner S. 100, Linde Gy. 50, Fanczler J. 5 frt 155.—

6) Udvari.
Ruppert H. 50, Kring Gy. 25 frt 75.—

7) Kalaznö.
Kalaznói gyülekezet 5, Dunajcsik J. 2, Schäfer J. 1 frt, 

Käufer H., Veizel J., Schlitt M., Schmirmund J., id. Disz- 
berger J., Schäfer I., Dächert H., Reith J., Schmirmund V., 
özv. Kredit, Klein J., özv. Joszt, id. Mercz J., Busz Gy., 
Liudheimer R., Dächert H. a 50, Lutz Gy-, Ruppert H., 
Neuhäusler Gy., Dächert Kr. ä 30, Zimmer J., Lindheimer

Mercz Gy. ä 20, Till J., Gübel J. á 10 kr. 18.—
• 8) Sopron.

Arndt J. 10, Beeilt R. 2 frt

9) Újvidék.
12.—

Dr. Perczel J.
10) Szegzárd.

5.—

Fördős Vilmos
11) Medina.

1 0 0 .-

Kiifáber Á., Halmai F. k 5, Kiifáber J. 1 frt 

12) Báta.
11.—

Kopácsek A. 50.—
4
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13) Pörböl.
Rebek J.

14) Hidasd.
Geyer Gy. 50, Müller J., Schäfer H. k 25, Kreth J. 15, 

Scheibner R., Kreth H., Loos H., Schlichtherl F., Müller M., 
Loos R., Hesz I., özv. Altinann Zs. á 10, Riesz J. 7, Wagner 
II., Mühl M., Sclimirmund L., Pfeifer M., ilj. Pfeifer M., Mühl
H., Hesz I. ä 5, Kaufmann H., Wagner J., Wagner H., 
Laub I. k 3, Ilütter K. 2 frt

15) Györköny.
Tomka G.

16) Gerényes.
Neubauer I. 15, Ev. gyülekezet 5, Volfarth H. 1 frt

17) Nagy-Ágh.
Purth G. 15, Ev, gyülekezet 10 frt

18) Dombóvár és vidéke.
Dőry J., Strasser H., Deutsch I. a 100, Izr. hitközség 

50, Honig Mór 40, Läufer L. 30, Dőry V., özv. Schultheisz 
G., Ábrahám L., Csery I. á 20, Schréter K. 25, Dőry J., 
Ihrig V., Spitzer S., Hirsch Ö., Grünhut E., dr. Neumann J., 
Szentgyörgyi L., Szallós J., Weisz A., Rothermel H., Deutsch 
F. k 10, Szemenyei M., Számét P., Érmei J., ifj. Érmei J., 
Paál F., Wollner 1. k 5 frt

19) Vaszar.
Szabó Gyula 10, Kutasi Károly 1 frt

20) Bálványos.
Kollár Péter

21) Felsö-Nána.
Wagner János 10, Ev. gyülekezet 5 frt

22) Némedi.
Kiss Tstván 20, Támer J., Sass J. á 15, Lemle J. 5 frt 

* 23) Kői esd.
Koricsánszky D. 25, Haffner I., Pitz H. k 20, Laki G. 

10, Lágler S., Kanitzer B , Becker J., Bálint J., Metz L, 
Scherer J., Erdélyi G. k 5, Szabó Gy., Scheffer J., Laki L., 
Benedek I., ifj Bálint Gy., Krep Gy., Rabenstein Gy., Pin
tér A. k 2, Henk P., id. Haffner I. ä 1 frt

251.—

100. —

10.—

21.—

25.—

665.—

11. —

10.—

15.—

55.—

128.—
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24) Csikós-Töttös és vidéke.
Wallandt K., Rüll K. á 50, Töttősi és Kapos-Szekcsői 

gyülekezet ;i 20, Mestyán J. 15, Lemle K., Tékesi gyüleke
zet ii 10 írt 175

25) Mucsfa.
Mühl J. 5, Szelényi J., Hatz S. ä 1 frt 7

20) Apáthi és Alsó-Nána.
Kracher Gy., Helfenbein D. a 100, Tóth V., Purt A. 

ä 30, Kunst J., Theuerle J. ä 10, Theuerle H., Petter A. 
ii 5, Turban J 4 frt 335

27) Hidegkút és Belecska.
Bauer A., Schultheisz J. ä 50, Porgár I. 5, Kniesz J. 2 frt 107

28) Sár-Szt-Miklós.
Tiringer Lajos 200, Béldi K. 15, Béldi B. 10 frt 225

29) D.-Szt.-György.
Szigethy József 20

30) Űzd.
Pesthy Endre 100, Pesthy M , Kontsits J. ;t 50, Dobrov- 

szky Gy. 20, Herman K. 10 frt 230
31) Sár-Szt.-Lörincz.

Sántha K., Diebold K. ä 10, Molnár J., ifj. Molnár J. 
ä 8, Gyalog Gy. 5, Győré P., Kiss J., Molnár I., Schád Gy.,
Németh J., Varga I., Szalay J., Sziits I. és Schád J. á 2,
Benkó' Gy., Drinóczy J. ä 1 frt 61.

32) Fájsz.
Kund B., Ofenbeck M. á 10, Balogh I. 2, Nagy S.,

Schnell L.- Illés A. á 1 frt 25.
33) Kaposvár.

Renner G. 20, Siebreich K., Ihrig R. á 15 frt 50.
34) Orosháza.

Bertalan 1. 5, Csonka I. 2, Okányi A. 1 frt 8.
35) Szászvár.

Mühl J., dr. Kreiner J. a 20, dr. Szilvásy M., Freytag 
Gy., Guttán L., Stoffler I. ä 5, Steiner I. 2 frt 62.

36) N.-Dorogh.
Für dós D. 100, Steiner J. 10, Berger A., Koch P. ä 

5, Stehlo K., Kuntz B., Kellermayer S., Müller D., Balogh
• 4*

m
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Zs., Engelhardt Fr., Klein L. ä 2, Csery I., Tometich J.,
Szabó J. ä 1 frt 137.—

37) Majos (eddig).
Wiesner B. 200, Schaád Gy. 105, Soriba Gy. 50 frt 350.—

38) Tabód.
Grosch József 50.—

39) Kis-Tormás.
Schäfer M. 30, Griinwald I., Reichert Gy. ä 20, Ev. 

gyülekezet 2 frt, Wagner J., Pfeifer J. ä 20 kr 72.40

40) Tolna.
Gömbös L ., dr. Varga Pál ä 50 frt 100.—

41) Döröcske és vidéke.
Ev. gyülekezet (Döröcske) 20, Kring M., Nöthig J. :i 

10, Schmidt J. 5, Reidl S. 2, Müller I., ifj. Müller I., Jung 
J. ä 1, Schöpf K. 5, A bonnyai ev. gyülekezet 8, Becht J. 
5j N- András, Justus M., Steller Imre, Nähling K., Ritter S. 
Bitz J. ä 1, Wenzel J., A szili ev- gyülekezet a 10, Kramer 
Gy., Taubert I., Bucsky S. á 5, Szemmelroth K., Bucski I. 
ä 2, Taubert A., Taubert J., Karl Í., Schwerzei H., Schul- 
theisz P., Becker J., Griinwald L., Promm Gy., Müller P., 
Taubert J., Becker P., Taubert Gy., Taubert Imre, Becker
D., Koch J. ä l frt
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II.

Jelentés az 1891;92. iskolaévről.

Az iskolaévet szeptember hó 1-én kezdtük meg; a három 
első nap a beiratkozással, a fölvételi, javitó és pótlóvizsgálatok
kal és az ifjúság elhelyezésével telt el. 4-én történt az ünnepé
lyes megnyitás, a mely alkalommal az ifjúság énekelt, Mar- 
hauser Imre tanár imádkozott, azután pedig az igazgató az 
Ifjúsághoz a következő beszédet intézte:

S z e r e t e t t  I f j  u s á g !

Isten kegyelméből újra egy tanév küszöbére léptünk. 
Megnyíltak előttetek az iskolák kapui és a szülők szeretető és 
gondoskodása folytán nagy számmal sorakoztatok, hogy azok 
harczosaivá legyetek. Mert katonákká avattátok magatokat, mi
kor az intézet küszöbét átléptétek, hogy kiműveljétek magato
kat az emberi elme mindenféle fegyvereiben és az által erősekké 
és ügyesekké legyetek a küzdelem idejére. Azonban a jó ka
tonánál nem elegendő, hogy mindenféle fegyver forgatásában 
jártas legyen; nem elegendő, hogy csupán az erő és ügyesség 
vezérelje karját. Szükséges ezek mellé egy kivaló erény, mely 
nélkül lehet valaki jó zsoldos, de hazájának hű bajnoka soha
sem. Ez az erény a hazaszeretet!

A jelen órában a hazaszeretetről akarok nektek beszélni; 
azért felszólitlak benneteket, hogy hallgassátok szavaimat illő 
figyelemmel, a mélyen tisztelt vendégektől pedig engedelmet, 
kérek, hogy becses türelmüket egy kis időre igénybe veszem.
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„Lesz e gyümölcs a fán, melynek nincs virága ?
Avagy virág vagy te, liazám ifjúsága ?“

Ezekkel a szavakkal kezdi Petőfi „A magyar ifjakhoz“ 
czimü költeményét, melynek minden szava élénken tükrözi 
vissza a költő fájdalmát, mikor leikével bejárja a hazát és azt 
tapasztalja, hogy annak fiai közül igen sokan zajos vigságok 
közt, vagy pedig tunya semmit-tevésben töltik napjaikat és 
nem gondolnak a haza iránt való kötelességükkel; nem igye
keznek abban a komoly munkában részt venni, melyben már 
akkor sok honfi erősen fáradozott.

A költő a fa alatt érti a hazát, annak virágai alatt pedig 
a szorgalmas és munkás ifjúságot. A fán a kikelet szavára 
megjelennek a virágok, melyekből Őszre gyümölcs fejlődik; a 
hazának szorgalmas, munkás és a magasztosért lelkesülni tudó 
ifjúkra van szüksége, mert csak azokból válhatnak hasznos 
polgárok, kik testtel és lélekkel annak jólétét és felvirágzását 
tudják előmozdítani. De gondolhat-e a haza jólétére és felvirág
zására az olyan ember, kit a hazaszeretet nem lelkesít? Es él
het-e abban a hazaszeretet, a kit a költő ezen szavai:

„Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt,
Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatol ?u

serdülő korában érintetlenül hagytak és nem hozták keblét oly 
élénk dobogásba, melynek hatása alatt fogadást tett volna, 
hogy szorgalma által hasznos tagja igyekszik lenni e hazának. 
Lehet-e jó hazafi, ki e „fogadását Inában fogadta“, ki a mun
kában nem volt kitartó és kinek lelkében nem váltak meg
győződéssé eme szavak :

„A nagy világon e kiviil nincsen számodra hely,
Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod k e ll!“

Ti vagytok e hazának virágai; ti vagytok azok, kiktől a 
haza jövendő sorsa függ! A ti hazátok pedig e sokat szenve
dett Magyarország. Ez várja tőletek, hogy fölnövekedvén, teljes 
erőtökkel gyógyítsátok annak sebeit, neveljétek alig növésnek 
indult ültetvényeit és ápoljátok terebélyes gyümölcsfáit.

■I



—t® 32 ®*~-

Híresek voltak e hazának gyermekei hazaszeretetökről. De 
sajnos, voltak idők, mikor az erkölcsök megromlottak, mikor 
mindenféle bűn kapott lábra, mikor sokan a hazát árunak te
kintették, készek eladni, lia önérdekük úgy kívánta, készek az 
ellenség táborához szegődni, hogy czéljaikat könnyebben elér
hessék ! S milyenek voltak azok ifjú korukban, a kik saját 
„énjöket“ helyezték arra a talapzatra, melyre a hazát kellett 
volna emelniök, a kiknek keblében az önzés elnémította a haza 
szeretet szavát? Bizonyára azok keble nem volt tanyája a jó 
iránt való hajlandóságnak, hanem inkább a rossz példák be
fogadására volt az alkalmas-; nem a munkában találta kedvét 
az oly ifjú, hanem a hiába való időtöltésben. Ilyenek lehettek 
annak a kornak gyermekei is, kikhez Petőfi költeményét in
tézte és kiket az ősökhöz képest parányoknak nevez.

Ne legyetek ti azokhoz hasonlók; sziveitekben ne adjatok 
helyet az önzésnek és a léha érzeményeknek, hanem legyei! 
az a honfi erényeknek állandó lakása! Ne a hiúság múlandó 
csillámai kápráztassák szemeiteket, hanem a haza ragyogó 
fénye világítson lelketekben. Hiszen a hiúság csilláma csak 
nyomom lámpa ama tündökléshez képest, melyet a haza képe 
vet reátok.

Hazánk történetében többször találkoztok olyan időpontok
kal, a mikor a haszonlesés vezérelte az emberek tetteit. Ne 
időzzetek sokáig ezek eseményeinél, hanem fordítsátok szemete
ket ama jobb kor felé, mikor a költő szavai visszhangra talál
tak mindenki keblében; mikor a lánglelkti férfiak lelkesültsége 
szállta meg a gunyliók és paloták lakóit; mikor a nemzet 
óriásainak ereje költözött mindenki szivébe! Sok olyan példát 
fogtok találni, mikor a hazafiul erények lángja felcsapott az 
egekig, és mikor annak fénye bámulatba ejtette az egész vilá
got. „Csak sast nemzenek a sasok, nem szül gyáva nyulat 
Nubia párducza!“ mondá Berzsenyi a honfi erények ilyen fel
lángolására. Gyönyörködjék a ti lelhetek is az ilyen magasztos 
kor képénél és boruljatok le Isten kegyelmi' előtt a költő eme 
szavaival;
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„Él m é g  nemzetem Istene,
Buzgó könyeimen szent öröm ömledez,
Állsz még, állsz szeretett hazám,
Nem hullt még alacsony porba nemes fejed!“

A nemzet, fiainak minden iránt való közönyössége és azok 
nemes erényei különböző korszakokat szoktak előidézni az or
szágok életében. Az első a hanyatlás felé vezet, a második a 
felvirágzást mozdítja elő. A hanyatlás korában minden téren 
tespedés áll be; az intézményeket romlás fenyegeti, a haza 
gyermekeinek kebléből kihalnak a jobb érzések és azok helyét 
nemtelen indulatok foglalják el. A felvirágzás korában ellenben 
lázas fejlődésnek indul minden, intézményeink gyarapodnak, a 
honfiak keblét nagy eszmék hevítik. Minő különböző képe van 
a hanyatlás és a fejlődés korának! Mig amarra csak arczunk 
pirulásával gondolhatunk vissza: addig ennek szemlélése fel
emel bennünket.

Valamint egy nemzet sem mondhatja el magáról, hogy 
soha meg nem tévedt: úgy a magyar is nem egyszer úgy 
cselekedett, mintha önnön magának lett volna ellensége. Gon
doljunk csak vissza az elmúlt évszázadokra, a mikor a hon 
gyermekei saját nyelvüket vetették el, mint a rongyos gúnyát 
és beálltak idegen érdekek szolgálatába, mert jobban tetszett 
nekik, lrogy kölcsönzött fényben sütkérezzenek, mintsem hazá- 
jok fényét élesztgessék. Voltak olyanok, kik szégyenlették ma
gokat a haza miatt, pedig az ő közönyösségük okozta, hogy 
elmaradtunk a külföld mögött beláthatlan messzire és az ide
gen csak szánakozással tekintett reánk. E kor azonban nem 
tarthatott oly sokáig, hogy már ne akadjanak oly férfiak, kik 
az idők szavát meg ne értsék és a nemzet összessége annyira 
elfásuljon, hogy a küzdelemre szállt férfiak annak szivéhez az 
utat meg ne találják. Sőt ellenkezőleg —- mintegy varázsütésre 
— minden megváltozott és kezdetét vette a „jobb kor“, mely
nek — hála Istennek — mi is osztályosaivá lettünk. De minő 
rázkódáson kellett hazánknak keresztül esnie, mig a nyugodt 
fejlődés ezen útjára léphetett! „Elindítanak legjobbjaink a hosz- 
szú harez alatt“, vagya  bakó keze oltotta ki életüket, szabad-
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ságunk pedig azok vérébe fojtatott! Az isteni gondviselés azon
ban nem engedte elaludni a tüzet, mely a szivekben lángra 
lobbant és annak következtében fölemelkedtünk oda, a honnan 
a túlnyomó erő letaszított bennünket. Ma már elmondhatjuk: 
nincs ember széles e hazában, kinek lelkét nem a haza üdve 
töltené be és ki azt nem vallaná: „hogy előtte első és legszebb 
a haza!“

Ezek után azt kérdem tőletek: melyik korszakot tartjátok 
szebbnek, melyiket magasztosabbnak ? A hanyatlás felé vonz-c 
lelketek, a melyben századok múlhatnak el fejlődés, gyarapo
dás nélkül; vagy a felvirágzás korszakát óhajtjátok-e, a mely
ben néhány évtized századok mulasztását képes pótolni? Bizo
nyára a felvirágzás kora ragadja meg ifjúi telketeket és erős 
elhatározással sorakoztok azokhoz, kiknek munkássága által 
megközelíthettük, sőt némi tekintetben el is hagytuk művelt 
szomszédainkat és kényszeritettük őket, hogy ne tekintsenek 
bennünket műveletlen nemzetnek és ne sorozzák hazánkat az 
elmaradott országok közé. Azonban mikor lelketek a jelen fel
virágzás képében gyönyörködik, meg ne felejtkezzetek, hogy 
a kort egy dicső nemzedék örökségképen hagyta rátok, de a 
mely örökséggel súlyos kötelességek is vannak össze kötve, 
Ezen kötelességek teljesítésétől függ hazánk jövendője, s igy 
az a ti kezetekben nyugszik Ti tőletek függ tehát, hogy maj
dan ti is nyugodt lélekkel állhassatok mesr éltetek alkonyán, 
adhassátok át, örökségteket utódaitoknak és emléktek oly szep
lőtlen tisztaságban maradjon fenn, mint azok-é, kik e kort 
megteremtették Ezt pedig eléritek az által, ha kebleteket min
den téren Leonidás lelkesültsége és hazaszeretete tölti be, ki 
vérét és életét áldozta hazájáért, és irtózattal gondoltok Ephi- 
altes árulására, ki az ellenségnek adta el hazáját! „Első és 
legszebb legyen előttetek a haza“ és soha senki közíiletek el 
ne felejtkezzék a költő ezen szavairól:

„Légy liive rendületlenül hazádnak, óh magyar!
Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ez takar.
A nagy világon e kívül nincsen számodra hely ;
Áldjon vagy verjen sors keze: itt élned, halnod kell.“
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Az egyházmegye képviseletében jelen volt nt. Guggenber- 
ger János álesperes úr, ki szívből eredt melegséggel üdvözölte 
az ifjakat, buzdította őket a kitartásra és kívánt nekik és a 
tanári testületnek jó egészséget a küszöbön álló munkához. 
Bonyhád és vidékének lakossága ez évben is nagy számmal 
jelent meg körünkben és az a körülmény, hogy minden vallás
felekezet — úgy a lelkész urak, valamint a világiak által — 
képviselve volt, élénken tükrözi vissza azt a szeretetet, azt a 
ragaszkodást és azt az elismerést, melynek iskolánk örvend. 
Részt vettek még a megnyitások az intézet fölügyelője és a 
bizottságok tagjai. Az előadásokat szept. 5-én kezdtük meg; 
tanítványaink száma ez évben is szaporodott, mert a magán
tanulókat nem számítva, 161 ifjú iratkozott be.

A tanári személyzetben ezen évben lényeges változás tör- 
tént. Újlaki Kálmán még a múlt tanévben súlyos betegségbe 
esett, s minthogy orvosai nyilatkozata szerint semmi reményünk 
nem lehetett arra nézve, hogy az év elején a tanítást megkezd
hesse : azért az esperesség elhatározta, hogy őt egy évre a ta
nítás alól fölmenti, munkáját pedig egy helyettes tanárral vé
gezteti. Így történt, hogy Tiszt. Holczhammer János úr egy 
évre helyettesül meghivatott. Az esperesség ezen intézkedése 
által módot akart nyújtani, hogy Újlaki Kálmán kigyógyulva 
betegségéből, az 1892,»3-iki tanévben megerősödötten és régi 
buzgóságával kezdhesse meg a munkát. Szerencsétlenségére az 
intézetnek, és szomorúságára mindnyájunknak nem az követ
kezett be, a mit remélni szerettünk, hanem az, a mitől féltünk; 
szegény Újlaki — hosszas szenvedés után — 1891. deez. 22-én 
elköltözött oda, a hol megszűnik minden fájdalom, a hol az 
igazak elnyerik az örök jutalmat. Holt tetemei Budapesten té
tettek örök nyugalomra; a tanári kar az által fejezte ki részvé
tét, hogy magát a temetésen egyik tanár által képviseltette és 
gyászjelentést adott ki.

Nagy sajnálatomra korán elköltözött Újlakiakról csak rö
viden kell megemlékeznem, és pedig azon körülménynél fogva, 
mert hiányoznak a reá vonatkozó adatok. Életéből annyit

■k
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tudok, hogy Ácson született, hol atyja kereskedő volt, Gym- 
nasiumi tanulmányait Pápán végezte, s az érettségi vizsga után 
a budapesti egyetemen a bölcsészeti karnak hallgatójává lett, 
hol tanári pályára készült a magyar nyelvből és a történelem
ből. Ezen szaktárgyakból később oklevelet is nyert. Az egye
temi évek után jievelősködött; később mint helyettes tanár 
működött a pápai ev. rét', főgymnasiumnál, majd Sopronban a 
Lalme-féle magán intézetnél. A bonyhádi algymnasiumhoz 
1889. julius havában választatott, a hol működését szept. 1-én 
kezdte meg. Minden esetre iskolánk nagy veszteségére szolgált, 
hogy azt az időt, melyet annak kötelékében töltött, nem hasz
nálhatta fel úgy, mint a hogyan szerette és alapos készültsé
génél fogva — tudta volna. Csak az első évben végezhette fel
adatát hosszabb ideig; a második évben már közel fél évet 
ágyban kellett töltenie. Mint embert és mint tanárt egy iránt 
becsülte Újlakit mindenki, a ki csak vele megismerkedett; mert 
meg voltak benne mindazon jó tulajdonságok, melyek az em
bert szeretetre méltóvá teszik, és melyek egy derék tisztviselő 
kellékei. Mint ember mindenkivel szemben előzékeny volt és 
mint tanár rabja kötelességének. Nem az volt a törekvése, 
hogy magát minél jobb sziliben tüntesse fel és ez által mások 
vonzalmát szerezze meg; hanem hogy saját maga szigorú bírá
latát minden körülmények közt kiállhassa. A mellett jellemének 
egyik fővonását képezte a szerénység és a háladatosság, a mit 
az által tüntetett ki, hogy inkább kevesebbnek akart látszani, 
mint a mi volt és hogy ha már az esperesség jótéteményeit 
munkásságával viszonozni nem tudta, viszonozta azzal, hogy 
közel 600 kötetre menő könyvtárát az iskolának adományozta, 
melyhez oly igen ragaszkodott és melytől megválni oly nehe
zére esett. Mindezeknél fogva — habár csak rövid két évet 
tölthetett is köztünk — emlékezete maradandó lesz és vala
hányszor csak reá gondolunk, nem történhetik az a nélkül, 
hogy lelkűnkben meg ne újuljanak azcn fájdalmak, melyeket 
halála mindnyájunknál okozott.

Újlakit — mint már • említettem ez évben Holczham-*
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inél' János úr helyettesitette, ki szorgalommal és lelkiismeretes 
pontossággal töltötte be kötelességét, és ezért méltán kiérde
melte az esperesség elismerését. A tanítás terén ezen kiviil még 
annyiban történt változás, a mennyiben az izr. vallási! tanulók 
vallástanitását Rosenthal Tóbiás főrabbi úr vezette, az ének 
tanítását pedig — miután Kurz Samu tanító úr városunkat év 
közben elhagyta — Martin György úr, a helybeli evang. 
gyülekezet derék tanítója vállalta magára.

E tanév sem mult el a nélkül, hogy a tanítást zavartala
nul folytathattuk volna. Ugyanis Kirchner Károly rendes 
tanár május hó közepén súlyos betegségbe esett és ennek kö
vetkeztében előadását be kellett szüntetnie. Ámbár e tanártár
sunk egészsége lassanként kezdett helyre állni, mégis — mi 
többiek — szívesen helyettesítettük őt az év befejezéséig, ne 
hog)' a megerőltető munka teljes felgyógyulását sokáig kés
leltesse.

Az ifjúság egészségi állapota sem volt kielégítő. Csupán a 
IV. osz'ály mulasztása volt normális, azonban a többi osztály
nál ez nem mondható mert ott a járványos betegségek igen 
sok tanulót kényszeritettek az otthonmaradásra. Egyedüli sze
rencsénk az volt, hogy a járvány nem lépett fel veszedelmes 
módon és nem kívánt áldozatot tanítványaink közül. Ha a 
járvány nem hozott is ránk gyászt, azért ez év nem múlhatott 
el a nélkül, mert egyik III. osztályú tanulónk, Plank Jenő, 
az év elején hashártyagyuladás következtében alig egy pár 
napi szenvedés után meghalt. Vigasztalja meg Isten a megszo
morodott szülőket!

Tanítványaink magaviseleté általában kielégítő volt. Alig 
fordult elő olyan kihágás, a mely romlottságra vallott volna; 
a csekélyebb kihágások inkább gyermekes meggondolatlanság
ból eredtek. A tanári kar ez évben is gyakran látogatta az 
ifjúságot a lakásokon és igy ellenőrizte annak viselkedését az 
iskola falain kiviil is. Az ily látogatások nem tévesztették el 
hatásukat és jó következményük megvolt úgy a magaviselet,

I
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mint az előmenetelnél. Ennek tulajdonítható, hogy ifjaink illen
dőség tudása ellen panaszt tennünk nem lehet.

A szorgalom és előmenetel tekintetében kielégített ben
nünket a II., III. és IV. osztály. Itt is vannak kivételek, t. i. 
olyanok, kiknek szorgalma és előmenetele nem kielégítő, sőt 
többen határozottan rosszak, ennélfogva ismétlésre utasitlattak. 
Az I. osztályban sok a gyenge tanuló, ámbár ebben is voltak 
értelmes és komoly törekvésű ifjak. Mint minden évben, úgy 
az idén is sok fáradságot okozott ezen osztály azon körülmény
nél fogva, hogy abban igen különböző készültségit gyermekek 
kerültek össze és sokan a magyar nyelvben igen gyengék, sőt 
többen egészen járatlanok. Nem lényegtelen az a körülmény 
sem, hogy sokan csak egy pár évre jőnek a gymnasiumba és 
ezeket a legnagyobb igyekezet daczára sem lehet nagyobb szor
galomra serkenteni.

Az ifjúság vallás-erkölcsi nevelése ez évben is fontos fel
adatunkat képezte. Az ágost. hitv. evang. ifjak vasárnaponként 
résztvettek az iskola nagytermében tartatni szokot magyar isteni 
tiszteletben; ez évben is Marhauser Imre tanártársunk volt 
szives az isteni tisztelet vezetését magára vállalni. A vasárna
pokon kívül megtartottuk a reformatio ünnepét, továbbá junius 
8-át, a koronázás huszonötödik évfordulóját. Az idén 15 ifjú 
részesült a comfirmatiói oktatásban és május 29-én járult a 
tanárikar és az ifjúság az Ú r szent asztalához. A más vallás
hoz tartozó gyermekek vasárnaponként és a kijelölt ünnepnapo
kon saját egyházaik isteni tiszteletére jártak el.

Tanév közben látogatásukban részesítettek bennünket ngs. 
Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr, nt, Gruggenberger János 
alesperes úr, továbbá az iskolai nagy- és kisbizottságok tagjai 
közül többen, úgy az egyháziak, valamint a világiak részéről. 
Úgy szintén sokan jelentek meg a szigorlatokon is, hogy meg
győződést szerezzenek magoknak az előmenetelről, melyet tanít
ványaink ez évben tanúsítottak. Az ily látogatás alkalmával 
nyilvánuló érdeklődés nagy befolyással van iskolánkra, mert 
inig egyrészt a tanárok munkakedvét fokozza, másrészt tanít
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ványainkat még nagyobb szorgalomra és kitartásra ösztönzi. 
Azért bennünket e látogatások mindenkor a legnagyobb öröm
mel töltenek el és igy el nem mulaszthatom, hogy köszönetét 
ne mondjak mindazoknak, kik látogatásaikkal iskolánkat meg
tisztelték.

A nagyin, m. kir. vallás- és közokt. minister megbízásá
ból ngs. Spitkó Lajos székesfehérvári tank. főigazgató úr május 
19-én érkezett Bonyliádra, hogy iskolánkat meglátogassa. A 
következő egy és fél napon jelen volt az előadásokon és pedig 
minden osztályban és minden tanárnál többször. A közbe eső 
időt arra használta fel, hogy megszemlélje az épületeket, a 
szertárakat, a könyvtárt; tudomást szerezzen a gyarapodások
ról, az igazgatói ügykezelésről és betekintést tegyen a tanulók 
Írásbeli dolgozataiban. Szóval megismerkedett a tanitás és ne
velés minden körülményeivel. Május 21-én d. u. hivta össze a 
tanárikart értekezletre. A fölvett jegyzőkönyv alapján a követ
kezőket látom szükségesnek felemlíteni: I. Az anyagi állapotnál 
kiemeli az épület tágas, egészséges és czélszerü voltát, a szer
tárok gazdag szaporodását; de megemlíti, hogy a külön igaz
gatói iroda, a külön rajzterem és a téli tornaterem még mindig 
hiányzik. Ezen hiányokra vonatkozólag az igazgató azon meg
jegyzése. mely szerint azokat az egyházmegye rövid idő alatt 
pólolni fogja, jegyzőkönyvbe vétetett. II., A tisztaság kifogástalan, 
de az egészségi állapot a járványos betegségek miatt kedvezőt
len volt. III. A fegyelmi állapot kedvező; a mulasztás csupán 
a IV. osztályban normális, egyébütt a kedvezőtlen egészségi 
viszonyoknál fogva gyakoribb; az intézet vezetése erkölcsös és 
hazafias. IV. A tanulmányi állapotnál megjegyzi, hogy a tan
tervben az államitól csak annyiban van eltérés, a mennyiben 
azt az evangélikusok tanterve megkívánja, és csak engedélyezett 
tankönyvek vannak használatban; továbbá, hogy a reáliákra 
képesített tanárok is tanítanak más tárgyakat és hogy Forber- 
ger László a hiányzó rajztanárt teljesen pótolja. Kívánatosnak 
tartja az előzetes módszeres conferentiák tartását. V. Az ered
mény általában megfelelő és elfogadható; a tanítási eljárásban
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jó akarat, lelkiismeretesség és buzgóság nyilvánul. VI. Az Írás
belieket kellő gond jellemzi. VII. Az iíjusági könyvtárt helye
sen kezelik és a tanulók helyesen használják. V ili. Az igaz
gatói ügyvitel kifogástalan. IX. A tanárikarra vonatkozólag 
kijelenti, hogy azok mást is tanítanak, mint a mire képesítve 
vannak, de helyöket megállják. Végül kifejezést ad annak, 
hogy általában örömmel tapasztalta a haladást, az emelkedésre 
való komoly törekvést, a lelkesedést és a buzgóságot.

A fenntartótestület ez évben tetemes pénzáldozatokat ho
zott, melyek által a könyvtár és a szertárok — mint a min. 
kiküldött látogatása alkalmával fölvett jegyzőkönyvből is ki
tetszik — gazdagon szaporodtak. Az egyes gyűjteményekre a 
következő összegeket fordítottuk:

1. Könyvtárra — részint új könyvekre, részint kötésre 367 irtot.
2. Térképek, történeti, föld- és természetrajzi fali-

képekre . . . . . . . . 126
3. Természettani eszközökre . . . . . 74 »
4. Chemiá és ásványtani szerekre . . 111 V)
5. Tornaeszközökre . . . . . . 20 V
Szekrények és átalakításokra . . . . . 121 V

összesen: 819 frt.

Az iskolai épületekben csak annyiban történt változás, a 
mennyiben a convictusi konyháknál az isk. nagybizottság által 
elrendelt átalakítás 89 frt, és az árnyékszékek újra csináltatása 
133 frt költséggel keresztül vitetett, s végre a tanári lakások 
mellett levő kertet sodronykeritéssel vettük körül, a mi 97 frt 
kiadást igényelt. Ezek szerint az épületekre és az udvarra a 
lefolyt tanévben összesen 319 frtot fordítottunk.

Ezek után kötelességemnek ismerem, hogy megemlékezzem 
azon követésre méltó buzgóságról, melylyel úgy egyes testüle
tek, valamint egyes nemeslelkii férfiak áldozatkészségükkel ez 
évben is anyagi támogatásban részesítették intézetünket. Az is
kola alaptőkéjére és folyó kiadásainak fedezésére adományoztak :
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A dunántúli evang. egyházkerület a felmentési pénzekből 200 
irtot, vallástanitásra 200 irto t; a kerületi gyámintézet 30, az 
egyetemes gyámintézet 50 í r t ; az ágost. hitv. evang. egyet, 
egyház közgyűlése 100 irtot; dr. Pót Radó úr 10 irtot; a 
bonyhádi takarékpénztár 100 irtot és a bonyhádi polgárok -  
az általok rendezett bál jövedelmét — 178 frt; összesen befolyt 
868 frt. A bonyhádi takarékpénztár és polgárok adománya 
esetleg a főgymnasium czéljaira fordítandó.

A tanári nyugdíjalapra, mely ez idő szerint meghaladja 
7 V2 ezer frtot, adakozott: Dvorszky Béla úr 20 frtot, Kiss 
Sándor úr 2 frtot és N. N. 5 frtot.

Iskolánk régebbi barátai ez évben sem felejtkeztek meg 
rólunk, mert nagylelkű adományaikkal most is lehetővé tették, 
hogy tanítványaink közül néhányat ösztöndíjban részesíthettünk. 
E ozélra adományozott: Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr 4 
frtot, dr. Moldoványi István úr 10 frtot, Ángyai Ferencz úr 
1 drb. aranyat, dr. Pick Mór úr 1 darab aranyat, dr. Schvetz 
Antal úr 5 frtot. Angyal Béla úr 1 darab aranyat és Kirch- 
knopf Ágost úr 4 frtot.

Mindezen adományokért fogadják a nemesszivü adakozók 
az intézet nevében hálás köszönetünket!

Az iskola növendékei május hó 24-én tartották tavaszi 
mulatságukat, melyen nagy számmal jelent meg Bonyhád és 
a vidék lakossága. Ez alkalommal a megjelent vendégek közül 
Dvorszky Béláné és Frey Béláné úrnők, Kirchknopf Ágost úr 
és neje, Schwarz Ignácz úr, Osztrich Mihály úr, Gömbös 
László úr, Deckó Mátyás pleb. úr és Diczendy Ignácz úr a 
szivességnek mindenféle nemében részesítették tanítványainkat, 
a miért is sietek az ő nevükben köszönetét mondani.

L

5
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Iskolánknál június 13-án kezdtük a vizsgálatot, mely a 
következő sorrendben folyt le :

JUNIUS
L II.

1
III.

I V -

o s z t á l y

13 számtan latin német magyar

14 magyar német mértan ásványtan

15 földrajz földrajz számtan latin

16 az ág. evang. tanulók vallás vizsgája

17 nélnet számtan latin történet

18 mértan magyar földrajz mértan

20 latin mértan történet számtan

21 magyar német

22 délután — ének és torna

Junius 23-án történt az iskolaév ünnepélyes bezárása, 
melyen az év eleién beiratkozott 161 rendes tanuló közül jelen 
volt 157.

*
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III.
Tanári személyzet.

A tanár neve ésminősége Tárgyai az egyes osztályokban
ü
t g
SSW

J e g y z e t

Forberpr László
rendes tanár

Német nyelv I—IV. 8 
Rajzoló mértan I. II. IV. 8 
Szabadkézi rajz III. IV. 2 
Torna I—IV. 4 22

A IV. osztály fó'nöke, 
iskolai könyv- és pénz

táros ;
tan it 7 év óta.

Gyalog István
rendes tanár

Számtan I —IV. 13 
Magyar nyelv III. 4 
Földrajz III. 2 19

Igazgató, tanárnyugdij- 
intézeti pénztáros; 

tanit 9 év óta.

Holcztiaiiiiner János
helyettes tanár

Magyar nyelv I. IV. 8 
Történelem IV. 4 
Történelem és pol. foldr. III. 4 
Vallástan I—IV. 4 
Szépírás I. II. 2 22

Ágost. hitv. evang. segéd
lelkész, az I. ősz. fó'nöke; 

tanit 1 év óta.

Kirchner Károly
rendes tanár

Magyar és latin nyelv II. 10 
Földrajz I. II. 6 
Természetrajz IV. 3 
Rajzoló mértan III. 2 21

A II. oszt. fó'nöke, a ter
mészet- és földrajzi szertár 
ó're, tanárértekezleti jegyzó'; 

tanit 7 év óta.

Marhauser Imre
rendes tanár

Latin nyelv I. III. IV. 18 18
A III. oszt. fó'nöke convic- 
tusi ephorus, int. exhortator; 

tanit 19 év óta.

Újlaki Kálmán
rendes tanár

— Meghalt 1891. évi decz. 
22-én.

Kurz Sam
ének tanár

Ének I —IV. 2 Ev. néptanító; 
tanit 2 év óta.

Rosenthal Tobias
izr. hitoktató.

Vallástan I—IV. 2 Izr. vall. főrabbi; 
tanit 1 év óta.

Plank Cainill
róni. katli. hitoktató

Vallástan I—IV. 4

7
Róm. katli. segéd-lelkész; 

tanit 2 év óta.

Sikó Ernő
ev. ref. hitoktató

Vallástan I—IV. Ev. ref. helyettes lelkész; 
tanit 5 év óta.

Jegyzet: A „tantárgy“ rovatban a  római szám az osztályt, az arab szám a beton - 
kénti órákat jelenti.

6*



IV.
A tananyag és a tankönyvek kimutatása 

az egyes osztályokban.
I. o s z t á l y .

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

2. Latin-nyelv, h. 6 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 deponentiák. 
A nyelvtan alkalmazása latin-magyar és magyar-latin gyakor
latokra. írásbeli dolgozatok. K. k. Schulz Dávid latin nyelv
tana és olvasókönyve.

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

a beszédrészek alaktana. Értelmes olvasás, az olvasmányok 
értelmezése és nyelvtani magyarázata; költemények könyv nél
kül való tanulása. írásbeli dolgozatok minden két hétben. 
K. k. Dr. Szinnyei József: Magyar nyelvtan I. rész; Biedl- 
Lehr: Magyar olvasókönyv I. kötet.

4. Német nyel'/, 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 foko
zása ; a névmás és számnév. Olvasmány: A Herakles-mondák 
fordítása, elemzése és azok tartalmának elmondása. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Hoffmann Mór: Német nyelvtan és Dr. Hein
rich Gusztáv: Német olvasókönyv.

5. Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és Ausztria. Europa 
hegy-, viz-, természetrajzi és helyrajzi viszonyai. Az egyes
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vidékek rajzolása. K. k. Dr. Márki Sándor: Földrajz a gym- 
nasiumok használatára. I. rész.

fi. Mennyiségtan, li. 3 óra. A négy alapművelet elvont, 
egy- és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. 
Összevonás és szétbontás. A számok oszthatósága, törzs- és ösz- 
szetett tényezői. A legnagyobb közös osztó és a 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 és tompa szög. A szög mérése és a szögmérő. A sík 
idomok; a három- és sokszögek. A kör, ellypsis, tojás idom és 
csigavonal szemlélet utján; azok szerkesztése és combinatiója 
az egyszerűbb díszítésnél. K. k. Landau-Wohlrab: Rajzoló 
geometria.

8. Szépírás, h. 1 óra. Folyóirási gyakorlatok.
3. Ének. h. 2 óra. Több egyházi ének és világi dal e g y 

es négy szólamra.
10. Torna, h. 2 óra. Szabad-, rend- és szergyakorlatok; 

mozgással járó játékok.

II. o s z t á l y .

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

2. Latin nyelv, h. (5 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, emlékelése 
és elemzése. írásbeli gyakorlatok. K. k. mint* az I-ső oszt.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A határozók tana. Az össze
tett mondatok: alá-, mellérendelt, rövidített és többszörösen 
összetett mondatok; körmondatok. Olvasmányok értelmezése, 
mondattani magyarázata és tartalmának elmondása; költemé-

k w
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nyék emlékelése. írásbeli dolgozatok: mondattani példák készí
tése, olvasmányok rövid tartalma és költemények prózai átdol
gozása. K. k. Szinnyei: Magyar nyelvtan II. rész, Riedl-Lehr: 
Magyar olvasókönyv II. kötet.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Igeragozás egész terjedelemben; 
az elöljárók használata; a határozók és kötőszók. A mondattan
ból: az egyszerű bővített mondat, az összetett mondatok álta
lában. Prózai olvasmányok elemzése, forditása, magyarázása és 
tartalmának elmondása. Helyesirási gyakorlatok. írásbeli dol
gozatok. K. k. mint az I-ső osztályban.

5. Földrajz, h. 3 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földrajza. K. k. Dr. Márki Sándor: Földrajz a gymnasiumok 
használatára II. rész.

6. 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-, burko- 
latsuly kiszámítása. Arányos osztás, középszám, 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. Területmérés. A 
symmetria és a symmetricus hasonlóság. A terület és kerület 
egyenlősége. Terület átváltoztatása. Összetettebb idomok rajzo
lása. K. k. mint az I-ső. osztályban.

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

10. Torna, h. 2 óra. Mint az I-ső osztályban.

III. o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház rövid története. 
Egyházi énekek emlékelése. K. k. Pálfy József kisebb kézi
könyve.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Syntaxisból: a mondat kellékei, 
casustan, az adjectumok és névmások használata, megfelelő

\
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gyakorlatokkal. K. k. Schulz Dávid. — Dávid István olvasó
könyvéből : Egyes dactylusi versek, 30 mese. Prózai olvasmá
nyul : A köztársaság kezdetétől a decemvirekig.

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 megtanulása. írásbeli dolgozatok: 
mondattani példák készítése, prózai és verses olvasmányok tar
talmának leírása. K. k. Szárnyéi: Rendszeres magyar nyelvtan. 
Riedl-Lehr: Magyar olvasókönyv III. kötet.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A mondattani szabályok főbbjei. 
Prózai olvasmány: Az Argonauták mondái; költemények értei- 
mezése és tartalmának elmondása. Beszéd gyakorlatok: „Der 
menschliche Körper.“ „Von der Erde.“ „Die drei Hausräthe.“ 
„Das Wunderkästchen.“ Helyesírási gyakorlatok. írásbeli dol
gozatok. K. k. Hoffmann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv.

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

3. Földrajz, h. 2 óra. Physikai és mathematikai földrajz. 
K. k. Scholtz Albert: Földrajz a gymnasiumok használatára 
III. rész.

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

8. Mértani rajz, h. 2 óra. A kör; a kerületi és középpon
tos szögekre vonatkozó tételek; a körbe és kör köré irt sok
szögek. A szelők, hurok és érintők, azok tulajdonságainak fel
használása. a szerkesztésnél. Az ellypsis, hyperbola és parabola; 
azoknál különösen az érintő. A cycloisok, a kör lefejtő és 
csigavonal szerkesztése. Körivek alkalmazása. K. k. Schmiedt- 
Mendlik: Rajzoló geometria.
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9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Diszitmények 
különféle stílben, gypsminták után való rajzolás. Rondirás.

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

nehezebb szergyakorlatok.

IV. o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Evangel mi hit- és erkölcstan. Egy
házi énekek emlékelése, biblia olvasás. K. k. Mayer Endre.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az igeidők és módok. A conse-
cutio tempómm. Ut, ne, quo, quominus, quum; participium 
conjunctum és abl. abs. használata. A prosodia és metrica. 
írásbeli dolgozatok. K. k. mint a lll-ik  osztályban. Elisclier 
olvasókönyvéből: A köztársaság megalapításától a decemvirekig, 
fordítva és elemezve. Tirociniumból: 18 olvasmány fordítása,
prózába áttéve és részben emlékelve.

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

4. Német nyelv, h. 2 óra. A mondattani szabályok rész
letesen ; a különböző eseteket vonzó igék, melléknevek és prae- 
positiók. Mondat szerkezetek. A szórend és szóképzés. „Der 
hörnerne Siegfried.“ „Siegfrieds Empfang am Hofe zu Worms.“ 
prózai olvasmányok és Petőfi Sándor „O lieb’, so lang du lie
ben kannst“ költeményének elemzése, fordítása, magyarázása és 
emlékelése. Beszédgyakorlatok: „Von der Tugend.“ „Die
Geistesfähigkeiten des Menschen.“ írásbeli dolgozatok. K. k. 
mint a III-ik osztályban.

5. Történelem, h. 4 óra. Az ókor története. A keleti né
pek, mint műveltségünk alapvetői. A görög és római történet 
a császárság megalapításáig, különös tekintettel a műveltségre. 
K, k. Varga Ottó: Világtörténet.
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fi. Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: az algebra jelei; az 
összeg, szorzat, hatvány, különbség és a nemleges számok; 
algebrai mennyiségek összeadása és kivonása; két és többtagnak 
szorzása, négyzete, köbe; a hányados és a geometriai sor. A 
legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös; a tör
tek egy szeriisi tése és összevonása. Elsőfokú egy ismeretlen ü 
egyenletek és az arányiatok. Iskolai és házidolgozatok. K. k. 
Mauritz Rezső: Általános számtan.

7. Mértani rajz, h. 2 óra. Stereometria és távlattan a meg
felelő rajzgyakorlatokkal. K. k. Landau-Wohlrab: Rajzoló
mértan.

8. Természetrajz, h. 3 óra. A levegő és a viz ph. tulaj
donságai, összetétele, alkatrészei; vegyiilet, keverék; súlyviszo
nyok; S., P., C-, s ezek termékei; a protein anyagok és szén
hidrátok ; Cl., a fontosabb szerves és szervetlen savak; fémek, 
aljak, sók; az ásványok fénye, tömöttsége, fajsúlya, összetar
tása, alakja; a kristályok; az ásványok rendszeres leírása; 
kőzettan: a granitos, porphyros, bazaltos, palás és törmelék 
kőzetek; a föld történetének korszakai; a viz, tűz, földrengés 
és egyéb erek hatása a jelen korban; a negyed-, harmad-, 
másod-, első- és őskor rövid leírása. K. k. Dr. Roth Samu: 
Az ásvány, kőzet és földtan alapvonalai.

9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Mint a I l l  ik 
osztályban.

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

Zene. Kirchner Károly tanár ez évben is több tanulót 
tanitott zongorázni.



V.

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

Alapy Ödön, rom. kath., Kéty, Tolnám.
Aracs János, ev. ref., Okorág-, Bárányára.
Bellasits Győző, rom. kath., Szegzárd.
Biró Bálint, róm. kath., Kis-Körös, Pestm.

5. Brauer János, róm. kath., Bonyhádon.
Breitenstein György, róm. kath., Varsád, Tolnám.
Dobrova Alajos, róm. kath., Bonyhád.
Ernhaft Károly, róm. kath., Bonyhád.
Fleischman Marcel, izr. vall., Bonyhád.

10, Fördős Lajos, ág. hitv. evang., Szegzárd.
Garzó Gyula, evang. ref., Zaláta, Baranyaira 
Garzó Pál, evang. ref., Zaláta, Bárányára.
Geyer Dezső, ág. hitv. evang., Hidasd, Bárány am.
Gömbös Zoltán, ág. hitv. evang., Várpalota, Veszprémin.

15 Greifenstein István, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám 
Grünwald Géza, ág. hitv., evang., Kis-Tormás, Tolnám. 
Haffner Lajos, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Heckmann Géza, róm. kath., Simontornya, Tolnám.
Hencz Ferencz, róm. kath., Gerézd, Somogyin.

20. Hera Jenő, ág. hitv. evang., Rácz-Töttős, Bárányára.
Hermán István, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.
Herzog Zsigmond, izr. vall., Bonyhád.
John Ferencz, róm. kath., Czecze, Fehérm.
Kirchknopf Béla, ág. hitv. evang., Bonyhád.

25. Kiss István, ág. hitv. evang., Kajdacs, Tolnám.
Klein József, róm. kath., Felső-Mindszent, Bárányára.
Kollár Elek, ev. ref., Bálványos, Somogyin.
Kocsis György, róm. kath., Mosdós, Somogyin.
Kocsis József, ev. ref.,, Nagy-Tormás, Tolnám.

30. Kreschka Gyula, róm. kath., Bonyhád.
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Kuppi József, róm. kath., Bonyhád.
Lende Rezső, ág. liitv. evang., Tékes, Bárányára. 
Lützenburger István, róm. katli., Bonyhád.
Mátis István, ág. hitv. evang., Pálfa, Tolnám.

35. Mészáros László, ág. hitv. evang, Gerjen, Tolnám. 
Mihálovits Lajos, róm. kath., Simontornya, Tolnám.
Molnár János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Molnár Lajos, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Nagy Pongrácz, róm. kath., Szt.-Lőrincz, Bárányára.

40. Novotny Béla, róm. kath., Bonyhád.
Ősz János, róm. kath., D.-Földvár, Tolnám.
Pető Lajos, ág. hitv. evang., Kölesd, Tolnám.
Petri eh György, ág. hitv. evang., Kis-Pest.
Péter Ferencz, róm. kath., Bonyhád.

45. Ritzel Vilmos, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Schäfer János, ág. hitv. evang., Hidasd, Bárányára.
Schmidt Kálmán, róm. kath., Nádasd, Bárányára.
Schneider Ernő, róm. kath., Budapest.
Spiesz Gyula, ág. hitv. evang., Bonyhád.

50. Stärk Sándor, izr. vall., Bonyhád.
Steiner János, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Stockinger János, róm. kath., Budapest.
Szabó Sándor, róm. kath., Vaszar, Baranyaira 
Szentgyörgyi Lajos, róm. kath., Rózsahegy, Liptóira 

55. Szokolics Gyula, róm. kath., Kárász, Bárányára.
Tiriuger Béla, ág. hitv. evang., Gyürköny, Tolnám.
Vida Ernő, róm. kath., Szeged, Csongrádira 
Virág József, róm. kath., Alsó-Leperd, Somogyin.
Wallandt Ágost, ág. hitv. evang., Csikós-Töttős, Bárányára.

Kim aradt:

60. Pesthy Endre, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.

II. o s z t á l y .
Bauer János, ág.'hitv. evang., Torvaj, Somogyin.
Bérdi József, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Braun Gyula, róm. kath., Nagy-Vejke, Tolnám.
Cséke Tivadar, ev. ref., Tyúkod, Szatmárira 

5. Csery István, ev. ref., Kölesd, Tolnám.
Gertii Imre, ev. ref., Bonyhád.
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Grosch Károly, ág. hitv. evang., Izmény, Tolnám. 
Grünwald Jenő, ág. liitv. evang., Siófok, Veszprémin. 
Győry János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 

10. Halász Ernő, róm. kath., Bonyhád.
Hofbauer Gábor, róm. ka'h., Mucsi, Tolnám.
Jagitza Vincze, róm- kath., Bonyhád.
Kallupka György, róm. kath., Bonyhád.
Kertész Ödön, róm. kath., Lovasberény, Fehérm.

15. Kiss Sándor, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Kleithal János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Kreschka Sándor, róm. kath., Bonyhád.
Kristófét Aladár, róm. kath., Szegzárd.
Lemle János, ág. hitv. evang., Tékes, Baranyam.

20. Lex József, róm. kath., Bécs.
Lobi Mór, izr. vall., Bonyhád.
Malicsek Árpád, róm. kath., D.-Szekcső, Tolnám.
P. Megyercsy Béla, ev. rét., Fadd, Tolnám.
Mittler Mór, izr. vall., Maráza, Baranyam.

25. Muszotter Vilmos, róm. kath., Marczali, Somogyin.
Müller Menyhért, ev. ref., Hidasd, Baranyam.
Perczel Iván, róm. kath., New-York, Amerika.
Petter Gyula, ág. hitv. evang., Polány, Somogym.
Pick Ferencz, izr. vall., Szigetvár, Somogym.

30. Reinhardt György, róm. kath., Báttaszék, Tolnám. 
Rumbach János, róm. kath., Üszög puszta, Baranyam. 
Schaffer Károly, izr. vall., Csurgó, Somogym.
Schmidt Károly, róm. kath., Teve), Tolnám.
Spehár Adorján, róm. kath., Szegzárd,

35. Stern Miksa, izr. vall., Felső-Mindszent, Baranyam.
Szalay János, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Szigety Sándor, ág. hitv. evang, Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Thury Sándor, ev. ref., D.-Szt.-György, Tolnám.
Weisz Miksa, izr. vall., Baden.

Magántanuló:

40. Sárközy Kálmán, ev. ref., Kisasszond, Somogym.

Kimaradt :

Baneth József, izr. vall., Bonyhád.
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III. o s z t á l y .
Ábrahám Lajos, rom. katli., Mucsi, Tolnám.
Alapy György, róm. katli., Kéty, Tolnám.
Braun Károly, róm. katli., Nagy-Vejke, Tolnám.
Decsy Mátyás, róm. kath., Kárász, Baranyam.

5. Dvorszky Béla, róm. katli., Pécsvárad, Baranyam.
Erkardt Lajos, ág. hitv. evang., Szob, Somogym.
Guggenberger Lajos, ág. hitv. evang., Rácz-Kozár, Baranyam. 
Gyalog István, ág. liitv. evang., Sár-Szt.-Lőrinc/, Tolnám. 
Hoffmann Ferencz, ág. hitv. evang., Paks, Tolnám.

10. Horváth Sándor, ág. hitv. evang., Paks, Tolnám.
Hubay László, ev. ref., Sepse, Baranyam.
Juhász Béla, ev. ref., Herczeg-Szőlős, Baranyam.
Kanczler Antal, róm. katli., Regede, Stájerország.
Kirchknopf Ernő, ág. hitv. evang., Bonyhád.

15. Kopacsek József, róm. kath., Szegzárd.
Körmendy István, róm. kath., Babod, Somogym.
Lágler Béla, ág. hitv. evang., Kölesd, Tolnám.
Löwy Hugó, izr. vall., Bonyhád.
Morcz Gyula, ág. hitv. evang., Nagy-Szokoly, Tolnám.

20. Mészöly Imre, ev. ref., Kapós-Mérő, Somogym.
Molnár István, ev. ref., Kis-Szt.-Márton, Baranyam.
Németh Lajos, ev. ref., Ocsény, Tolnám.
Ofenbeck Frigyes, ág. hitv. evang., Puszta-Kovácsi, Somogym. 
Pestky Béla, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.

25. Rebek Béla, róm. kath., Szomfova, Tolnáin.
Remesberger Gusztáv, róm. kath., Tevel, Tolnám.
Simon Károly, róm. katli., Rácz-Kozár, Baranyam.
Sipos József, róm. kath., Győré, Tolnám.
Schäfer Mihály, ág. hitv. evang., Kis-Tormás, Tolnám.

30. Schlichtherl János, róm. kath., Kakasd, Tolnám.
Spitzer Ármin, izr. vall., Pécs.
Stadler Géza, róm. katli., Nagy-Atád, Somogym.
Tánier János, ág. hitv. evang., Némedi, Tolnám.
Tímár János, ev. ref., Szegzárd.

35. Vörösmarthy Kálmán, ev. ref., Ivánesa puszta, Fehérm.

Meghalt:

Plank Jenő, róm. katli., Sz.-Fehérvár.
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IV. o s z t á l y .
Baneth Sándor, izr. vall., Bonyhád.
Blumenstok Gyula, izr. vall., Bonyhád.
Busz Imre, ág. hitv. evang., Kalaznó, Tolnám.
Drinóczy József, ág. hitv. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 

5. Dvorszky József, róm. kath-, Pécsvárad, Bárányéin.
Gött Jenő, róm. kath., Babócsa, Somogyin.
Hagyik János, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Kimmel Ferencz, róm. kath., Lengyel, Tolnám.
Koós Emil, ág. hitv. evang., Monor, Pestm.

10. Lágler Sándor, ág. hitv. evang., Kölesd, Tolnám.
Läufer Lajos, izr. vall., Kapos-Szekcső, Baranyam.
Lengyel Zsigmond, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Matolcsy László, ev. rét., Kaposvár.
Mittweg Béla, róm. kath., Báttaszék, Tolnám.

15. Nagy Bertalan, ev. ref., Beezefa, Baranyam.
Pesthy János, ág. hitv. evang., Űzd, Tolnám.
Pfeifer János, ág. hitv. evang., Bonyhád.
Raksányi Mihály, ág. hitv. evang., Duna-Egyháza, Pestm. 
Schäfer Illés, ág. hitv. evang., Kalaznó, Tolnám.

20. Simrák Károly, róm. kath., Zenta, Bács-Bodrogm.
Steiner János, ág. hitv. evang., Alsó-Őrlik, Sárosm.
Stoffler Hugó, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Török Ottó, ág. hitv. evang., Szegzárd.
Wallandt Gyula, ág. hitv. evang., Györköny, Tolnám.

Magántanuló:

25. Sárközy Vincze, ev. ref., Kisasszond, Somogym.

Kim aradt:

Dájevics János, ág. hitv. evang., Bonyhád.



Az algymnasium népességének kimutatása az 189I9.2. évben.
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Jegyzet. Az év folyamán beiratkozott és vizsgára jelentkezett 2 magántanuló.



VII.

Ö s z t ö n d í j  ak.

A gróf Styrum-Limburg által szegényebb sorsú nemes 
családból származó ifjak számára alapított ösztöndíjból az idén 
Alapy György III. oszt., Perczel Iván II. oszt. és Alapy 
Ödön 1. oszt. tanulók kaptak 100—100 irtot.

Állami ösztöndíjban részesült Schaffer Károly II. osztályú 
tanuló.

A Rosenstein-féle 1000 frtos alapítvány kamatait Bonyhád 
nagyközség elöljárósága fele részben Banetb Sándor IV. oszt. 
és fele részben Hoffmann Ferencz III. oszt. tanulónak adta.

A tanári karnak ez évben is nyílt alkalma, bogy több 
tanügybarát adakozása következtében néhány ifjút kitüntessen :

1) A Ford ős Lajos-féle 500 frtos alapítvány kamatját el
nyerte Petter Gyula II. oszt. tanuló.

2) A Balogh Imre-féle 100 frtos alapítvány kamatját 
kapta Greifenstein István I. oszt. tanuló.

3) Petőfi emlékére alapított (100 frt) ösztöndíjunkat jó 
magyar irályával Wallandt Gylua IV. oszt. tanutó nyerte el.

4) Ngs. Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr 4 frt adomá
nyát Bellasits Győző I. oszt. tanulónak adtuk.

5) Tek. Dr. Moldoványi István ügyvéd úr 10 írtját a 
latinnyelvben tanúsított előmeneteléért Schäfer Illés IV. oszt. 
tanuló kapta.

6) Tek. Dr. Pick Mór ügyvéd úr 1 darab aranyát Weisz 
Miksa II. oszt. tanulónak Ítéltük.

7) Tek. Dr. Schvetz Antal ügyvéd úr 5 frt ajándékát 
Magyarország történetében való jártasságáért Remeschberger 
Gusztáv III. oszt. tanulónak adtuk.
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8) Tek. Angyal Ferencz úr 1 drb. arany szorgalomdíja 
Herczog Zsigmond I. oszt. tanulónak Ítéltetett, ki német anya
nyelvű létére a magyar nyelvben aránylag igen szép előmene
telt tanúsított.

9) Tek. Angyal Béla úr 1 darab aranyát Petrich György 
I. oszt. tanuló nyerte el.

10) Tek. Kirchknopf Ágost úr 4 frt adományát Virág 
József 1. oszt. tanuló kapta.

¥

VIII.

Könyv- és szertár.«/

AJ A könyvtár gyarapodása vétel utján: 
m 1. Creigtkon: A római nép története. 2. Wilkins: Római 

réffiséffek. 3. W. Reinhard: C. Jul. Caesaris commentarii de 
bello Gallico. 4. Wölflin és Luterbacher: Livii ab űrbe condita. 
5. Jebb : A görög irodalom története. 6. Munk: Geschichte der 
röm. Lit. 7. Preller: Griechische Mithologie. 8. Preller: Rö
mische Mithologie. 9. Dr. E. Zeller: Philosophie der Griechen. 
10. Felméri: Az iskolázás jelene Angolországban és 11. Neve
léstan. 12. Klamarik: A magyarországi középiskolák. 13. Hun- 
falvy: A magyar birodalom és 14. Egyetemes földrajz. 15. 
Utazások könyvtára. Iß. Spuner-Menke: Atlas Autiquus. 17. 
Ipolyi: Műtörténelmi tanulmányok és 18. Középkori szobrászat. 
19. Marczali: Magyarország története (legújabb kor). 20. Toll
mans: Alig. Bothanik. 21. Dietz: Rügy és levélkulcs. 22. Hus- 
sak: Mineralien. 13. Arendt: Experimentalchemie. 24. Lorin- 
zer: Both. Excursionsbuch. 25. Morse: Alig. Zoologie, 26. 
Margo: Az állatország. 27. Postei: Pflanzenwelt és 28. Vade- 
mecum. 29. Kummer: Pilzkunde. 30. Kobell: Best. d. Mine
ralien. 31. Herman 0 .:  Magyarország pókfaunája. 32. Házs- 
linszky: Magyarország zuzmóflorája és 33. M. mohflorája.

6
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84. Thau koffer: A mikroskop és alkahn. 35. Müller: Lehrbuch 
d. kosra. Physik. 36. Heller A. : Geschichte der Physik. 37. 
37. Weninger: Politikai számtan. 38. Balzer: Mathematik. 39. 
Arneth: Geschichte d. Math. 40. Kirchoff: Math. Physik. 41. 
Gylden: Astronomie. 42. Spitz: Alig. Arithmetik. 43. H ug: 
Mathematik. 44. Huszka: Magyar díszítő styl. 45. Szeréna: 
Ábrázoló geometria. — F o l y ó i r a t o k :  46. Az osztrák-magyar 
monarchia írásban és képben. 47. Középisk. tanáregyesületi 
közlöny. 48. Egyet, közokt. szemle. 49. Budapesti szemle. 50. 
Magyar nyelvőr. 51. Természettudományi közlöny. 52. Prot. 
egyház és iskola. 53. Evang. egyházi és iskolai lap. 54. Nép
tanítók lapja. 55. A magyar tud. akadémia kiadványai. 56. 
Irodalom történeti közlemények. 57. Tornaügy.

B ) A könyvtár gyarapodása ajándékozás utján :
Nt. Lágler és Kálmán lelkész urak: A protestáns p ap ; 

Franklintársulat, Révai testvérek és Lampel czégek újonnan 
megjelent tankönyveiket küldték meg. Nagyban szaporodott 
könyvtárunk Ú j l a k i  K á l m á n  könyvtára által: e hagyomány 
térsziike miatt nem sorolható fel, azért arról csak a következő 
kimutatást csatoljuk:

1. Szótár 23 kötet. 2. Magyar irodalom 159 kötet. 3. Kül
földi irodalom 108 kötet. 4. Philologia 68 kötet. 5. História 
68 kötet. 6. Politika 10 kötet. 7. Philosophia 33 kötet. 8. 
Paedagogia 57 kötet. 9. Természettudomány 14 kötet. 10. Ma- 
thematika 3 kötet. 11. Theologia 23 kötet. 12. Atlasok 4 kötet 
és 13. Különfélék 18. kötet; összesen: 588 kötet.

C) A szertárok gyarapodása vétel utján:
a) F a l i k é p e k :  1. Forum Romanum. 2. Az athéni Dio- 

nisos színháza. 8. Pompei. 4. Tragicus költő háza Pompeiben. 
5. Colosseum. 6. Via Appia. 7. Sphinx és a gizei piramisok. 
8. Memuon szobrok. 9. Templom Eginán. 10. és 11. Az athéni 
Akropolis — északi és déli oldalról. 12. Ellora. 13. Az edfui 
templom. 14. A luovri templom. 15. Az Örtler hegység. 1,6. 
Az ipsambuli sziklasirok. 17. Nápoly a Vezuvval. 18. Az 
adelsbergi barlang. 19. A eattarói öböl. 20. Az Amazon vidéke.
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21. Kintschindschinga tájéka a Himalaya hegyeivel. 22. A 
puszta. 23. A Nílus völgye. 24. Az alpok — Hardt. 25. Az 
évi isothermak — A. Supan. 26. Természettani és math, föld
rajzi térkép — Wetzel. 27. Néptypusok 6 drb. — Leutemann. 
28. Természetrajzi képek — Schreiber.

b) T e r m é s z e t t a n :  1. Csigasor. 2. Lejtő sík. 3. Hen
gerkerék. 4. Sulypontminták álványnyal. 5. Búvár harang. 6. 
Két üveglap a tapadás bemutatására. 7. Inga készülék. 8. 
Üvegcső és lemez a felfelé ható erő kimutatására. 9. Hal da t 
készüléke. 10. Hydrostatikai mérleg. 11. Toricelli eső edény
nyel. 12. Szivornya — 2 drb. 13. Döbereiner-féle gyújtó gép. 
14. Gőzgép modell. 15. Hangvilla resonance szekrénynyel. 16. 
Szócső. 17. Hallócső. 18. Inch és declinatio tű. 19. Aranyle
mezes electroskop. 20. Franklin-féle tábla. 21. és 22. Oszlási 
conductor — gömbölyű és henger alakú.

c) C herni a  és Á s v á n y t a n :  1. Iker krystály minták 
— 3 drb. 2. Krystály minták üvegből — 6 drb. 3. A ke
ménységű fokozat. 4. Kőzet csiszolatok — 5 drb. 5. Forrasztó 
csövi készülék. 6. Lepárolási csészék. 7. Berzelius lámpa. 8. 
Pneumaticus üvegkád. 9. Sók, savak, aljak —; 68 féle. 10. 
Üveg és gummi csövek, lombikok, görebek. edények és duga
szok. 11. 250 darab fa hasáb.

d) T e r m é s ze t r a j z : Egy kitömött görény.
e) T o r n a :  1. Egy dob. 2. Discusok. 3. Gerely vetési áll

vány és gerelyek.
f) B ú t o r z a t :  1. Négy darab szekrény. 2. Két pad.

3. Három darab szekrény átalakítása.
D) A szertárak gyarapodása ajándékozás u tján :
1. Erhardt Henrik úr: egy sárga géni és egy sas. 2. 

Grosch Károly úr: egy drb III. Károly kora-beli ezüst érem. 
3. Goldfinger Armin úr: két drb ezüst érem és két drb réz 
érem. 4. Kristófek L. úr ingyen tömött ki két madarat és egy 
emlős állatot.

* 6
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IX.

T á p i n t é z e t .

A tápintézetbe, melybe a tanulók felekezeti különbség 
nélkül ugyanazon feltételek mellett felvehetők, a lefolyt tan
évben 58 tanuló iratkozott be, kik személyenként 50 írt évi 
díj fejében ebédet és vacsorát kaptak; eze.ddvül átlag 24 ifjú 
kapott külön reggelit — tejet és süteményt — havonkénti 
1 frt 60 krért.

Az intézet helyiségében 4 ifjú számára 30 frt évi fizetés
ért bérlakás is van.

Az étterein jelenleg 80 ifjút fogadhat be, de ha a szükség 
kivánja 120 tanuló számára is van elegendő helyiség.

A rendes tápintézeti dijból ez évben a köveik zők nyertek 
elengedést oly formán, hogy az elengedett összeget helyettük 
a tápintézeti segélyalap fizette k i : Mátis István, Grosch Károly, 
Bauer János, Juhász Béla, Kimmel Ferencz 5 - 5  frtot; Lag- 
ler Béla 10 frt.

A convictusi konyha teljes átalakítására a lefol) t tanévben 
88 frtot fordított a fenntartóság.

Hálás köszönettel sorolom fe' azon neme-szivü adakozó
kat, kik convictusunkat jótéteményekben részesítették: Tek. 
Erhardt Henrik úr adott 10 frtot; Az egyházmegyei könyör- 
adomány-gyiijtés eredménye 122 frt 15 kr. Az egyházkerületi 
g\ űjtésből b folyt 147 frt 40 kr. Ezenkívül adományozott: 
Tisztelendő Lágler Sándor úr egy és Ng.-. Perczel Dezső úr 
2 zs k burgonyát. A tanulók által rendezett majális alkalmával 
több úri vendég különféle adcHiányokban részesité az ifjúságot.

Midőn mindezekért hálás köszönt temet fejezem ki, fölkérem 
egyúttal intézetünk pártfogóit, hogy a kerületi s esperességi 
supplicánsokat. kik a szünidőben a segélyalap javára gyűjte
nek, gyám litani kegyeskedjenek.

M a r h a u s e r  Im re,
gondnok.



X.

Figyelmeztetés az 1892|93. tanévre vonatkozólag.

A jövő iskolaév szeptember hó 1-én kezdődik. Augusztus 
31-én tartjuk a javitó és pótlóvizsgálatokat; szeptember első 
napjait a beírásra és a felvételi  ̂izsgákra fordítjuk, s 5-én tör
ténik az év ünnepélyes megnyitása. Ezen időn kívül csak azo
kat veszszíik fel, kik elmaradásukat kellőképen tudják igazolni. 
Azok, kik október 1 -je után jelentkeznek, magántanulókul te
kintetnek és csak akkc r soroztainak a rendes tanulók közé, ha 
az első időszak végén a vizsgát minden tárgyból kiállják.

Az első osztályba azok a tanulók vétetnek fel, kik a 9-ik 
évüket betöbötték és a negyedik elemi osztályt elvégezték, a 
mit bizonyitványnyal, vagy fölvételi vizsgával tartoznak igazolni. 
Az első osztályba lépő tanulónak ezen kívül keresztlevelet, il
letőleg születési bizonyitványt is fel kell mutatnia, a többi osz
tályba való fölvétel azonban csupán az előző osztályról szóló 
bizonyítvány alapján történik. Mindenkinek a fölvétel előtt bi
zonyitványnyal kell kimuta nia, hogy részesül1 a másodszor való 
himlő-oltásban; ellenkező esetben magát, annak alá kell vetnie.

Az a tanuló, ki egy tárgyból kapott elégtelen osztályza
tot, javitó vizsgát tehet; szándékát azonban az igazgatóságnál 
be kell jelentenie. A ki két tárgyból kapott elégtelent, az csak 
az iskola főhatóságának engedélyével bocsátható vizsgára, s ez 
iránt mindjárt az év végén kell az igazgatóság utján a főtiszt, 
püspök úrhoz folyamodni. Kettőnél több tárgyból elégtelen 
osztályzatú tanuló javitó vizsgára nem bocsátható.
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Mindeníéle díj félévenként előre fizetendő; ha valaki az 
intézetet időközben hagyja el, köteles fizetni az összes járandó
ságokat arra a félévre, melyben az iskolát látogatta.

Tandíj félévenként 10— 10 írt; ezen kívül fizet minden 
tanuló a tanári nyugdíj alapra 1 irtot, a könyvtárra 40 kit 
és minden új tanuló 1 frt beiratási pénzt.

A convictusra vonatkozó tudnivalókat a t. közönség az 
előbbi részben találja.

Könyvekről az intézet egyik tanára gondoskodik.
Mindenféle tudakozódásokra az igazgatóság szívesen szol

gál fölvilágositással.



H i b a i g a z í t á s .

Az 5-ik oldal 22-ik sorban lakó uidékek helyett „ v i d é k e k
l a k ó i “ olvasandó.








