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Miért taníttassák a szülők gyermekeiket 
a gyorsírásra ?

A m. k. vall. és közokt. ügyi Minister 1890-ben kelt 
rendeletével meghagyja a vezetése alatt álló középiskoláknak, 
hogy az értesítőben valamely nevelés- vagy oktatás-ügyi kér
désről szóló tudományos értekezés legyen. Ha szaklapjaink nem 
volnának, valóban nagyon szükséges volna, bogy a tanár-világ 
legalább az értesítők kicserélése által ismerkedjék meg társainak 
munkáival. Minthogy azonban ma már úgyszólván minden 
szaknak megvan a maga közlönye, a melyhez a tanár iskolája 
könyvtárában könnyen hozzájuthat, azt hiszem, nem állok 
egyedül, midőn boldogult Malmosi Károly véleményéhez csat
lakozom, ki a „Tanáregyesületi Közlöny“ XVII. évfolyamában 
megjelent czikkében azt hangsúlyozza, hogy a programra érte
kezés ne annyira tudományos legyen, mint inkább népszerű, 
ne a tudós világnak szóljon, hanem inkább a szülőknek, a 
nagy közönségnek, és úgy irassék, hogy a tanítványok nagy 
része is haszonnal olvashassa.

Ez utóbbi czélt tartva szemem előtt, határoztam arra ma
gam, hogy a gyorsírásnak minél szélesebb körben való elter
jesztése érdekében röviden felszólalok és megmutatom a szülők
nek e néhány sorban is a gyorsírásnak gyakorlati hasznát és 
nevelő hatását.

Ha elérném azt, hogy azok, a kikhez szólok, figyelmezte
tésemet megszívlelnék, de különösen ha sikerülne (a mit eddig 
hiába kísérlettem meg) a bonyhádi fiatal intelligens elemből egy 
kis gyorsíró gárdát alakítanom, még azt sem venném rossz né
ven, ha sokan e dolgozat egyoldalúságáért megdorgálnának.

t*

I.



— *18 4 Si—

Általános szokás, hogy a szülők, midőn iskolába küldik 
gyermekeiket, anyagi erejükhöz képest a rendes tantárgyakon 
kivül másra is tanitatják a növendékeket, még pedig sokszor 
tehetségest és tehetségtelent egyformán. Ennek következtében 
egyik tanuló zenét, a másik rajzot, a harmadik élő nyelveket 
tanuk Ez magában véve ipen helyes, de csak oly tanulóknál, 
a kik jobb tehetségüek és testileg is fejlődtek, mivel egyrészt 
oly kincset gyűjtenek, mely soha el nem vesz, másrészt ily 
rendkívüli foglalkozás által a túlságos játszástól és a semmit 
tevésben való kedvteléstől vonatnak el.

Elismerem ennélfogva a felsorolt rendkívüli tárgyak fon
tosságát s távol áll tőlem, hogy azok bármelyike ellen szóljak, 
csak azt akarom kiemelni, hogy a gyorsírás, a mely eddig a 
nagyközönség és a szülők részéről kellő méltatásban nem része
sült, a legtöbb művelt embernek sokkal szükségesebb, mint az 
elősorolt művészeti tárgyak bármelyike. Igaz, hogy arra azt 
mondhatná valaki: a közönség ismeri a maga szükségleteit, a 
közönség keresi s meg is találja az annak kielégítésére vezető 
eszközöket. Sajnos a dolog nem igy áll. A legtöbben ugyanis 
azt hiszik, hogy az csak nehány embernek nyújthat kereset
forrást a parlamentnél. Arról megfeledkeznek, hogy a keres
kedő, az ügyvéd, a biró s az összes hivatalnokok a gyakorlati 
életben mai nap már alig nélkülözhetik a gyorsírást.

Az a zenész, a ki csak dilettáns, a közönséges életben 
vajmi ritkán segíthet művészetével magának és másoknak. Az 
a rajzoló, a ki a közönséges niveaun nem emelkedik felül, az 
életben karezolásával sokszor még gúnytárgya is lesz. Azon 
élőnyelvekkel való foglalkozás, a mely csak a gramatika sza
bályainak ismeretéből áll, legfeljebb arra való, hogy egy pár 
elcsépelt kifejezést értessen meg. A legtöbb tanuló pedig nem 
viszi többre; részint azért, mert e tárgyakban való ügyesség 
megszerzése oly gyakorlatot igényel, hogy a gyermek kedvét 
vesztve sokkal előbb abba hagyja, mint sem czélt érne, részint 
talán azért, mert e tárgyak tanítása többnyire az iskolán kivül 
történvén, kevesebb komolysággal foglalkoznak vele, mint kellene.
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Nem így áll a dolog a gyorsírással. Bistosithatok akárkit, 
hogy, ha valaki tizszerte oly kevés időt fordít a gyorsírás ta
nulására, mint bármely más rendkiviili tantárgyra, mégis elsa
játítja annyira, hogy a gyakorlati életben bármikor haszonnal 
alkalmazhatja. Ezen aránylag gyors elsajátításnak oka egyrészt 
azon körülményben rejlik, hogy a növendéknek nem szükséges, 
sőt nem is lehet oly korán kezdeni, mint a mily korán kell 
pl. a zongorát, másrészt pedig abban, hogy kevesebb óra száma 
lévén, még a nem egészen szorgalmas tanulóra sem válik unottá 
soha. Elsajátítják tehát mindnyájan annyira, hogy a gyakorlati 
életben valósziniileg több hasznát veszik bármely életpályán, 
mint a többinek együtt vé\ e.

Hogy ez állításomat igazoljam is, vegyük a dolgot gya
korlatikig. Akármely középtelietségii III. osztályú (mert csak 
ez osztályban lehet kezdeni, mikor a mngy. nyelv törvényeit 
ismerik) egy iskolai év alatt heti két órában játszva sajátítja 
el a gyorsírást. A másodikban már használhatja a tanár 
előadásának föl jegyzésére. Később a felső osztályokban, de 
különösen az egyetemen könnyedén veti papirra az előadot
takat s nem kénytelen — mint annak idején jó magam is -  
a legnagyobb erőmegfeszités mellett is csak száraz, sokszor hi
ányos kivonatot készíteni a hallgatott tárgyakból.

Tekintetbe kell venni továbbá, hogy az egyetemi hallga
tóknak nagy része csakis úgy folytathatja tanulmányait, hogy 
a fő- vagy vidéki városokban rendkívüli tárgyak tanításával 
keres magának anyagi existentiát. Mily nagy előnye van te
hát az oly fiatal embernek, a ki, mint gyakorlott gyorsiró, a 
különféle irodákban működhetik egy pár órán át. Eddig is 
igen számos ifjúi csakis a gyorsírásban való jártasságának kö
szönhette, hogy tanulmányait folytathatta, jövőre nézve pedig 
még inkább remélhetnek biztos alkalmazást a gyorsírók, külö
nösen ha tekintetbe vesszük, hogy az úgynevezett hatodik nagy
hatalom, a sajtó, a távírdán kívül leginkább a gyorsirást veszi 
igénybe.
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De nem folytatom tovább. Tüdőin, hogy már ez eddigiek 
elolvasása után is sokan lesznek, kik utilitarismussal fognak 
vádolni; tudom, bogy különösen tanártársaim fognak rajtam 
csodálkozni, vagy épen sajnálkozni, bogy mint tanár ember 
csak a hasznot emlegetem s bogy tévesztem szemem elől a ne
velés főfeladatát: a lelki tehetségek összhangzatos kiművelését. 
Távolról sem. Tudjuk azt mindnyájan, tudom én is, bogy a 
zene rythmusa és összhangja elhat a lélekig és hatalmasan be- 
íoly reá, tudom azt is, hogy a kézi ügyesség megszerzésére és 
az aestetikai érzék fejlesztésére szükséges a rajztanitás is, de 
azt hiszem, az iskola nem zárkozhatik el teljesen a gyakorlati 
élet elől, sőt kötelessége megadni a jövendő társadalom embe
rének mindazt, a mire szüksége lesz.

Eltekintve az anyagi előnytől, melyet a gyorsirás biztosit, 
nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy ennek tanulása ma
gára a tanulóra nézve fontos nevelő eszköz.

Ha valaki a gyorsirás tanulásába kap, első kötelessége a 
betűk kellő, tiszta szabatos leírása. Azon tanuló tehát, a kinek 
Írása rossz, olvashatlan, a gyorsírásban való oktatás folytán 
arra szokik, hogy lassan mintegy pingálva, olvashatóan Írjon.

Es ezzel a lassú Íratással nemcsak azt érjük el, hogy a 
tanuló Írása javul, hanem egyszersmind azt is, hogy a talán 
felületes tanulót, hozzá szoktatjuk mindenben a pontossághoz.

Neveli azonkívül a gyorsirás a gyermek figyelmét. Csakis 
az, a ki a gyorsirás tanulásába kapott élheti át másodízben 
azon időt, midőn az abc-re tanították. Valamint a kis gyermek 
csak nagy figyelem folytán képes az előtte levő betűkből — 
mint a latin mondja — legere =  szedegetni — szavakat alkotni; 
úgy a kezdő gyorsiró erős figyelemre szorul, hogy a pár óra 
előtt leirtat elolvashassa.

Nagyban elősegiti, különösen a Gabelsberger-Markovits-féle 
rendszer a m a g y a r  n y e l v n e k  ö n t u d a t o s  e l s a j á t í t á 
sát ,  még pedig azért, mivel a rendszer a magyar nyelv saját
ságainak alaptörvényén épült fel. Hogy a laikusnak erről né
mileg fogalma legyen, megemlítem, hogy p. o. a gyorsírónak
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legelőször is azt kell tudnia, liogy alhangú tőhöz alhangu rag, 
felhanguhoz felhangu o l v a s a n d ó ,  mert ő csakis a tőt Írja ki, 
a ragokat tekintet nélkül a tőre egyformán jelöli. A gyorsíró 
fölhasználja továbbá az alany és mondomány egyeztetésének 
törvényét, úgy hogy például többes szánni alany mellett a mon- 
dományt csak úgy jelöli mintha egyes volna. Az egyes esete
ket nem jelöli külön, hiszen az igéből vagy általában az össze
függésből bizton következtethető az.

Az által, hogy rövidítés szempotjából a n é p  által használt 
kifejezési módokat írja le, p l.: óma alma, szintén a nyelv 
öntudatos használására szokik a fiatal ember.

Különösen fejleszti a gyorsírás az ifjúságnak emlékező te
hetségét s igy már e szempontból is minden iskolában minél 
többnek kellene tanulni. A gyorsírás ugyanis az egyes tőket 
igen sokszor csakis a tőben levő egy két jellemző betűnek 
vagy nagyobb alakban való irása által, vagy az által, hogy a 
soron felül vagy alul írja, öblösiti, vastagitja, ékezi stb. sőt az 
igen gyakran előforduló szavakat j e l é n y  ál tal— egy vagy 
két betű — jelöli, a tanuló emlékező tehetségét folyton gya
korolja.

Nagyon erősbül még e tehetség különösen a ragoknak oly 
módon való jelölése által, hogy egy vagy legfeljebb két com- 
binált betű által történik.

Láthatjuk ezekből, hogy csakugyan kár e tantárgyat el
hanyagolni, annyival is inkább, mivel ha anyagilag kellően is 
dijjaztatnék az előadó szakközeg, a dolog természeténél fogva, 
miután 40 — 50 ifjú is együtt tanulhatja, a szülőkre nem esik 
nagyfokú áldozat.

Fölszolamlásomnak czélja volt a taníttató szülőket ezen a 
mi intézetünkben is rendkívüli tantárgyként tanított művészet 
előnyére fölhívni.

Mellőztem azért annak történeti részét. Nem említem föl, 
hogy különösen a Gabelsberger-féle rendszer minden művelt 
nép nyelvére át van ültetve s egyre nagyobb tért hódit. El
hallgattam, hogy o rendszernek magyar alapítója, boldogult



Markovics Iván és újabb időben különösen Bódog Jánosnak 
lelkes fáradozása folytán, szakkönyvek, tankönyvek, gyorsirá- 
szati olvasmányok által már a legtöbb magyar gymnasiumban 
tanitta tik. Nem szólok arról, hogy egyes intézeteknek növen
dékei például a soproni ev. lyceumé évtizedek óta egy gyors- 
irászati lapnak szerkesztésére szentelik üres idejüket. Azt azon
ban kötelességemnek tartom e helyen is a szülők figyelmébe 
ajánlani, hogy maga a magas közoktatási kormány e nemes 
foglalkozásnak minél szélesebb körben való terjesztése végett e 
tanév elején egy külön fölhívást intézett a gymnasiumi igaz
gatókhoz.

Marhauser Imre.



II.

Jelentés az 189%3. évről.
A múlt évi értesítőben foglalt figyelmeztetés szerint aug. 

hó 31-én tartottuk meg a javító és pótló vizsgákat, a beiratá
sok pedig szept. hó négy első napján történtek meg. Fölvettünk 
lü l rendes és 3 magántanulót. Ezeken kívül 1 tanuló október 
elején iratkozott be, a ki a rendtartás értelmében az első félév 
végén minden tárgyból vizsgát tett és csak ez időtől fogva Bo
roztatott a rendes tanulók közé.

A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 5-én ment végbe, 
mely alkalommal az igazgató a tanulókhoz intézett beszédében 
részletesen kiemelte azokat a vezéreszméket, melyeket minden
kinek követnie kell, ha azt a szép és magasztos czélt el akarja 
érni, a melyért intézetünk növendékeinek sorába lépett. Az ün
nepély fényét nagyban emelte evang. egyházunk számos egy
házi és világi tagjának szives megjelenése, melylyel nemcsak a 
tanügy iránti érdeklődésüket bizonyították be, hanem azt is 
megmutatták, hogy esperességünk ezen kis intézetének minden 
mozgalmában örömmel részt vesznek; bajaiban, örömeiben osz
toznak.

A fentartóság képviseletében jelen volt nt. Graf József 
lelkész ur, ki szivből fakadó melegséggel üdvözölte az ifjúságot, 
buzdította a kitartásra és úgy a tanulóknak, valamint a tanári 
testületnek állandó egészséget kivánt a küszöbön álló munkához. 
Jelen voltak továbbá az intézet felügyelője és az iskolai bizott
ságok tagjai majdnem teljes számmal. A tanítás szeptember (>-án 
vette kezdetét.

A tanári testületben ez évben is történt változás. Tiszt. 
Ilolezl íammer János helyébe, ki tanulmányainak folytatása vé
gett intézetünket elhagyta, Beke Andor tanár urat választotta
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meg a fentartóság, ki állását szeptember elején foglalta el és 
azóta kitartó szorgalommal, lelkiismeretes pontossággal és szak
ismerettel töltötte be hivatalát. A bonyhádi algymnasinm épen 
olyan jó tanerőt nyert Beke Andor tanár urban, mint a milyen 
szerető, de szigorú vezetőre talált benne a tanuló ifjúság, azért 
elmondhatjuk, hogy a fentartóság ez alkalommal is szerencsés 
választást tett. A tanitás terén ezen kiviil még annyiban tör
tént változás, a mennyiben az ev. ref. tanulókat a vallástanban 
tiszt. Dömötör Lajos úr, a helybeli ev. ref. gyülekezet új lel
késze, oktatta, továbbá hogy t. Martin György tanitó úr az 
énektanitást — a mit a múlt évben csak helyettesképen veze
tett — a fentartóság óhajtása folytán magára vállalta. Az igaz
gatónak három évi cyclusa a múlt tanév végével lejárván, a 
fentartóság a tanári testülettel egyetértve Gyalog Istvánt a kö
vetkező három évre újra megválasztotta, Forberger László r. 
tanárt pedig a tornatanitással továbbra is megbízta.

A tanárok közül ez évben senki sem volt kénytelen huza
mosabb időre abbanhagyni a tanitást. De azért nem mondható, 
hogy a munkálkodás zavartalanul folyhatott, mert fordultak 
elő apróbb testi szenvedések, sőt egyik collegánkat szomorú 
családi gyász érte, a mely körülmények, ha nem is akadályoz
ták, de mindenesetre megnehezítették a haladást.

Ifjúságunk egészségi állapota ez évben kedvezőnek mond
ható. Örömmel jegyzem fel, hogy most — midőn a veszélyes 
diphtheritis egész Tolnavármegyében, sőt szerte az egész or
szágban pusztított —- iskolánknál mindössze négy járványos eset 
fordult elő, ezek közül is három igen enyhe lefolyású volt. 
Könnyebb betegségi esetek is oly gyéren fordultak elő, hogy 
mulasztási naplóink tanúsága szerint alig akadunk egy két 
évre, mely e tekintetben e tanévnél kedvezőbben végződött 
volna. Különösen a III. és IV. osztályban csak nagy elvétve 
találunk olyanokra, kiknek betegség miatt mulasztaniok kellett. 
Halálozás nem történt.

Tanítványok magaviseleté általában kielégítő. Nagyobb 
fokú — romlottságra valló — kihágást senki sem követett e l;
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az apró félre lépések gyermekes meggondolatlanságból eredtek. 
A tanárok az ifjúságot többször felkeresték lakásaikon, hogy 
rendszeretetök és viselkedésök felől tájékozást szerezzenek. Ezek
nek a látogatásoknak megvolt a jó következménye úgy a maga
viselet, mint az előmenetel tekintetében.

A mi a szorgalmat és az előmenetelt illeti, leginkább ki
elégített bennünket a IV. osztály; a III. osztály is általában 
megüti a mértéket. A 11. osztályban sok jó, de azok mellett 
több igen gyenge tanuló is van. Az I. osztályban megnehezí
tette a haladást az a körülmény, hogy igen különböző készült
ségit gyermekek találkoztak össze, és sokan a magyar nyelv
ben igen gyengék, sőt többen teljesen járatlanok voltak. Néhány 
néni t ajkú tanuló pedig csak a magyar nyelv megtanulása 
végett jön hozzánk, a kiket azután a legnagyobb igyekezettel 
sem lehet valami nagyobb szorgalomra serkenteni. Ezeknél az 
okoknál fogva, sokan különösen az I. osztály tanulói közül 
nem tudták az év végével a kellő tanulmányi eredményt elérni.

Fontos feladatunkat képezte ez évben is az ifjúság vallás
erkölcsi nevelése. Az ágost. hitv. evang. ifjak vasárnaponként 
resztvettek az iskola nagytermében Marhauser Imre tanár ve
zetése mellett tartott isteni tiszteletekben. Megtartottuk a refor
matio ünnepét és június elején járultunk az Ur asztalához. 
A más valláshoz tartozó tanulók vasárnaponként és a kijelölt 
ünnepnapokon saját egyházaik isteni tiszteletére jártak el.

Tanév közben meglátogatták intézetünket nt. Bauer Adolf 
főesperes úr, ngs. Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr, továbbá 
az isk. nagy- és kisbizottság tagjai közül többen. Sokan jelen
tek meg a szigorlatokon, hogy meggyőződést szerezzenek tanít
ványaink előmeneteléről. Az ily látogatások a tanári kart 
örömmel töltötték el, mert mig egyrészt az iskola iránt nyil
vánuló érdeklődés felől nyertünk újabb bizonyitékot, másrészt 
a látogatásoknak mindenkor jó hatása szokott lenni tanítvá
nyaink szorgalmára és kitartására. Ennél fogva kellemes köte
lességemnek ismerem, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazok 
iránt, kik szivesek voltak látogatásaikkal iskolánkat megtisztelni.
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A nagyra, m. kir. vall. és közokt. minister ez évben is 
ngs. Spitkó Lajos székesfehérvári tank. főigazgató urat bizta 
meg iskolánk meglátogatásával. A főigazgató úr május 17-én 
érkezett Bonyhádra és még azon a napon megtekintette az 
épületeket, a szertárakat, a könyvtárt; megnézte az írásbeli 
dolgozatokat és az intézet összes könyveit, melyek az ügykeze
lésre vonatkoznak. Május 18-án jelen volt az előadásokon; 
meglátogatott minden osztályt és minden tanárt többször. Május 
19-én délelőtt tartotta meg az értekezletet, hogy észrevételeit 
előadja. A felvett jkönyv alapján a következők felemlitését 
tartom szükségesnek: 1. Az anyagi állapotnál — a múlt évie
ken kivtil — kiemeli, hogy a diszesnek ígérkező rajz- és torna
terem már tető alá jön ; ezzel megszűnik az intézet utolsó hiánya
is, mert a tornaszerek helyiségét, a mint az új épület elkészül, 
igazgatói irodává alakítják. Kiemeli, hogy a könyvtár és a 
szertárak ez idén újra szépen gyarapodtak. II. A tisztaság ki
fogástalan, az egészségi állapot igen jó. III. A fegyelmi állapot 
kedvező; a mulasztás a III. és IV. osztályban csekély, az I. 
és II. osztályban normális; az intézet vezetése hazafias. IV. A 
tanulmányi állapotnál megjegyzi, hogy csupán engedélyezett 
tankönyvek vannak használatban ; a tantervben csak a rajzoló 
mértani illetőleg ven eltérés az állami tantervtől, melyre nézve 
az igazgató megjegyzi, hogy ezután ez az eltérés sem marad 
meg, mert az egyetemes gyűlés megengedte, hogy a bonyhádi 
algymnasium mindenben az állami tantervet kövesse. V. A ta
nulmányi eredmény általában megfelelő. VI. Az Írásbeli dolgo
zatokat gond jellemzi. VII. Az ifjúsági könyvtárt helyesen 
kezelik; szépen gyarapodott. VIII. Az igazgatói ügyvitel rend
ben van; kiemeli, hogy az igazgató látogatja az előadásokat, 
átnézi az Írásbeli dolgozatokat. Észrevételeit ezen szavakkal 
zárja be: „. . . még egyszer constatálván a szép haladást az 
intézet anyagi viszonyaiban, a buzgó odaadást a tanárok ré
széről, a kielégitő fegyelmi állapotot és az egészben véve meg
felelő tanulmányi eredményt, a tanároknak a további munkához 
kitartást és lelkesedést ki vári “.
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A fentartóság a múlt tanév végén több fontos intézkedést 
tett, melyek előre láthatólag nagyban elősegítik intézetünk fel
virágzását,. így egyszer s mindenkorra kimondta, hogy a könyv- 
és szertárok gyarapítására — az 1000 írt könyvtári tőke ka
matjain kivül — évenként 200 frt fordittassék. A tornatanitás 
külön díjazására évi 150 irtot állapított meg, az énektanítás 
diját 30 írttal emelte.

A kiegészítés ügye is előre haladt. Az esperesség megnyerte 
a dunántúli ág. evang. egyházkerület és az egyetemes gyűlés 
engedélyét, hogy a tervezett kiegészítés ügyében az állam se
gítségét igénybe vegye. Ezen engedélyek alapján a felterjesztés 
a ministeriumhoz megtörtént.

Nagy fontosságú a múlt évi esperességi gyűlés azon hatá
rozata is, melyben az isk. nagybizottság megbízást nyert a 
rajz és- tornaterem épitése iránt. Az építkezés kora tavaszszal 
megkezdődött és a munka immár a befejezés felé közeledik. 
A két helyiség a legmagasabb igényeket is ki fogja elégíteni, 
mert a tervezet elkészitésénél a ministeri „Útmutatás“ szolgált 
alapul. A tervezet szerint a rajzterem 12 ín. hosszú, 8 in. 
széles és 4‘/s m. magas; a tornaterem pedig 20 m. hosszú, 
12 m. széles és 5l/a m. magas. Az építési költség 6822 írtban 
állapíttatott meg a felszerelés nélkül.

Minthogy az esperesség a maga erejéből ekkora összeget 
egyszerre be nem fektethet, felhívást bocsájtott ki oly czélból, 
hogy megkérdezze, vajon egyesek nem volnának-e hajlandók 
a kiegészítés czéljára aláirt összegekből valamit befizetni oly 
módon, hogy nekik a befizetett összeg 10 év múlva kamat 
nélkül visszafizettetik, ha addig a kiegészítés meg nem történ
nék. E felszólításra 3000 irtot meghaladó összeg ajánltatott fel, 
nevezetesen: Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr ajánlott 1000 
irtot, Dr. Láng Frigyes algymn. felügyelő úr 100 irtot, Tirin- 
ger Lajos ügyvéd úr 100 irtot, Marhauser Imre tanár úr 200 
irtot, Gyalog István gynin. igazgató 100 irtot, Dr. Pót Radó 
orvos úr 100 irtot és Eibach Ödön gyógyszerész ur 100 irtot 
(visszafizetési kötelezettség nélkül). A dörücskei ev. gyülekezet
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10 frtot, Rring Miklós lelkész úr 5 irtot, Schmidt K. tanító úr 
2 frtot, Schöpf K. tanító úr 2 frtot, Bonnva ev. gyülekezete 
4 frtot, Kracher György lelkész úr 50 irtot, Helfenbein Dániel 
jegyző úr 100 frtot, Purth Adolf jegyző úr 5 frtot, Reichert 
Gyula lelkész úr 5 frtot, Gömbös László gyógyszerész úr 25 
frtot, Dr. Varga Pál orvos úr 25 frtot, Schäfer Mihály tanitó 
úr 10 frtot, Reich Sándor lelkész úr 5 frtot, Bergmann Lajos 
lelkész úr 7 frt 50 krt, Groscli Károly tanitó úr 10 frtot, 
Rumfeld Imre jegyző úr 10 frtot, Schöpf Gyula lelkész úr 
10 frtot, a dunántúli evang. egyházkerület 600 irtot, Kramer 
György tanitó úr és három szili földmi vés 5 frt 90 krt, Schlei- 
ning Vilmos lelkész úr 5 frtot, Szerényi Sándor lelkész úr 1 
irtot, Linde Gyula jegyző úr 5 frtot, Vágner Samu lelkész úr 
10 frtot, a mekényesi evang. gyülekezet 100 frtot, Sztanó 
Sándor lelkész úr 3 frtot, Junkuncz Sándor lelkész úr 10 frtot, 
Wagner János lelkész úr 10 irtot, Graf József lelkész úr 50 
frtot, Támer János lelkész úr 5 frtot, Sass József úr 5 frtot, 
Lende János tanitó úr 2 frtot és Martin György tanitó úr 5 
frtot. Ezen összeghez járul a korábbi 322 frt 20 kr., melynek 
felhasználása az igazgatóság elhatározására bizatott. A hiányzó 
összeget az isk. pénztár fogja fedezni. Meg kell jegyeznünk, 
hogy egyes adakozók a kiegészítésre tett aláírásukat érintetle
nül hagyták. A pénzbeli adományokon kívül az építéshez hoz
zájárult: Bonyhád nagyközség 50, ngs. Perczel Dezső képviselő 
lír 10 kocsi homokkal.

Az iskola épületében változás annyiban tötént, a mennyi
ben a kapubejárás 120 frtot meghaladó költséggel újra csi
náltatott.

Az algymnasium alaptőkéjének növelésére és a folyó ki
adásokra is jelentékeny adakozások történtek. Dr. Borbély Jó
zsef úr —- az osztrák államvasutak nyug. főorvosa — 5000 frt 
alapítványt tett; a jó Isten áldása kisérje iskolánk ezen jóltevő- 
jének minden lépését és engedje meg, hogy az ő áldozatkész
sége másoknak is követendő például szolgáljon. A dunántúli 
ág. ev. egyházkerület — a fentebb említett kamat nélküli köl-O Ö*/



csönön kívül — adományozott a felmentési pénzekből 10Ö, az 
államsegélyből 200 frtot.

A tanári nyugdíjintézet javára, mely ez idő szerint meg
haladja a 8400 frtot, adományozott: Dvorszky Béla gyógysze
rész úr 5 frtot, Major Lajos bpesti múzeumi segédőr úr — az 
intézet volt tanára - -  10 frtot és N. N. 5 frtot.

Iskolánk régi barátai ez évben sem felejtkeztek meg ró
lunk, mert nagylelkű adományaikkal lehetővé tették, hogy ta
nítványaink közül néhányat kitüntethessünk. E czélra ajándé
kozott :

Dr. Moldoványi István úr 1 drb. buszkoronás aranyat; 
Dr. Sclivetz Antal úr 5 frtot; Angyal Ferenoz, Dr. Pick Mór, 
Angyal Béla és Dr. Müller János urak 1 —1 körmöczi aranyat.

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

Az iskola tanítványai május 31-én tartották tavaszi mulat
ságukat ngs. Nunkovies Gyula úr erdejében, melyen nagy 
számmal volt jelen Bonyhád és a vidék lakossága. A megjelent 
vendégek közül Dvorszky Béláné és Mittweg Henrikné úrnők, 
továbbá Perczel Dezső, Tóth Károly, Gong József, Gállos Ede 
és Diczendy Ignácz urak tanítványainkat megvendégelték. Fo
gadják érte köszönetünket. A tanulók háláját és a tanári kar 
köszönetét kell még e helyen tolmácsolnom t. Osztrich Mihály 
kir. járásibró úr iránt, ki az ifjúságnak egy gyönyörű és érté
kes selyem zászlót ajándékozott.

Junius 13-án kezdtük meg a vizsgálatot, a mely június 
21-ikéig tartott. A vizsgálaton résztvett a beiratkozott 192 ren
des tanuló közül 190; évközben kimaradt 2 rendes tanuló. 
Az iskola tanítványai közé számittatik az év elején beiratkozott 
3 magántanuló, kiknek vizsgája junius 23-ikára tűzetett ki. 
A tanév ünnepélyes bezárása nagyszámú közönség jelenlétében 
junius 22-én történt meg.

Mély fájdalom kifejezésével kell bezárnom igazgatói jelen
tésemet. A halál, mely a megelőző tanévben szeretett kartár
sunkat ragadta ki közülünk, a lefolyt évben két kipróbált ősz-

-w® 15 st—
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lopférfiától fosztotta meg intézetünket. Iskolánk e két oszloptérfia 
volt nt. Bergmann Lajos izményi ág. evang. lelkész és tek. 
Kirchknopf Ágoston bonyhádi ügyvéd. Mindkettő számos éven 
át tagja volt az iskola nagybizottságának és résztvett abban a 
munkában, melynek eredménye az, hogy intézetünk, mely ez 
előtt 25 évvel egyike volt a néptelenebb algymnasiumoknak, 
ma a hasonló iskolák közt leglátogatottabb. Az elhunytak mél
tán megérdemlik, hogy nevük örökké emlékezetes maradjon a 
bonyhádi algymnasium életében, mert náloknál senki jobban 
nem szerette az intézetet és nem őrködött éberebb szemekkel 
annak jóléte felett.

'J ft
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iii.

Tanári személyzet.
A ta n á r  n e v e  

é s
m in ő s é g e

Tárgyai az egyes osztályokban
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a 
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J e g y z e t

Beké Andor
helyettes tanár

Magyar nyelv II. IV. 9 
Latin nyelv II. IV. 12 21

A II. osztály főnöke; 
tanít 1 év óta.

Forbcrger László
rendes tanár

Német nyelv III. IV. 7 
Rajzoló mértan I—IV. 10 
Történet IV. 3 
Szabadkézi rajz III. IV. 1 21

A IV. osztály fó'nöke, 
isk. könyv- és pénztáros ; 

tanít 8 év óta.
1 Tanítja a tornát I—IV.

G yalog Istyáu
rendes tanár

Számtan I—IV. 13 
Történet III. 4 17

Igazgató, tanárnyugdij- 
intézeti pénztáros; 
tanít 10 év óta.

Kirchner Károly
rendes tanár

Magyar nyelv I. 6 
Földrajz I—III. 10 
Természetrajz IV. 3 
Szépírás I. II. 2 21

Az 1. osztály fó'nöke; 
a természet- és földrajzi 

szertár öve, 
tanártekezleti jegyzó'; 

tanít 8 év óta.

Martiauser Imre
rendes tanár

Magyar nyelv III. 3 
Latin nyelv I. 11. 12 15

2

A III. osztály fó'nöke, 
convictusi epliorus, intézeti 
exhortator, tanítja a vallást 

I—IV .; tanít 20 év óta.

Martin György
ág. ev. tanító

Ének I—IV. 2 Tanítja az ág. ev. tanuló
kat az egyházi énekben.

Rosentlial Tóbiás
izr. fó'rabbi

Vallástan I—IV. 2 2 Tanít 2 év óta.

Dömötör Lajos
ev. ref. h. lelkész |

Vallástan I—IV. 4 4 Tanít 1 év óta.

, P iánk Camill
rom. katli. s. lelkész

Vallástan I —IV. 4 4 Tanít 3 év óta.

Jegyzet. A gör. kel. vall. tanulók a grábóczi zárda-főnöknél nyernek a vallástan 
ban oktatást.
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A tananyag és a tankönyvek kimutatása 

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

r

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

2. Magyar nyelv, h. ti óra. A mondatok és azok részei; a 
beszédrészek alaktana. Értelmes olvasás, az olvasmányok értel
mezése és nyelvtani magyarázata; költemények könyv nélkül 
való tanulása. írásbeli dolgozatok minden két hétben. Tk. Dr. 
Szinnyei József: Magyar nyelvtan I. rész; Riedl-Lehr: Magyar 
olvasókönyv I. kötet.

3. Latin nyelv, h. 6. óra. A főnevek ejtegetése, a nemre 
vonatkozó szabályok, a melléknevek fokozása, a 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. Tk. Schulz-Dávid latin nyelvtana 
és olvasókönyve.

4. Földrajz, h. 4 óra. Mag yarország és Ausztria. Európa 
hegy-, viz-, természet- és helyrajzi viszonyai. Az egyes vidékek 
rajzolása. Tk. Dr. Márki Sándor: Földrajz a gymnasiumok 
használatára. I. rész.

5. Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapművelet elvont, 
egy- és többnevit számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. 
Összevonás és szétbontás. A számok tulajdonsága, törzs- és ösz- 
szetett tényezői. A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös 
többszörös. Időszámítás. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Mau- 
ritz Rezső: Közönséges számtan.
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6. Mértani rajz, h. 3 óra. Planimétrin; sik idomok és al
kotó részeik; vonalok, oldalok, szögek. Egyenes vonalú sík 
idomok; három-, négy- és sr.kszögek; görbe vonalú sík ido
mok; kör, ellipsis. Azoknak szerkesztése és combinatiója az 
egyszerűbb díszítésnél. Tk. Landau-W oblrab: Rajzoló geometria.

7. Szépírás, h. 1 óra. Folyóirási gyakorlatok.
8. Ének, b. 2 óra. Több világi dal egy- és kétszólamra. 

Az evang. vallásuakkal egyházi énekek.
9. 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 mngyarázás; egyházi énekek. Tk. mint az I. 
osztályban.

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. Megfelelő olvasmányok alapján 
a rágós és névutós határozók tárgyalása. Az összetett monda
tok fajai; a mellé- és alárendelt mondatok. Összevont monda
tok. Rövidített mondatok. Többszörösen összetett mondatok. 
Körmondat. Költői és prózai olvasmányok tárgyi és nyelvtani 
magyarázatokkal és a tartalom elmondásával. Kéthetenként egy 
iskolai, vagy házi Írásbeli gyakorlat. Tk. Szörnyei József: 
Iskolai magyar nyelvtan II. rész, Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv II. kötet.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. O l v a s m á n y :  Róma alapítása. 
Romulus; az első interregnum; Numa. Tullns Hostilius, Ancus 
Martins, Tarquinius Superbus uralkodása, főtekintettel Romu
lus és Numa intézkedéseire és a Horatiusok és Curiatiusok 
epizódjára. N y e l v t a n :  A fokozás, a név- és igeragozás ki- 
egészitése, az igék esoportositása a perfectum-képzés alapján. 
Rendhagyó igék. A szóképzés tanának előkészítése. Iskolai Írás
beli dolgozatok. Tk. mint az I. osztályban.

4. Földrajz, h. 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália
földrajza. Tk. L)r. Márki Sándor: Földrajz a gymnasiumok
használatára. II. r.

a*



5. Mennyiségtan, h. 4 óra. Számolási előnyök; rövidített 
műveletek tizedes törtekkel. Az arány. A hármas szabály al
kalmazása a lerovat-, rabatt-, biztosítási-, alkusz-, megbízási 
díj-, az ágioszámitásnál és az arányos osztásnál. Összes-, tiszta-, 
burkolatsuly kiszámítása. Középszám, százalék, határidő és egy
szerű kamatszámítás. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. mint az 
r. osztályban.

6. Mértani rajz, h. 3 óra. Planimetria: rokon idomok, 
egybevágóság, hasonlóság és azok alkalmazása. Területmérés. 
A symmetria és a symmetrikus hasonlóság. Egyenes és görbe 
vonalú idomok átváltoztatása, azoknak szerkesztése. Összetettebb 
idomok rajzolása. Tk. mint az I. osztályban.

7. Szépírás, h. 1 óra. Mint tíz I. osztcil^ban.
8. Ének, h. 2 óra. IVIint az I. osztály ban.
9. Torna, h. 2 óra. Mint az I. osztályban.

Ili. o s z t á l y .

1 . Vallás, h. 2 óra. A keresztyén agy ház rövid története ; 
egyházi énekek. Tk. Pálfy József kisebb kézikönyve.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan. 
Px-ózai olvasmányok értelmezése, mondattani magyarázása és 
tartalmának elmondása; költemények szó- és értelem magyará
zása és szavalása. írásbeli dolgozatok: mondattani példák ké
szítése, prózai és verses olvasmányok tartalmának leírása. Tk. 
Szárnyéi: Rendszei’es magyar nyelvtan, Riedl-Lehr: Magyar 
olvasókönyv III. kötet.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Syntaxisból: a mondat kellékei, 
casustan, az adjectumok és névmások használata, megfelelő 
gyakorlatokkal. Tk. Schulz Dávid. — Dávid István olvasó
könyvéből : Egyes dactylusi versek, 30 mese. Prózai olvasmá
nyul: A köztársaság kezdetétől a decemvirekig. írásbeli dolgo
zatok.

4. Német nyelv, h. 4 óra. Alaktan: Subjectivum, adjecti- 
vumok, numerale, pronomen, verbum, adverbiumok, praepositiók



és conjunctiók. Olvasmányok: „Seltsamer Spazierritt,“ „Der 
Nagel“, „Die Gottesmauer“, „Attilas Schwert“, „Der Ratten
fänger zu Hammeln“, „Frühling, Sommer, Herbst und Winter.“ 
Helyesírási gyakorlatok, Írásbeli dolgozatok, beszéd gyakorla
tok. Tk. Hoffmann M ór: Német nyelvtan és olvasókönyv.
Heinrich G .: Német olvasókönyv.

5. Történelem és politikai földrajz, h. 4 óra. A magyarok 
története az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország jelen álla
pota. Tk. Varga Ottó: A magyarok története és Magyarország 
a jelenben.

G. Földrajz, h. 2 óra. Fizikai és mathematikai földrajz. 
Tk. Dr. Schmidt Ágoston: Fizikai földrajz a középiskolák III. 
osztálya számára.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Az arány, az aránylat és al
kalmazása a hármasszabályi feladatok megoldására; a láncz- 
szabály, arányos osztás, elegyitési számítás. Az ötvények és 
pénznemekre vonatkozó számítások; a váltók és érték papirok. 
Kamatoskamat számitás. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. mint 
az I. osztályban.

8. Mértani rajz, h. 2 óra. Kisebbített mérték; tájékozás; 
távolságok mérése; a mérőasztal ismertetése. Görbe vonalú ido
mok: a kör érintője és húrja; a körben előforduló szögek közti 
összefüggés; a körbe és kör köré irt egyenes vonalú idomok ; 
két körnek viszonyos fekvése; szabályos sokszögek szerkesztése; 
a kör kerülete. Az ellipsis, hyperbola és parabola. A kör evol- 
vense, a cyldoisok és csigavonalak. Tk. mint a megelőző osz
tályokban.

9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Diszitraények 
különféle stílben, gypsminták után való rajzolás. Rondirás.

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

nehezebb szergv a korlatok.
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IV. o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Evangelmi hit- és erkölcstan, egyházi 
énekek, biblia olvasás. Tk, Mayer Étidre hit- és erkölcstana.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Költői olvasmányok: Arany 
Toldija, megvilágítva tartalma, szerkezete és költői stílusbeli 
sajátsága szerint. Kisebb költemények. Prózai olvasmányok: 
Ferencz király megkoronáztatása, Vörösmarty életéből, Szent 
István uralkodásának vége, A két gazdag ember gyermeke, 
Gvadányi „Peleskei nótáriusa“ miért volt oly népszerű? Ifj. 
Wesselényi Miklós képe, Két jelenet id. Wesselényi Miklós 
életéből, A vaskapu, Római műemlékek Rómában. Ezek alap
ján a prózai és költői nyelv tulajdonságai, vegyes hatású szó
képek és az érzés képei. Az irály tiszta magyarsága, világos
sága, szabatossága, ereje, csinossága. Verstan: O-klassikai, mo
dern nyugoti és magyar nemzeti versformák. Iskolai és házi 
írásbeli dolgozatok. Tk. Góbi: Magyar irálytan, Arany Toldija 
magy. Lehr.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány: Róma elfoglalása és 
Camillas; az első és második samnit háború; a latinok ellen 
viselt háború. Költői olvasmány: Remus halála, Tarquinius 
elfoglalja Gabii városát, A Fabiusok nemzetsége, Daedalus és 
Icarus. A mondattanból: az idők, módok használata, a conse- 
cutio temporum; a kötőszókkal kapcsolt conjunctivusok. Oratio 
obliqua; az inf., part., gerundium és siqn használata. A hang- 
mértan és verstan. Iskolai dolgozatok. Tk. mint a III. osztályban.

4. Német nyelv, h. 3 óra. A mondattan főbb szabályai; 
a szórend és szóképzés. Olvasmányok: Kroisos, König v. Lydien, 
6 olvasmány; Kyros, König der Perser, 2 olvasmány; költe
mények. Beszéd és helyesírási gyakorlatok ; Írásbeli dolgozatok. 
Tk. mint a III. osztályban, II. k.

5. Történelem, h. 3 óra. Az ó-kor története. A keleti né
pek, mint műveltségünk alapvetői; a görögök és rómaiak tör
ténete a császárság koráig, különös tekintettel a műveltségre. 
Tk. Varga Ottó: Világtörténet,



6. Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: az algebra jelei; az 
összeg, szorzat, hatvány, különbség és a nemleges számok; 
alg. mennyiségek összeadása és kivonása; két és többtagúnk 
szorzása, hatványozása; a hányados és a geometriai sor. A leg
nagyobb közös oszt(') és a legkisebb közös többszörös; a törtek 
egyszerűsítése és összevonása. Elsőfokú egy ismeretlenéi egyen
letek és az arányiatok. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Mauritz

r

Rezső: Általános számtan.
7. Mértani rajz, h. 2 óra. Stereometria; téridomok és al

katrészeik; távlattan a megfelelő rajzgyakorlatokkal. Tk. mint 
az előző osztályokban.

8. Természetrajz, h. 3 óra. A levegő és viz ph. tulajdon
ságai, összetételei, alkatrészei; vegyidet, keverék; súlyviszonyok; 
S., P., C., és ezek termékei; a protein anyagok és szénhidrá
tok. Cl., a fontosabb szerves és szervetlen savak; fémek, aljak, 
sók. Az ásványok fénye, tömöttsége, fajsúlya, összetartása, 
alakja ; a kristályok ; az- ásványok rendszeres leirása. Kőzettan : 
a granitos, porphyros, bazaltos, palás és törmelék kőzetek. A 
föld történetének korszakai; a viz, tűz, földrengés és egyéb 
erők hatása a jelen korban; a negyed-, harmad-, másod-, elsó- 
és őskor rövid leirása. Tk. Dr. Roth Samu: Az ásvány, kőzet 
és földtan alapvonalai.

9. Szabadkézi rajz és szépírás, h. 2 óra. Mint a Hl. osz
tályban.

10. Ének, li. 2 óra. Mint az I. osztályban.
11. Torna, h. 2 óra. Mint a III. osztályban.

Gyorsirászat. Marlmuser Imre oki. gyorsíró ez évben 20 
tanulót oktatott a Gabelsberg-Markovics-féle gyorsírásban.

Zene. Kirchner Károly tanár, Recht Konrád és Martin 
György tanítók ez évben is több tanulót tanítottak zongorázni.



V.

A tanulók névsora, vallása és születési helye.
I. o s z t á l y .

Alapy Adorján, róm. kath., Kéty, Tolnám.
Balázs Béla, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.
Balogh János, ev. ref., Czecze, Fehérm.
Bartek Gyula, róm. kath., Vág-Selye, N yitram.

5. Báthory József', ev. ref., Nagy-Váty, Baranyam.
Beöthy Kálmán, róm. kath., Heves, Hevesm.
Bergmann Lajos, ág. h. evang., Paks, Tolnám.
Csömör János, róm. kath., Geresd, Baranyam.
Däehert Jakab, ág. h. evang., Kalaznó, Tolnám.

10. Dezső Antal, róm. kath, Sásd, Baranyam.
Dömötör Pál, ev. ref., Czecze, Fehérm.
Eibach Kornél, róm. kath., Ozora, Tolnám.
Erményi János, róm. kath., Bonyhád.
Fehérváry Antal, róm. kath., Bonyhád.

15. Filip Jenő, izr. vall., Dombóvár, Tolnám.
Fischer Frigyes, róm. kath., Trpist, Csehország.
Freytag Ágoston, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Fiizy Sándor, róm. kath., Tótkeszi, Tolnám.
Gállos Aladár, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.

20. Goldschmied Manó, izr. vall., Bonyhád.
Gráf Sándor, róm. kath., Mozsgó, Somogyin.
Gyöngyösi József, izr. vall., Szegzárd.
Haffner Lajos, ág. h. evang., Bonyhád.
Halmai Emil, ág. h. evang., Medina, Tolnám.

25. Hamulyák Kálmán, róm. kath., Daróezy-ITalma, Baranyam. 
Harka Béla, róm. kath., Zomba, Tolnám.
Haász János, róm. kath., Bonyhád.
Herczog Dávid, izr. vall., Hőgyész, Tolnáin.
Herr Lajos, róm. kath., Kis-Teremia, Torontóim.

30. Horváth Aladár, ág. h. evang., Szakály, Tolnám.
Huber Ferencz, róm. kath., Ujberek, Tolnám.
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Kanczler Ottmár, rom. kath., Regede, Stájerország. 
Kesztyűs István, róm. kath., Bonyhád.
Kienle Gyula, róm. kath., Felső-Mindszent, Baranyam.

35. Kirchknopf Béla, ág. h. evang., Bonyhád.
Kiss Pál, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám.
Kollár Elek, ev. ref., Bálványos, Somogyin.
Kopacsek Aurel, róm. kath., Báta, Tolnám.
Koritsánszky Ottó, ág. h. evang., Kölesd, Tolnám.

40. Korvin Ádám, ág. h. evang., Bonyhád.
Kratky Jenő, róm. kath., Vémend, Baranyam.
Kreschka János, róm. kath., Bonyhád.
Kuppi József, róm. kath., Bonyhád.
Lacza István, ág. h. evang., Duna-Földvár, Tolnám.

45. Läufer Jenő, izr. vall., Szigetvár, Somogyin.
Mi iriánovics Mihály, gör, kel., Maiss, Baranyam.
P. Megyercsy Andor, ev. ref., Fadd, Tolnám.
Minczinger János, róm. kath., Szentegát-puszta, Baranyam. 
Mittweg Sándor, róm. kath., Báttaszék, Tolnám.

50. Németh János, róm. kath., Fadd, Tolnám.
Novotny Béla, róm. kath., Bonyhád.
Nyúlás János, róm. kath., Kárász-puszta, Baranyam.
Oliidy Rezső, róm. kath., Tapolcza, Zalain.
Pcnez Imre, ág. h. evang., Kis-Morágy, Tolnám.

55. Pesthy Endre, ág. h. evang., Űzd, Tolnám.
Podgorclátz Jenő, róm. kath., Nádasd, Baranyam.
Probst Rudolf, róm. kath., Lengyel, Tolnáin.
Rihmer János, róm. kath., Bolmány, Baranyam.
Rüll Gyula, ág. h. evang., Kapos-Szekcső, Baranyam.

60. Safáry László, ág. h. evang., Kis-Kőrös, Pestm.
Sarinicli Náthán, róm. kath., Fiume.
Schäfer János, ág. h. evang., Izmény, Tolnám.
Schmidt Kálmán, róm. kath., Nádasd, Baranyám.
Sipos János, róm. kath., Zomba, Tolnám.

65. Stelzamer József, róni kath., Kis-Varasd, Baranyam. 
Steuermann Muki, izr. vall., Szemcse-puszta, Tolnám. 
Strasser Jenő, izr. vall., Czecze, Fehérm.
Szaniel Gyula, róm. kath., Báttaszék, Tolnám.
Szedresi Andor, ág. h. evang., Szegzárd.

70. Szentgyörgyi Géza, róm. kath., Abos, Sárosul.
Takács János, róm. kath., Szakály, Tolnám.
Tóth Zoltán, ev. ref., Szegzárd,
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Unterländer Pérencz, róm. katli., Bonyhád.
Varjas Elemér, ev. ref., Felső-Nyék, Tolnám.

75. Várkonyi István, róm. kath., Kölesd, Tolnám.
Virág Mihály, róm. kath., Mászlony, Tolnám.
Wirth Imre, ág. h. evang., Bonyliád.
Zathuredczky Ferencz, ág. h. evang., Budapest.

Magántanuló:

Dőry Jenő, róm. kath., Dombovái-, Tolnám.

Kimaradt:

80. Mestyán Rudolf, ág. h. evang., Csikós-Tőttős, Baranyam.

II. o s z t á l y .
Alapy Ödön, róm. kath., Kéty, Tolnamegye,
Aracs János, ev. ref., Okorág, Baranyam.
Bellasics Győző, róm. kath., Szegzárd.
Biró Bálint, róm. kath., Kis-Kőrös, Pestm.

5. Brauer Bálint, róm. kath., Bonyhád.
Breitenstein György, róm. kath., Varsád, Tojnám.
Ernhaft Károly, róm. kath., Bonyhád.
Fekete Géza, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Fleischman Marczel, izr. vall., Bonyhád.

10. Gong József, róm. kath., Fáczánkert-puszta, Tolnám.
Geyer Dezső, ág. h. evang., Hidasd, Baranyam.
Gömbös Zoltán, ág. h. evang., Várpalota, Veszprémin. 
Greifenstein István, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Heckmann Géza, róm. kath., Siniontornya, Tolnám.

15. Héra Jenő, ág. h. evang., Rácz-Tőttős, Baranyam.
Herczog Zsigmond, izr. vall., Bonyhád.
John Ferencz, róni. kath., Czecze, Fehérm.
Klein József, róni. kath., Felső-Mindszent, Baranyam.
Kocsis György, róm. kath.. Mosdós, Somogym.

20. Kocsis József, ev. ref.. Nagy-Tormás, Tolnám.
Kreschka Gyula, róm. kath., Bonyhád.
Lützenburger István, róm. kath., Bonyhád.
Mátis István, ág. h. evan g, Pálfa, Tolnám.
Mészáros László, ág. h. evang., Gerjed, Tolnáin.

25. Molnár János, ág h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Molnár Lajos, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám.
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Nagy Pongrácz, ev. ref., Szt.-Lőrincz, Baranyam.
Petrich György, ág. h. evang., Kis-Pest.
Safáry Endre, ág. h. evang., Kis-Kőrös, Pestm.

30. Schäfer János, ág. h. evang., Hidasd, Baranyam.
Schneider Ernő, róm. kath., Budapest.
Schwarz Markus, izr. vall., Pécsvárad, Baranyam.
Szabó Sándor, róm. kath., Vaszar, Baranyam.
Szentgyörgyi Lajos, róm. kath.. Rózsahegy, Liptóm.

35. Tiringer Béla, ág h. evang., Györköny, Tolnám.
Virág József, róm. kath., Alsó-Leperd, Somogyin.
Wallandt Ágoston, ág. h. evang., Csikós-Tőttés, Baranyam.

Kimaradt:

Szokolics Gyula, róm. kath., Kárász, Baranyam.

III. o s z t á l y .
Bauer János, ág. h. evang., Torvaj, Somogyin.
Braun Gyula, róm. kath., Nagy-Vejke, Tolnám.
Biiky Lajos, róm. kath., Juta, Somogyin.
Cscry István, ev. ref., Kölesd, Tolnám.

5. Cséke Tivadar, ev. ref., Tyúkod, Szatmárm.
Gertii Imre, ev. ref., Bonyhád.
Grosch Károly, ág. h. evang., Izmény, Tolnám.
Győry János, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Gyűszű Dénes, róm. kath., Báttaszék, Tolnám.

10. Halász Ernő, róm. kath., Bonyhád.
Herr János, róm. kath., Kis-Terémia, Toron tálra.
Hofbauer Gábor, róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Jagitza Vincze, róm. kath., Bonyhád.
Kiss Sándor, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám.

15. Kallupka György, róm. kath., Bonyhád.
Kreschka Sándor, róm. kath., Bonyhád.
Kristóféit Aladár, róm. kath., Szegzárd.
Lex József, róm. kath., Bécs.
Lobi Mór, izr. vall., Bonyhád.

20. Malicsek Árpád, róm. kath., Duna-Szekcső, Tolnám.
P. Megyercsy Béla, ev. ref., Fadd, Tolnám.
Mittler Mór, izr. vall., Maráza, Baranyam.
Müller Menyhért, ev. ref., Hidasd, Baranyam.
Perczel Dezső, róni. kath., Bonyhád.
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25. Perczel Tván, rom. kath., New-York, Amerika.
Petter Gyula, ág. li. evang., Polány, Somogym.
Reinhardt György, róm. kath., Báttaszék, Tolnám.
Rumbach János, róm. kath., Üszög-puszta, Baranyam. 
Schaffer Károly, izr. vall., Csurgó, Somogym.

30. Spehár Adorján, róm. kath., Szegzárd.
Szakonyi István, ág. h. evang., Tamási, Tolnám.
Szalay János, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Szigety Sándor, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám. 
Thury Sándor, ev. ref., Duna-Szt.-György, Tolnám.

35. Torday József, róm. kath., Pancsova, Torontóim.
Varga József, róm. kath., Révbér, Pestm.
Vezzil Hugó, róm. kath., Fiume.

Magántanuló:

Dó'ry Jenő, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Sárközy Kálmán, ev. ref., Kisasszoud, Somogym.

IV. o s z t á l y .
Ábrahám Lajos, róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Alapy György, róm. kath., Kéty, Tolnám.
Beck Arthur, ág. h. evang., Bécs.
Braun Károly, róm. kath., Nagy-Vejke, Tolnám.

5. Decsy Mátyás, róm. kath , Kárász, Baranyam.
Dvorszky Béla, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.
Fördős, Dezső, ág. h. evang., Tamási, Tolnám. 
Guggenberger Lajos, ág. h. evang., Rácz-Kozár, Baranyam. 
Gyalog István, ág. h. evang., Sár-Szt.-Lőrincz, Tolnám.

10. Hoffmann Ferencz, ág. h. evang., Paks, Tolnám.
Horváth Sándor, ág. h. evang., Paks, Tolnám.
Hubay László, ev. ref., Sepse, Baranyam.
Juhász Béla, ev. ref., Herczeg-Szőlős, Baranyam.
Kanczler Antal, róm. kath., Regede, Stájerország.

15. Kirchknopf Ernő, ág. h. evang., Bonyhád.
Kopacsek József, róm. kath., Szegzárd.
Körösztös Géza, róm. kath., Pécs.
Körmendy István, róm. kath., Babod, Somogyin.
Lágler Béla, ág. h. evang., Kölesd, Tolnám.

20. Löwy Hugó, izr. vall., Bonyhád.
Mercz Gyula, ág. h. evang., Nagy-Szokoly, Tolnám.
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Mészöly Imre, ev. ref., Kapós-Mérő, Somogyin.
Molnár István, ev. ref., Kis-Szt.-Márton, Baranyáin.
Németh Lajos, ev. ref., Ocsény, Tolnám.

25. Ofenheck Frigyes, ág. h. evang., Puszta-Kovácsi, Somogyin. 
Perczel Aurél, róni. katli., Szegzárd.
Pesthy Béla, ág. h. evang., Űzd, Tolnám.
Rebek Béla, róin. katli., Szomfova, Tolnám.
Remeschberger Gusztáv, róm. kath., Tevel, Tolnám.

30. Schäfer Mihály, ág. h. evang., Kis-Tormás, Tolnám.
Sipos József, róm. kath., Győré, Tolnám.
Spitzer Ármin, izr. vall., Pécs.
Schlichtherl János, róni. katli., Kakasd, Tolnám.
Stadler Géza, róni. katli., Nagy-Atád, Somogyin.

35. Támer János, ág. h. evang., Némedi, Tolnám.
Taupert Alfréd, ág. h. evang., Oroviczabánya, Krassóm. 
Tímár János, ev. ref., Szegzárd.
Wallner György, ág. h. evang., Mező-Berény, Békésm.

* 0





Az algymnasium népességének kimutatása az 189l,93. évben.
VI.
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VII.

Ö s z t ö n d í j a  k.
/

1. Állami ösztöndíjasok: P é t  t é r  G y u l a  III. oszt. tanuló 
a Besán J.-féle alapból nyert 100 irtot, S c h a f f e r  K á r o l y
III. oszt. tanuló a pénzügyőrök alapjából (10 frtot.

2. A gróf Styrum - Limburg-félc alapítványból kaptak : 
A l a p y  G y ö r g y  IV., P e r e z  el I v á n  III., S z a k o n  yi  
I s t v á n  III. és A l a p y  Öd ö n  II. oszt. tanulók 100-100 frtot.

3. A Rosenstein-féle 1000-frtos alapítvány kamatait Bony- 
hád nagyközség elöljárósága fele részben H o f f m a n n  F e- 
r e n c z  IV. és fele részben H e r c z o g  Z s i g m o n d  II. oszt. 
tanulónak adta.

A tanári kar ez évben részint a kezelése alatt álló alapok
ból, részint egyes tanügybarátok áldozatkészsége folytán a kö
vetkező tanulókat tüntethette ki:

4. A Fördős Lajos-féle 500 frtos alapítvány kamatjait 
B a u e r  J á n o s  III. oszt. tanuló nyerte el.

5. A Balogh Imre-féle 100-írtos alapítvány kamatját kapta 
Gr e i f  en s t e i n  I s t v á n  II. oszt. tanuló.

6. Petőfi emlékére alapított ösztöndíjunkat jó magyar 
irályával G y a l o g  I s t v á n  IV. oszt. tanuló nyerte el.

7. Tek, Angyal Béla úr 1 darab aranyát H a á s z  J á 
nos  I. oszt. tanulónak adtuk, ki német anyanyelvű létére a 
magyar nyelvben szép előmenetelt tett.

8. Tek. Angyal Ferencz úr 1 darab aranyát szintén a 
magyar nyelvben tanúsított előmeneteléért R e m e s c h b e r g e r 
G u s z t á v  IV. oszt tanulónak Ítéltük.

9. Tek. Dr. Moldoványi István úr 1 darab liuszkoronás 
aranyával kitüntettük K i r c h k n o p f E r n ő  IV, oszt. tanulót, 
ki a latin nyelvben a legnagyobb előmenetelt tette.
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10. Tek. Dr. Müller János úr 1 darab aranyát kapta 
J u h á s z  Bé l a  IV. oszt. tanuló.

11. Tek. Dr. Pick Mór úr 1 darab aranyát B el la  s i t s  
G y ő z ő  II. oszt. tanuló nyerte el.

12. Tek. Dr. Sckvetz Antal úr 5 frt ajándékát Magyar- 
ország történelmében való jártasságáért R e i n h a r d t  G y ö r g y
III. oszt. tanulónak adtuk.

*

VIII.

Könyv- és szertár.
I. A könyvtár gyarapodása vétel utján :

S z a k k ö n y v e k  és s z é p i r o d a l m i  m ű vek:
1. Reáliskolái utasitások. 2. Instr. für den Unterricht an 

den Gymnasien in Oesterreich. 3. Instr. für den Unterricht 
an den Realschulen. 4. Schiller Herrn.: Handbuch der prakt. 
Paedagfosrik. 5. Schrader: Erziehungslehre. 6. Schiller Herrn.: 
Geschichte der Paedagogik. 7. Eulenburg und Bach: Schulge
sundheitspflege. 8. Eckstein: Lateinische Sprache. 9. Lehmann : 
Der deutsche Unterricht. 10. Matzat: Methodik des geogr. U n
terrichts. 11. G. Friedrich: Leitfaden zum math. Unterricht in 
der Geometrie. 12. Domanovszky E .: A bölcsészet története.
13. Verhandlungen der Direktorenconferenzen (1892. év, 2 k.).
14. Porzsolt: A tornázás kézikönyve. 15. Georges: Szótár. 
16. Pallas nagy lexikon (2 k.). 17. Zsasskovszky: Egri dalnok. 
18. Deák G. : Emke dalkönyv, 19. Hortobágyi: Ének példa
tár. 20. Ribbeck: A római költészet. 21. Petőfi összes költe
ményei. 22. Paul J . : A politikai tudomány története. 23. Rud- 
nyánszky Gyula: Új könyv. 24. Scliliemann ásatásai. 25. 
Gyurátz F . : Gusztáv Adolf svéd király élete. 26. Bozóky: 
Római világ.
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F o l y ó i r a t o k :
1. Az osztrák-magyar monarchia. 2. Egyet, lcözokt. szemle. 

3. Budapesti szemle. 4. Magyar nyelvőr. 5. Természettudo
mányi közlöny. 6. Evang. egyházi és isk. lap. 7. Néptanítók 
lapja. 8. Tanáregyleti közlöny. 9. Tornaügy. 10. A magyar 
tud. akadémia kiadványai. 11. Irodalomtörténeti közlemények.
12. Philologiai közlöny.

I fj u s á g i k ö n y v i á  r :
I. Költői olvasmányok, 8 mű. 2. Elbeszélések, 64 mű. 

3. Történelmi olvasmányok, 8 mű. 4. Földrajzi olvasmányok, 
11 mű. 5. Természettudományi és vegyes olvasmányok. 23 mű.

II. A könyvtár gyarapodása ajándékozás u tján :
Ngs. Nádosy Kálmán esp. felügyelő úr: Dr. Klamarik: 

Magyarországi középiskolák újabb szervezete; nt. Lágler és 
Kálmán urak: A protestáns pap; t. Ráth Mór ú r : Hugo V .: 
A nevető ember, Szarra T . : Benvenuto C., Shakspere füzetek; 
Franklin társulat, Lampel Róbert, Stampfel kiadóczégek meg
küldték az ez évben megjelent tankönyveik mutatvány számát.

III. A szertárok gyarapodása vétel utján :
1. Palaestina térképe. 2. Afrika isk. falitérképe. 3. Ma

gyarország térképe. 4. Az osztrák-magyar monarchia térképe.
5. Tolnavármegye térképe. 6. Mérő asztal, teljes felszereléssel. 
7. Fizikai kísérleti asztal. 8. A megromlott fizikai szerek kija
vítására 68 frt fordittatott.

IV. A szertárok gyarapodása ajándékozás írtján:
Hii •schmann Mór úr és Läufer Jenő tanuló ajándékozott 

1 — 1 darab régi ezüst érmet.
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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 vétetnek föl, a lefolyt tan
évben 63 tanuló iratkozott be.

A rendes illeték ebédért és vacsoráért személyenként 50 
frt. Ezenkívül átlag 27 ifjú kapott külön reggelit — tejet és 
süteményt — havonkénti 1 frt 60 krért.

A rendes tápintézeti dí jból ez évben a következők nyertek 
elengedést oly formán, bogy az elengedett összeget — különös 
tekintettel a tanulók szegénységére — helyettük a tápintézeti 
segélyalap fizette: Lágler Béla 15 frtot, Dächert Jakab, Mészá
ros László, Virág József, Támer János, Hubay László 5 — 5 irtot.

Hálás köszönettel sorolom fel azon nemesszivü adakozókat, 
a kik convictusunkat jótéteményekben részesítették:

Ngs. Perczel Dezső úr 5 zsák burgonyát, Becht József 
tanító úr 5 zsák burgonyát, főtiszt. Decsko Mátyás 6 zsák 
burgonyát, 30 liter babot, 8 liter zsírt s azonkívül túrót és 
tejfelt; Marhauser Emma 10 kilo húst; Hofbauer Gábor úr 1 
zsák burgonyát.

Az egyházmegyei könyöradomány-gyüjtés eredménye 90 
frt, az egyházkerületi 119 frt.

Midőn mindezekért hálás köszönetemet fejezem ki, fölkérem 
egyúttal intézetünk pártfogóit, hogy a kerületi és esperességi 
supplicansokat, kik a szünidőben a segélyalap javára gyűjtenek, 
gyámolitani kegyeskedjenek.

Marhauser Imre,
gondnok.



Figyelmeztetés az 189%. tanévre vonatkozólag.

X.

A jövő iskolaév szeptember hó 1-én kezdődik. Augusztus 
31 -én tartjuk a javitó és pótlóvizsgálatokat; szeptember első 
napjait a beírásra és a felvételi vizsgákra fordítjuk, s 4-én tör
ténik az év ünnepélyes megnyitása. Ezen időn kivül csak azo
kat veszszük fel, kik elmaradásukat kellőképen tudják igazolni. 
Azok, kik október 1-je után jelentkeznek, magántanulókul te
kintetnek és csak akkor 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 
evőket betöltötték és a negyedik elemi osztályt elvégezték, a 
mit bizonvitványnval, vagv fölvételi vizsgával tartoznak igazolni. 
Az első osztályba lépő tanulónak ezen kivül keresztlevelet, il
letőleg születési bizonyítványt 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 kimutatnia, bogy részesült a másodszor való 
himlő-oltásban; ellenkező esetben magát annak alá kell vetnie.

Az a tanuló, ki egy tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, 
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, püs
pök úrhoz folyamodni. Kettőnél több tárgyból elégtelen osztály
zatú tanuló javitó vizsgára nem bocsátható.
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Mindenféle 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 frt; ezen kívül fizet minden 
tanuló a tanári nyugdíj alapra 1 frtot, a könyvtárra 40 krt 
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 szivesen szol

gál fölvilágositással.

*






