
á  T G L H A - B Á R A I Y A - S O M O G Y I  

ÁB.  HI  TV. E V .  E G Y H Á Z M E G Y E

ÁLLAM ILAG SEG ÉLY EZETT

BONYHÁDI ALGYMJlASlUMÁNAK

É R T E S Í T Ő J E
AZ  189'1,-IKI TANÉVRŐL.

KÖZZÉ TESZI :

I  i á
ig a z g a tó .





A

TOLNA-BARAWYA-SOMOGYI AG. HIXV. EY. 
EGYHÁZMEGYE

Á L L A M I L A G  S E G É L Y E Z E T T

BONYHÁDI ALGYMpíASIUMÁNAK

ÉRTESÍTŐJE
AZ 18®7/»8-IKI TANÉVRŐL.

KÖZZÉ TESZI :

O <3 - IS
ig.azgató.

vs 5̂ 5̂----- Hh ------
^  X X  ^

NYOMATOTT
RAUB1TSCHKK IZÓRNÁL BONYHÁDON.

1898.



REV 2 0 1  •



T.

Az algymnasium mai állapota.

Három évvel ezelőtt megismertettük e helyen a taníttató 
szülőkkel és intézetünk barátaival iskolánk keletkezését, küzdel
mes múltját, a rendkiviili anyagi áldozatokat, melyeket a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye, mint az algymnasium fen- 
tartója, évtizedeken át, különösen }>edig az 1883-iki középiskolai 
törvény életbelépte után kifejtett; vázoltuk röviden amaz idő
szakokat, melyekben a lehető legszerényebb keretben, táléin 
fogyatékos felszereléssel és segitő eszközökkel, de ama korok 
követelményeinek lehetőleg megfelelően kezdetben egy, majd 
két, három s végül négy lelkes tanerő végezte a tanítás és 
nevelés nagy munkáját; rámutattunk a hetvenes évek küzdel
meire, midőn a fokozottak igények kielégítését a fentartóság 
áldozatkészsége mellett különösen az akkori tanári kar önfel
áldozó munkássága és azon lelkes buzgalma eszközölhette csak, 
mely a társadalmi tényezők érdeklődésének felkeltésével bará
tokat, jóakarókat és áldozatkész pártfogókat szerzett az algym- 
nasimn számára; szólottunk ama nehéz helyzetről, melybe az 
iskola 1883. után jutott az uj törvények miatt, melyek a csekély 
alappal rendelkező intézettől uj tanszék felállítását, rajz- és 
tornaterem létesítését, a könyvtár és felszerelések bővitését és 
a tantermeknek a modern paedagogia elvei szerint leendő be
rendezését parancsolólag követelték: helyén valónak tartjuk 
azért most, különösen a taníttató szülők megnyugtatására, de 
iskolánk igazi barátainak örömére is, elmondani az újabb 
változásokat s velük megismertetni az intézet mai képét, mely 
immár elérte azt az időpontot, midőn tanerői az anyagi gon-
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dóktól menten kizárólag az ifjúság nevelésének és tanításának 
szentelhetik minden idejüket, és eljutott abba szerencsés hely
zetbe, melyben jövője teljesen biztosítva van, a tanítás czéljaira 
szolgáló helyiségei és felszerelése tekintetében kiállja a versenyt 
bármely hasonló rangú hazai tanintézettel, belső telke és be- 
fásitott nagy kertje pedig — bátran merjük mondani — 
olyan, melyhez hasonlót keveset lehet találni az ország összes 
tanintézeteiben.

H ogy azonban a mai szerencsés helyzet elérését megis
mertethessük és a mostani állapot valódi képét bemutathassuk, 
el kell mondanunk röviden, mit tett a fentartóság 1883 után 
és milyen áldozatokat hozott önnön erejéből, hogy a törvény 
követelményeinek minden tekintetben megfelelhessen.

A tolna-baranya-somogyi ág. liitv. ev. egyházmegye lel
készei, tanítói és egyházai tartják fel most már kilenczvenkét 
év óta a. bonyhádi algymnasiumot és ez idő alatt nem riadtak 
vissza semmiféle áldozattól, ha a haladó kor követelményei 
újabb adakozásra szólitották. így  volt ez a nyolczvanas évek
ben is. Felállították újabb önkéntes megadóztatással 1885-ben az 
ötödik tanszéket, azután az iskola felszereléseit évről-évre gya
rapították, s végül 1892-ben felépítették a rajz- és tornaterem 
helyiségeit díszesen és jól felszerelve. És mikor igy megerősödtek, 
elérkezettnek látták az időt arra, hogy az állam támogatásával 
teljesedésbe hozzák Tolnavármegye egy régen hangoztatott óhaj
tását: az algymnasiumnak főgymnasiummá leendő kiegészítését.

A  fentartóság e szép terve a körülmények másnemű ala
kulása folytán nem valósulhatott meg, azért minden törekvését 
arra fordította, hogy az algymnasium jövőjét bármily eshetőség 
bekövetkeztére biztosítsa és tanerőit oly javadalmazásban i’észe- 
sitse, mely az állami vagy más felekezeti intézetek tanárainak 
fizetésével teljesen egyenlő. E végből az 1894-ik év augusztus 
havában Tabon tartott egyházmegyei közgyűlés elhatározta, 
hogy kérvényt intéz a magas közoktatásügyi kormányhoz, 
melyben az algymnasium számára évi 5000 írt államsegélyt 
kérelmez. Azonban még mielőtt e kérvény rendeltetési helyére el
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juthatott volna, br. Eötvös Lorand, a közoktatásügy akkori 
ministere, felismerve a fontos nemzeti cultur missict, melyet az 
iskola itt a tolnai németség központjában teljesít, október 
havában kelt leiratával értesítette a fentartóságot, hogy az 
1895-ik évre a bonyhádi algymnasium számára 2000 írt 
ideiglenes segélyt vett fel az állami költségvetésbe. A br. Eötvös 
által megígért összeget a törvényhozás jóváhagyta és utóda, a 
mostani vall. és közokt. minister, dr. Wlassich Gyula 1895 
évi április hóban utalványozta ki a fentartóságnak.

Még a megelőző év május havában történt, hogy Tolna- 
vármegye törvényhatósága egy elvi határozatot fogadott el, 
melynek értelmében hazánk ezer éves fennállásának emlékére 
260000 frt összeggel cultur-alapot létesit s abból többek közt 
a bonyhádi algymnasiumot évi 2500 írt segélyben részesíti.

Az algymnasium jövedelmének részben már biztosított, 
részben pedig kilátásba helyezett ezen örvendetes javulása arra 
indította az iskola és a tanári kar nemes lelkű jóakaróját, 
dr. Láng Frigyes algymnasiumi felügyelőt, hogy az 1895. 
évi junius 24-én tartott iskolai nagybizottsági gyűlés elé olyan 
inditványnyal lépjen, mely egyrészről a már biztositott jövedel
mekre támaszkodva, a tanári fizetések azonnal való emelését 
sürgesse, másrészről pedig azon esetre, ha a kérelmezett 
5000 forint államsegély szerződésileg biztosittatik, véglesen 
rendezze.

A nemes intentioju, magas színvonalon álló és teljesen 
reális számolási adatokon alapuló indítványt, mely méltán jogot 
tarthat arra, hogy az utódok is figyelemmel olvassák és belőle 
a nevelésügy magas érdekeinek előmozdítására követendő szép 
példát merítsenek, egész terjedelmében ide iktatjuk :

N agytisz te le tü  és Nagyságos Elnökségi 
T ekintetes  isk o la i NagybizottságT

Sokszor halljuk említeni „a létért való küzdést.“ Ezen igazság 
bármennyi.szer halljuk is, unottá sohasem v&lhatik, mint minden, a mi 
igaz. De ezen mondás nem kevésbbé igaz, ha úgy mondjuk, „az élet maga 
küzdés. ‘ Hol nincs küzdés, nincs élet — ott a halál van. A küzdés



6

edz, erőssé tesz, képesít akadályokat legyőzői, termékenyít és gazdag 
aratást hoz; a küzdés hiánya a megállapodás, tespedés, legyőzetés, fel
bomlás és halál.

A mi evang. egyházunk is az eszmék harczának szülötte és egész 
élete küzdés. Küzdött s küzd létéért most is, és ezen küzdelem élénkíti; vér- 
forgását egészséges, erőteljes működésben tartja. Mihelyt megszűnnék ezt 
tenni, beállana a tgspedés és könnyen válnék más versengők prédájává. 
A nyílt, szabad gondolkodás és vizsgálódás az eszme, az, mely az egy
házat fentartja harczaiban, munkájában mindenkor és mindenütt erőt ad 
neki, balsikereiben vigaszt és reményt, hogy fiai nem lankadnak, újra 
és újra felveszik a szellem fegyvereit és hangya szorgalommal morzsánként 
gyűjtik az anyagiakat, hogy győzelemre segítsék, gazdag gyümölcsöt 
hozzanak létre.

Azonban egyházunk vívódásaiban hű szövetségest, erős támaszt 
talált iskoláiban. Korán felismerte, hogy „elvész a nép, mely tudomány 
nélkül való“ s nagy gondot fordított mindig iskoláira. Büszkén mond
hatjuk, hogy egyházunk iskolái hazánkban is még a versengők által is 
elismertetnek elsőranguaknak. De most nehéz viszonyok közé kerültek. 
A versengők gazdagok, mi szegények vagyunk. Azok javítják tanintéze
teiket, emelik szellemi felszínét, gazdagon látják el anyagiakkal és igy 
nekünk is, ha elveszni nem akarunk, velők nem lépést tartani, de őket 
egy sorral megelőzni kell. „Ha kardod rövid — mondák a harczosnak — 
toldjad meg egy lépéssel !„ Nekünk ezen lépést meg kell tennünk, 
íme itt van a mi virágzó intézetünk. Jeles szellemi erők tanítják és 
nevelik az ifjúságot, a fentartó testület készséggel nagy áldozatokat hozott, 
az intézet soha nem remélt virágzásnak indult, el van ismerve mint jeles 
közművelődési tényező.

De nincs megállapodás, kell előre menni, mert tulszárnyaitatunk.
Köztudomású dolog, hogy törekvésünk intézetünket felsőbb osztályú 

intézetté alakítani nem sikerült, de sőt egy szomszéd város — megnyerve 
az államot és megyét — állít ilyent és igy hatalmas versengő támad 
közvetlen mellettünk, mely teljes főgymnasium lévén, kétszeres súlylyal 
nehezedik ránk.

Hogy ezen agyonnyomatást elkerülhessük, nem szabad megállapod
nunk, kell, hogy emeljük intézetünk jó hírnevét, szellemi felszínét, kell, 
hogy oly szellemi és anyagi erővel lássuk el, melylyel megbirjon küz
deni, megállhasson hatalmas versenyzői mellett, — mert különben azon 
díszes hírnévről, melyet jelenlegi vezetőink buzgalma s a fentartó testület 
áldott bőkezűségéből elért, lehanyatlik.

És hogy ez mit jelent, nem is akarom elgondolni! De hát emel
hetjük-e ?
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Igen. Emelhetjük szellemi és anyagi erejét. Szellemi részét emel
hetjük, ha oly tanerőket szerzünk, illetőleg a most működő tanerőinket 
oly helyzetbe hozzuk, hogy feladatukat jókedvvel, buzgalommal — mit 
ugyan most is, hogy megtesznek, el kell ismerni — teljesíthessék, anyagi 
gondok alól felszabadítva önképzésükre több gondot fordíthassanak, mi 
ismét csak az intézetnek esik javára, uj életerő pezsdülvén meg bennük. 
Es ha elkövetkezik azon idő, midőn egyik vagy másik helyett újról kell 
gondoskodni, ezen állás mindenkinek kívánatos legyen, mi által a legjobb 
erők lesznek megnyerhetők. Nem fognak más, jobban jutalmazott < állás 
után sóhajtozni, állandóságuk biztosítva lesz.

Másik rész a tanintézet anyagi segédeszközei. Bármily, a viszonyok
hoz és erőhöz mért bőkezűséggel látta is el a fentartó testület az intézetet, 
ez a mai kor követelményeinek már nem felel meg, — többet, sokkal 
többet kíván a kor. Itt nagy és sok lépést kell tenni, hogy el ne marad
junk. Kellenek a tanárok képzésére szellemi források, mert a tudomány 
minden ágában óriási a haladás, — tanulók számára taneszközök, könyv
tár, gyűjtemények stb. gyarapítása.

I)e honnan és miből merítsük a hozzá való anyagi erőt? És mi
ként csináljuk hát meg mindezt?

Meg vagyok győződve róla, hogy ha azokra felelhetek, a fentartó 
testület, mely eddig oly nagylelkű áldozatokat hozott, készséggel bele 
fog egyezni, leendő javaslatomhoz hozzá fog járulni.

Tudva van, hogy Tolnamegye székhelyén — államsegélylyel — 
főgymnasiumot Aliit, de területén levő két prot. algymnasiumra is ala
pítványként mindegyikre kiilön-külön 50,000 frtot adományoz, mely már 
az 1896-ik év jan. elsejével esedékessé válik, azaz felvehető. Ezen nagy
szerű alapitványnyal algymnasiumunk beláthatatlan időkig fel van sza
badítva az anyagi gondoktól nemcsak, de sőt hatalmas ösztönül szolgál
hat megvalósítani azt, a mi sokaknak kegyes óhaja, tűnő álmai voltak. 
De ez nem mind. A magas kormány már ez évre 2000 frtnyi segélyt 
nyújt s azon biztos reményt, hogy ezen segély évenkint 5000 írtra fog 
felemeltetni.

Ezek adják meg teendő indítványomnak azon alapot, melyre biz
tosan építkezni lehet, algymnasiumunkat oly színvonalra emelni, hogy az 
egyházunk, hazánk díszére, dicsőségére s minden müveit ember örömére 
fog szolgálni.

Mivel pedig az államsegély eddigelé tényleg 2000 írt, bátorkodom 
két költségvetést benyújtani, és pedig:

A) az első, támaszkodva az ötezres államsegélyre és
B) a másik, a kétezres államsegélyre, mely csak ideiglenes volna. 

Természetes, hogy a benyújtott tervben, illetve indítványban az eddigi
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pénzforrások felhasználása el nem maradhatott, mind a mellett a fen- 
tartókra újabb terhek semmiképen sem háramolnának.

Ezek után tehát indítványozom és kérem a Nagytiszteletii és 
Nagyságos Elnökséget, valamint a tekintetes iskolai nagybizottságot, 
kegyeskedjék az idefoglalt „Költségtervezetet“ átvizsgálni, annak való 
alapon, önámitást kizáró igaz voltáról meggyőződni, azt elfogadni, hozzá
járulni s az esperességi gyűlés elé terjesztését eszközölni s ott annak 
elfogadtatását hathatós támogatásával biztosítani.

Tervem lényeges pontjai következők — alább egész terjedelmében 
olvasható lévén, ugyanis :

I- ső mód, az ötezer forint államsegély mellett
Rendszeresittessék fi tanári állás oly formán, hogy valamennyi tan

tárgyat — a vallástant is beleértve — ezen hat tanár látná el. Ezzel 
eléretnék első sorban az eddigi külön vallástanitó felesleges volta, továbbá 
az egyes tanárok megterheltetése kisebbedvén, mélyrehatóbban, intensi- 
vebben láthatnák el tárgyaikat. Ezen hat tanári állás három fizetési 
osztályba jutna és pedig kettő 1200, kettő 1400 és kettő 1600 frt fize
téssel, mint ez most már általánossá válik ; hogy ez a tanárokat anyagi 
gondoktól felmentve, fokozottabb önművelődésre, intézetünk felvirágzására 
hatalmas ösztönül fog szolgálni, teljesen meg vagyok győződve. A torna 
tanítás is megfelelő erőt nyer, de kiemelem, a mi kiválóan fontos, t. i. 
az, hogy a tápintézet pénzügye teljes és jó megoldást nyer ezen terv 
által, úgy, hogy visszafizettetnék törlesztéses művelet által tőle a gymna- 
siumra felvett kölcsönök, s a tájiintézet, mely eddig is nagy vonzerőt 
gyakorolt a tanittatókra — nagyobb mérvben gyakorolhatván áldásos 
működését, alajiitván több ingyenes és félfizetéses helyeket, az algym- 
nasium népesedésére bizonyára nagy befolyással lesz.

A többi szintén fontos egyéb pontokat az idecsatolt „Költségvetés“ 
pontosan előtünteti.

II- ik mód, az esedékes 2000 fortos államsegély mellett a B. alatt 
foglalt költségvetésben részletezve van.

A)
Költségvetés a tanári állások és az iskola háztartásának végleges 

rendezése ügyében beterjesztett javaslathoz,
I. Szükséglet.

1. S z e m é l y i  i l l e t m é n y e k :  
a) Tanári fizetések:

Két tanári állás 1200 írttal 2400 frt 
r a „ 1400 „ 2800 „

„ 1600 „ -  3200_________________ 8400 frt.

a.
b.
c. 17

Átvitel 8400 frt.
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Áthozat
b. Lakásbér hat tanárnak 200 í r t j á v a l ...............................
c. Tornatanitás 8 heti óra 50 í r t j á v a l ...............................
d. Igazgató t i s z te le td i ja .........................................................
e. Jegyző „ ..........................................................
f. Pénztár (pénztáros 100 írt, ellenőr 50 írt, tandijszedő 50 írt)
g. É n e k ta n í t á s .........................................................................
h. I sk o la sz o lg a .........................................................................

Összesen
2. D o l o g i  k i a d á s o k :

a) Fűtés, világítás, tisztogatás . . . 250 írt
b) Kisebb javítások és adó . . . .  300 „
c) Taneszközök és könyvtár . . . 400 „
d) Értesítők, irodai dolgok . . . .  200 írt

3. Á t m e n e t i  k i a d á s o k :
A 14,804 írt kölcsön és ösztöndíjalap, továbbá az uj 200 írt 

ösztöndíj alap törlesztése és kamatja 25 évre számítva .

8400 írt.
1200
400
200
100
200
150
250

10,900

n
»
n
n
n
T)
n

írt.

1150 írt

1000 „
4. A f i z e t é s i  p ó t l é k o k :

Minden tanár öt Ízben kapna 100 —100 írt pótlékot, átlagosan 1500 „
Összes szükséglet 14550 írt.

II. Fedezet.
1 Esperességi és kerületi subventio .
2. A régi 37000 trt tőke (i% kamatja
3. A megyei 50000 írt alap 5° 0

k a m a t ja .....................................
4. Áll ami su b v e n tio ..........................
5. Tandíj 120 tanuló után 20 írtjával
6. Értesítők dija és beiratás
7. Tanári lakások, 2 tanári lakás

200 í r t j á v a l ...............................
8. A tanári nyugdíj alap 9000 frtos

tőkéjének 6% kamatja . . .

1900 írt
2220 n

2500 n
V

2400 r>
100 rt

400 V

540 n
Összes fedezet 15120 írt.

Mutatkozik felesleg 570 írt.
B)

Rendezés, inig az államsegély ötezer írtban nincs megállapítva.
I. Szükséglet.

1. 5 rendes tanár fizetése 1200 írtjával ...............................  0000 írt.
2. 5 „ „ lakása 200 „ . . .  ■ ■ . . 1000 írt.

Átvitel 7000 írt.
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Áthozat
3. Helyettes tanár f i z e t é s e ....................................................
4. T o rn a ta n itá s .........................................................................
5. Igazgató t i s z te le td i ja .........................................................
6. Jegyző tiszteletdija . .........................................
7. Pénztár k e z e l é s ...................................................................
8. Iskolaszolga ........................................................................
9. É n e k ta n í tá s .........................................................................
10. Egyéb kiadás ...............................................................

Összes szükséglet
II- Fedezet.

7000 frt.
800 „ 
400 „ 
200 
100 „ 
200 „ 
250 „ 
150 „ 

1350 „ 
10450 írt.

A fent kitüntetett „fedezet.“ összesen ....................................  15120 frt.
Ebből levonva az államsegélyre 3000 frt, a megyei alapít

vány 4 liavi kamatai 800 f r t ..............................................  3800 „
Összes fedezet 11320 frt.

Tehát ezen ideiglenes rendezésnél mutatkozik felesleg 870 frt. 
Midőn tehát azon reményben ringatom magamat, bogy az iskolai nagy
bizottságot ezen költségvetés reális voltáról meggyőztem: indítványozom 
és kérem

mondja ki az iskolai nagybizottság, hogy ezen benyújtott tervet 
helyesnek, minden ünámitást kerülve valónak, igaz alapon állónak 
találja, azt elfogadja, magáévá teszi s az esperességi gyűlés elé 
terjeszti s általa való elfogadtatására s valósítására törekedni fog 
és pedig első sorban az A terv, másod sorban az ideiglenes 
rendezésű B. tervezet szerint.

Lelkem, szivem teljes erejével csüggök ezen indítványon és meg 
vagyok győződve, hogy ha ezen indítványom elfogadtatik, nem lesz erő, 
mely gymnasiumunkat megdöntse, hogy azon felvirágzás, melynek most 
örvendünk, még nagyobb fog lenni s ezen meggyőződésemből bocsátom 
indítványomat Ítéletük alá.

Adja Isten, hogy az kedvező legyen!
Ügy legyen Isten áldása rajta!

Kelt Zombán, június hó 23-ári 1895. t

])r. Láng’ Frigyes
mint a bonyhádi algymnasium felügyelője.

A nagy bizottsági gyűlés az nlgymnasuim érdemdús fid ügye
lőjének az iskola szellemi < molkedését. ez ál zó, mély lmnsőséggel 
megokolt ezen szép indítványát egyhangú lelkesedéssel tette
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magáévá és az ugyanazon év augusztus havában tartott egy
házmegyei közgyűlés elé a legmelegebb ajánlással terjesztette tel.

Az egyházmegyei követek az algymnasium uj korszakának 
megnyílását látták a javaslat keresztül vitelében, azért egy
hangúlag hozzájárultak annak elfogadásához és elhatározták, 
hogy az ideiglenes rendezésre vonatkozó javaslat már a követ
kező 189f>/6-iki tanévre életbe léptetik. Így e tanévet már 
hat tanerővel kezdhette meg az iskola.

A munka megoszlásával és anyagi gondjainak némi könnyí
tésével a tanári testület njult erővel látott a munkához és mivel 
most már jobban módjában állott, kiválóan arra törekedett, hogy 
a szülőknek az ifjúság megterheltetése miatt gyakran hangoz
tatott panaszán a tanítás intensivitása által lehetőleg könnyítsen.

A tanári testület behatóbb munkásságának üdvös hatása 
nem maradhatott el, mely körülmény újabb impulzust adott 
a fen tartóságnak, hogy a kérelmezett államsegély teljes meg
adását és annak szerződés által leendő biztosítását ismételten 
kérelmezze a nagyin, vall. és közoktatásügyi ministerial. E  
végvől az 18í)'i. évi márczius havában Bonyhádon tartott 
rendkívüli egyházmegyei közgyűlés egy küldöttséget választott, 
mely az egyházmegyei elnökség vezetése mellett, a fentartóság 
óhaját tolmácsolja a minister előtt és nyújtson be egy memo
randumot melyben a végleges rendezés szükségességét újból 
és behatóim okolja meg.

A küldöttséget a minister április 16-án fogadta és azon 
kegyes Ígérettel bocsátotta el, hogy a közel jövőben le fogja 
küldeni megbízottját, ki a fentartóság meghatalmazottjaival a 
szerződés feltételeit megbeszélje, illetőleg a tervezetet, elkészítse.

Mielőtt azonban az államsegély ügyében újabb lépés tör
tént volna, tetemes vagyon birtokába jutott az algymnasium 
Tolnavármegye millenáris alapítványával. A nagyméltóságu 
m kir. belügyministerium ugyanis Tolnavármegye törvény
hatóságának hazánk ezeréves fenállása emlékére tett culturalis 
alapítványairól szóló határozatát jóváhagyta, minek f o l y t á n  a 
törvényhatóság az alapító okiratot 1 Si t i i ,  évi február havában
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tartott rendkívüli közgyűlésen tárgyalta, hozzájárulás és netaláni 
észrevételeinek megtétele végett a fen tartósággal közölte.

Az egyházmegyei közgyűlés az átküldött alapitó okirat 
tervezetet márczius havi közgyűlésén vette tárgyalás alá s némi 
formai változtatások megtételével egyhangúlag elfogadta s 
egyszersmind megbízta Gyalog István gymn. igazgatót és 
Marhauser Imre egylnn. pénztárost, hogy a nagylelkű alapít
ványt a május havában tartandó millenáris megyei diszgyülé
sen az egyházmegye nevében vegyék át.

Az egyházmegyei kiküldöttek a megyei diszgyülésen 
május hó 18-án megjelentek és az esperesség nevében köszö
netét mondtak a nemeslelkü alapítványért, melynek ünnepélyes 
átadását — a megye alispánjának szavai szerint — azért ha
tározta el a törvényhatóság ez alkalomra, „hogy azon nehéz 
viszonyok közt létesült s nagyobb részt a megélhetés legszűkebb 
korlátái közé szorított szegény földmivelők, silányan javadal
mazott tanítók és lelkészek által a legönzetlenebb hazaiisággal 
s mindig a kor igényeinek lehetőleg megfelelő színvonalon 
tartott felekezeti intézetnek, az ismeretek terjesztése, a hazafias 
szellem fejlesztése s a magyar állam eszméjének megerősítése 
körül kifejtett áldásos szolgálataiért teljes ünnepélyességgel ta
núsítsa avármcgye közönségének őszinte elismerését; az ezred- 
évi hálacsakugyan méltó alkalom annak feltüntetésére, hogy a 
vármegyének németajkúnk által lakott vidékein működő algym- 
nasium a közművelődésnek szerényen lobogó mécsese volt, 
melynek tiszta fényéből a legborusabb korszakban is a szabad
ság világossága s a honszerelemnek melege áradt szét.“

Az alapitó okiratot, hogy a fentartóság tagjai közül azok 
is, kik az esperességi gyűlés tárgyalásain jelen nem voltak, 
megismerhessék, egész terjedelmében itt közöljük :

A l a p i t ó  o k i r a t
Tolnavármegye törvényhatósági bizottságának 1894. évi 148 és 422. 

szám alatt a nagyméltóságu m. kié. Belügyministerium 1895. évi 23672. 
számú rendeletével jóváhagyott közgyűlési határozataival, a magyar állam 
ezer éves fennállásának 1896-ik évi ünneplése alkalmából a b o n y h á d i
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ág. hitvallású evang. esperességi a 1 g y in n a s i u rn részére tett alapít
ványról.

1. Az a l a p í t v á n y  e z i m e :
Tolnavármegye törvényhatóságának a m a g y a r  á l l a m e z e r  

é v e s  f e n n á l l á s á n a k  e m l é k é r e  t e t t  a l a p í t v á n y a .

II. T á r g y a :
100.000, azaz e g y s z á z e z e r  korona tőke.

III. C z é l j a :
A közművelődésnek Tolnavármegye területén a b o n y h á d i  ág. 

hitvallású evang. e s p e r e s s é g i  a l g y m n a s i u m  segélyezése által 
való emelése.

IV. K e z e l é s e :
Tolnavármegye törvényhatósága ezen 100.000 korona alapítványt 

a bonyhádi algymnasiumot fenntartó t o l n a - b a r a n y a - s o m o g y i  ág. 
hitvallású evang. esperesség kezelése alá bocsátja a következő kölcsönö
sen elfogadott feltételek alatt.

1. §. Az alapítványi tőke sértetlenül fenntartandó építkezések vagy 
egyéb beruházásokra fel nem használható; — kölcsönök utján jövedel- 
meztetendő.

2. §. Kamatai csak is a bonyhádi ág. hitvallású evang. esperességi 
algymnasium szükségleteinek fedezésére használhatók fel oly módon, hogy 
ezen intézet szellemi életének s az iskola tanerőinek a kor színvonalán tar
tása ez által is biztosíttassák.

3. §. Kölcsönök az alapítványból földbirtokra és házakra a becs 
érték egy harmadrészéig adhatók.

Ez utóbbiaknak a kölcsön tartama alatt biztosítva kell lenniük.
A jelzálogul szolgáló birtokon netán létező terhek a becsértékből 

háromszoros összeggel leszámitandók. — A kölcsön csak telekkönyvi be
kebelezés megtörténtével utalványozható.

4. §. A kamatlábat, valamint a kamatfizetés idejét, az esperességi 
közgyűlés állapítja meg.

5. §. Kölcsönök csak törlesztés feltétele mellett adhatók. A törlesz
tési határidő 25 éven túl nem terjedhet.

6. §. Az alapítvány pénzkészlete pénzintézeteknél is elhelyezhető. 
Ezeket az e s p e r e s s é g i  közgyűlés, de mindenkor névszerinti szavazás 
utján jelöli ki, — a netán bekövetkezhető károsodásért ugyanez felelős.

7. §. A kamat jövedelemből évenként 10% levonandó, s ebből tar
talék-alap alakítandó.
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8. §. A tartalék-alap készlete kölcsönül egyes adósoknak ki nem 
adható, hanem takaróktárilag kezelendő.

A tartalék-alap kamatai mindaddig a tőkéhez csatolandók, mig az 
alapítványi tőke összegét el nem éri, ennek bekövetkezte után kamatai 
is felhasználhatók lesznek, de csupán a bonyhádi ág. hitvallású evang. 
esperességi algymnasium czéljaira.

9. §. A tartalék alapból fedeztetnek az alapítvány azon veszteségei, 
melyek más módon meg nem téríthetők.

10. §. Ezen ezélra a tartalék-alapból az esperességi közgyűlés van 
jogosítva az utalványozásokat teljesíteni

11. §. Az alapítvány kamatainak czélirányos használását a vár
megye akként ellenőrzi, hogy az alapítvány és ennek tartalék-alapjáról 
vezetendő külön számadás egy példányban, minden évben az esperességi 
gyűlés után, de legkésőbb szeptember hó 1-ig évenként Tolnavármegye 
törvényhatóságához felterjesztendő. A számadásokra tehető észrevételek, 
nehézmények a következő iskolai évben figyelembe veendők, illetve el- 
oszlatandók.

12. §. A bonyhádi ág. hitvallású evang. esperességi a l g y m n a s i u m  
igazgatója köteles lesz évenként a zárvizsgákra a vármegye alispánját és 
a járási főszolgabírót meghívni.

13. §. Ha a b o n y h á d i  ág. hitvallású evang. esperességi al g y m
n a s i u m bármely okból beszüntettetnék, vagy eredeti jellegét elveszítve 
más irányú tanintézetté alakulna át, vagy közvetlen állami kezelés alá 
vétetnék, az alapítvány tulajdona Tolnavármegye közönségére visszaszáll 
s a 100.000 korona az esperesség által egy év alatt visszafizetendő lesz. 
A tartalékalap azonban minden esetben az esperesség tulajdonát ké- 
pezendi.

Mely alapitó okirat három eredeti példányban állittatik ki, s ér
vénye a uagyméltóságu magyar kir. Belíigyiuinisterium jóváhagyásától 
feltételez tetik.

Kelt Tolnavármegye törvényhatósági bizottságának Szegzárdon, 
1896. évi márczius hó 28-án tartott rendes közgyűléséből.

A törvényhatóság nevében :

DŐRY PÁL,
Tolnavármegye alispánja.

T. Tolnavármegye közönsége által a tolna—baranya—somogyi ág. 
hitvallású ev. egyházmegye bonyhádi algymnasiuma szükségleteinek fe
dezésére 100.000 korona tőkével tett alapítvány, az alapitó levél értel
mében köszönettel elfogadtatván, fentnevezett alapítványi tőke az espe-
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resség meghatalmazott pénztári hivatala által kezelés és megőrzés végett 
átvétetett.

Hidegkút és Görösgál, 1896. november hó 6-án.

Bauer Adolf, nádasi Nádosy Kálmán,
a tolna-baranya-somogyi ág. li. ev. Tolna-baranya-somogyi ág-, li. ev. egyház

egyházmegye főesperese. t me8Te felügyelője.
Kir. tanácsos, Ferenc,z József rend lovagja.

12270. szám.
Jóváhagyom azzal, hogy az alapító-levél 13. §-ának végpontjában megnevezett m. 

kir. belügyininistérium helyett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministérium értendő és 
hogy ezen alapítvány számadási kivonatai a vezetésem alatt álló vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. ministérinmhoz évenként fölterjesztendok.

Budapesten, 1897. évi márczius hó 1-én.
A minister helyett :

Z S I L I N S Z K Y ,
államtitkár.

Alig múlt el az általános öröm, melyet a törvény hatáság 
alapítványa keltett, az elnökség a következő június hóban ö'ssze- 
ült nagybizottsági gyűlést már azzal az örvendetes hírrel lepte 
meg, bog)* a magas közokt. ministérium értesítette a fentartó- 
ságot, miszerint az államsegély ügyében kötendő szerződés meg
állapítása végett Spitko Lajos, kir. tanácsos, székesfehérvári 
tankerületi főigazgatót küldte ki.

A ministeri megbízott szerencsés megválasztása a megvaló
sulás biztos reményével töltötte el úgy a fentartóságot, mint a 
tanári testületet. Ngos Spitko Lajos tank. főigazgató ur, ki 
mint ministeri megbízott, több éven keresztül látogatta az is- 
kólát, ismerte ennek az intézetnek úgy fogyatkozásait, mint 
előnyeit és a látogatásai alkalmával nyilvánított szigorú, de 
mindenkor igazságosan alkalmazott bírálattal és jóakaratai ta
nácsaival nagy mértékben hozzájárult az intézet fokozatos fej
lődéséhez. A benne helyezett reményben nem is csalatkozott 
sem a fentartóság, sem a tanári testület, mert mig egyrészről 
teljesen biztosította az állam részére a törvény által megszabott 
jogokat, addig másrészről sok jóakaratot tanúsított a tanári 
testület érdekeinek előmozdításában és kiváló figyelemmel volt 
arra, hogy a legcsekélyebb mértékben sem lépje át azon kor
látokat. melyen túl a fentartóság autonom jogai csorbát szén
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védhetnének. íg y  történhetett, hogy az egyházmegyei közgyű
lés az ugyanezen év aug. 4-én eléje terjesztett „Szerződés ter
vezetet“ a következő határozatával változatlanul elfogadta :

„Az egyházmegyei közgyűlés, minthogy e tervezetben 
sem az autonómiára nézve veszélyt nem lát, sem jogfeladást 
nem talál, azon meggyőződésben, hogy e szerződés az algym- 
nasium fönnállását s virágzását biztositandja — azt úgy álta
lánosságban, mint részleteiben elfogadja, és azon kérés kísére
tében terjeszti fel a méltóságos és főtiszt, kerületi közgyűléshez, 
hogy azt helyben hagyni, illetve megerősíteni szíveskedjék.“

Az egyházmegye által elfogadott és ajánlólag felterjesztett 
szerződéstervezet elfogadása ellen a kerületi gyűlésen nem 
emelkedett egyetlen hang sem, azért a kerület méltóságos és 
főtiszt, püspöke okt. havában felterjesztette a nagyin, vallás- 
és közokt. minister úrhoz, ki az 1897. évi jul. havában alá
írta és az országgyűlés elé terjesztette, hol a törvényhozás mind
két háza változatlanul elfogadta. — A szerződés szövege a 
következő :

Szerződés
mely egyrészről a Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium, 

másrészről a Tolna—Baranya—Somogyi ág. liitv. evang. egyházmegye, 
mint a bonyhádi ág. liitv. evang. algymnasiumot fentartó testület között, 
a- nevezett algymnasiumnak segélyezése iránt a 1883. évi XXX. t.-cz. 
47. §-a értelmében köttetik.

1. A Tolna—baranya—somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye az 
1806-ik év óta Sár-Szt.-Lőrinczen fennálló algymnasiumát az 1870-ik év
ben Bonyhádra helyezte át. Belátván azt, hogy ezen bonyhádi algymna
siumát, melyet annyi éven keresztül mindig a kor kívánalmainak meg
felelővé tenni igyekezett, sokszor nehéz körülmények között és erején 
felül hozott áldozatok árán is, jelenleg saját erejéből, illetve alapítványai
ból a kor- és törvény követelményeinek minden tekintetben megfelelő 
módon fenn nem tarthatja, annál kevésbé láthatja el uj beruházásokkal 
és a. mai viszonyoknak megfelelőleg díjazott tanerőkkel; azért, hogy 
ezen iskolája, mely a tudomány, a magyar nemzeti és protestáns szellem 
szolgálatában annyi éven át áldásosán működött, kulturális missióját a 
jövőben is sikeresen teljesíthesse, maga kérelmezte a Vallás- és Közok
tatásügyi ni. kir. Ministeriumtól az 1883. óvi XXX. t.-cz. 47. §-a alap
ján  a megfelelő államsegélyben részesítését, s azt a maga illetékes egy
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házi főhatóságainak a Dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület, illetve a 
Magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház egyetemes conventjé- 
nek beleegyezése és helybenhagyása mellett, a törvényes jogfentartások- 
kai és kötelezettségekkel önként elfogadja.

2. E végből az alatti mellékletben kimutatván egy felül a Tolna- 
baranya-sornogyi ág. hitv. evang. egyházmegye és a Dunántúli ág. hitv. 
evang. egyházkerület évi járulékait, az algymnásium tőkéinek és alapít
ványainak biztosított jövedelmét, valamint a tandijakból biztos számitás- 
sal felvehető bevételt, végre a már fennálló és az alábbi módon átalakí
tandó tanépületek béregyenértékét, melyek mindössze 12150 frtnyi össze
get képviselnek, másfelül a törvényes és korszerű igényeknek megfelelő, 
bár a legszigorúbban számított szükségletét, mely 17650 irtot tesz, az 
ezen összegek egybevetéséből kitűnő hiány pótlására 5500 frt, az az 
Otezerötszáz o. é. frt évi rendes államsegélyt kér és vesz igénybe, mely
nek az állam költségvetésbe való fölvételét és az évi rendes államsegély
nek abban állandó minimális tételül leendő megtartását mindaddig, mig 
azt az algymnasiumot fentartó egyházmegyei egyházi főhatóságának bele
egyezésével az idézett törvényezikk 47 §-ának e) pontja értelmében 
igénybe veszi, a Vallás- és Közoktatás-ügyi m. kir. Miniszter ezennel 
megajánlja, megígéri és ha a törvényhozás a szerződésileg kikötött össze
get megszavazza az 5500 frtnyi segélyösszeget előleges negyedévi részle
tekben folyóvá téve, a bonyhádi m. kir. adóhivatalnál állandóan utalvá
nyozza, hol azt a bonyhádi ág. hitv. evang. algymnasium pénztárosa az 
egyházmegyei elnökség által ellenjegyzett hivatalos nyugtára felveszi.

3. E szerint az algymnasium jövedelme saját vagyonából, bevételei
ből 12150 frtot, az állami hozzájárulás pedig 5500 irtot tévén, az idézett 
törvényszakasz d) pontjánál fogva az algymnasiumnak eddigi felekezeti 
jellege és önkormányzati jogköre épségben fentartatik és az algymnasium 
fölött való összes igazgatási és rendelkezési-jog az idézett törvényszakasz 
a) b) c) pontjainak s azok alapján az alább következő pontozatoknak 
meghatározásai mellett, továbbra is a tanintézet egyházi hatóságát illeti, 
s a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Ministerium csupán a főfelügyeleti 
jogot gyakorolja a segélyezett algymnasium irányában.

4. Az algymnasiumot fentartó egyházmegye kötelezi magát, hogy 
mindaddig, mig az államsegély fentebbi évi összegét az állampénztárból 
kiveszi, s mig ezen szerződés érvényben á ll: az algymnásiumban s egye
nesen annak czéljaira az igazgatóval és rajztanárral együtt hat rendes 
tanárt alkalmaz, kiknek egyike a vallástant is fogja tanítani, kinek 
azonban a vallástanon kivül egyéb — a szaki aránynak megfelelő — 
középiskolai képesítéssel is kell bírnia; e tanárok közül kettőnek egyen- 
kint 1200 frt, kettőnek egyenkint 1400 frt és kettőnek egyenkint 1600

'" ‘73aq> n,
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írt törzsfizetést, mindegyik rendes tanárnak 200 írt évi lakáspénzt és öt 
100 frtos ötödéves pótlékot biztosit. Továbbá kötelezi magát, bogy a 
tornatanitásra évi 400 irtot és az énektanításra évi 150 irtot fordít. Ezen 
kívül gondoskodni íog könyv- és irattárosról, egy iskola szolgáról, az al- 
gymnasium czéljaira szükségelt mindennemű helyiségekről, az épületek, 
felszerelvények jó karban tartásáról, az iskolahelyiségek fűtéséről, világí
tásáról és tisztántartásáról, az iskola vegyes szükségleteiről, az épületek 
tűzkár elleni biztosításáról, a tanári- és ifjúsági könyvtár, valamint a 
természettani és természetrajzi szertárak, ugy szintén földrajzi, történelmi 
és egyéb tanszerek, nemkülönben az iskolai teremberendezéseknek a 
költségvetésben felvett összegek szerinti folytonos gyarapításáról. Végül 
gondoskodni fog a nyári tornatérnek a szükséges szerekkel való ellátásáról.

5. A fentebbi pontban megállapított 6 (hat) rendes tanár közül — 
a rajztanárt is ide értve — négyet az eddigi mód szerint autonom jogá
nál fogva törvényes kellékekkel és képesítéssel biró egyének közül a 
Tolna-baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye választ, kettőt pe
dig nyilvános pályázat utján az egyházmegye ajánlatára, de jelöléshez 
nem kötve szintén törvényesen képesített és minden esetre ág. hitv. evang. 
egyénekből a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minister nevez ki és 
pedig végleges alkalmazással. A Minister által betöltendő tanszékek a 
következők : egy latin—magyarnyelvi és egy mértani- s szabadkézirajzi- 
és szépirási, összesen két rendes tanári tanszék. A Minister fentartja 
magának a jogot, hogy az általa kinevezett oly tanárokat, kiknek tanitói- 
és nevelői működése az ország ezen pontján üdvösnek nem mutatkoznék, 
visszahívhassa és valamely állami tanintézetben alkalmazhassa. Az előbbi 
pontban elősorolt többi tanárok, az iskolai pénztáros, a jegyző, a könyv
es irattáros választása és az iskolaszolga alkalmazása a fentartó egyház
megyét illeti.

6. Az igazgatót az összes rendes tanárok közül a fennálló egyházi 
szabályzat értelmében a fentartó egyházmegye választja és a választást a 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Ministernek bejelenti.

7. A jelenlegi rendes tanárok, minthogy a törvény 29. §-ában elő
irt feltételeknek -— mindnyájan megfelelnek, hivatalaikban és állásaikban 
mint rendes tanárok továbbra is megmaradnak. A Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Minister tanárkinevezési jogát a jelen szerződés életbe lépésekor az 
újonnan felállítandó latin—magyar rendes tanszékre azonnal, a felállí
tandó mértani- és szabadkézi-rajzi és szépirási tanszékre vonatkozólag 
pedig akkor fogja gyakorolni, ha ezen jelenleg betöltöttnek tekinthető 
tanszék megüresedik. A fen tartóság a jövőben az általa betöltendő négy 
tanszéknél a helyes szaki arány kívánalmait szem előtt fogja tartani.

8. Az intézet jelenlegi tanárai tagjai az 1894. évi XXV11. t.-cz. által
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létesített országos nyugdíj- és gyám intézetnek és mind az intézet fentar- 
tósága által választott tanárok, mind pedig a Minister által kinevezettek, 
kötelezve vannak az említett intézet kötelékébe belépni és a t.-cz.-ben 
megszabott kötelezettségeknek eleget tenni.

9. A fentartó egyházmegye kötelezi magát, bogy egy év alatt két 
osztály számára két uj megfelelő tantermet létesít a meglevő épületben, 
továbbá a fizikai és természettani szertárok, nemkülönben a tanári könyv
tár, az igazgatói iroda és tanári szoba részére átalakítás utján külön- 
külön megfelelő helyiséget Aliit, chemiai laboratóriumnak pedig szintén 
külön helyiséget szerel fel, az uj szertárakra uj szekrényeket és a még 
okvetlen szükséges taneszközöket beszerzi. A Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. Minister kívánatosnak tartja, hogy idővel, a mikor a fentartó 
testület anyagi ereje megengedi, a földszintes iskolaépület utczai része 
egy emelettel elláttassék.

10. Az algymnasiumot fentartó testület az idézett törvényszakasz a) 
pontja értelmében kijelenti, hogy az algymnasiumnak ez idő szerint meg
levő minden alapítványa, tőkepénzei, épületei és mindennemű ingó és 
ingatlan vagyona továbbra is a tanintézet tulajdona maradnak, s azok 
jövedelmei ezentúl is az intézet czéljaira fordittatnak; valamint ha ezen 
szerződés az idők folyamán akár azért, mert a tanintézet és a fentartó 
egyházmegye az államsegélyt továbbra igénybe nem venné, akár bármely 
más okból megszűnnék : az időközben, az államsegély tartama alatt tör
tént mindennemű ingó vagy ingatlanbeli gyarapodás és felszerelés az 
algymuasium kizárólagos tulajdonában marad, s az iránt az állam sem 
kártérítési, sem másnemű követelést nem támaszthat, úgyszintén a ne
talán teendő és az intézetet illető alapítványok, ha csak ez iránt az ala
pítók másképen nem rendelkeznek, szintén kizárólagos tulajdonát képezik.

11. Az algymnasiumot fentartó testület kötelezi magát az idézett 
törvényszakasz b) pontja értelmében, hogy az intézetben a Vallás és 
Közoktatásügyi m. kir. Minister által a rendelkezése és közvetlen veze
tése alatt álió gymnasiumok részére kiadott, vagy a jövőben kiadandó 
tantervét és a tanterv végrehajtására vonatkozó utasításokat és szabály
rendeleteket alkalmazza és követi, fentartván magának az idézett törvény- 
szakasz által biztosított azon jogot, hogy a használandó kézikönyveket a 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minister által nem kifogásoltak közül 
maga választhassa meg, valamint, hogy egyházi főhatóságának akár egyes 
rendes tantárgyak bővebb előadása, akár a rendkívüli tantárgyak iránti 
rendelkezéseit, melyek az elfogadott állami tantervvel nem ellenkeznek és 
melyeket a Ministernek helyben hagyás végett előlegesen bemutatni tar
tozik, követhesse. A fentartó egyházmegye arra is kötelezi magát, hogy 
algytnuasimnában a tannyelv magyar legyen.

2*
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12. A tanulók által egy-egy évben fizetendő tandíj és egyéb járu
lékok 30 Írtban, a fentartó egyházmegyében alkalmazott lelkészek és 
tanítók gyermekei által fizetendő tandíj és egyéb járulékok pedig 15 
írtban állapíttatnak meg.

A fentartó egyházmegye által szedhető tandíj az állami középisko
láknál szedett tandíjat meg nem haladhatja.

A tandíjmentesség iránt a Minister által megállapított módozatok és 
eljárás szintén elfogadtatnak és kötelezőknek tekintetnek ; azonban a tan
díjmentesség adományozása az egyházmegye joga.

Az egyházmegye a mellett azon jogot is fen tartja, hogy a fent em
lített tandíjon és egyéb járulékon felül minden növendéktől a törvény
szabta 3 frtnyi járulékot, az országos tanári nyugdíj- és gyámintézeti 
alap javára is szedhesse.

13. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti jellegű 
iskolákra nézve a törvény 38. §-a rendelkezvén, ezen törvényszakasz 
rendelkezései a jelen szerződés által az intézetre nézve is fentartatnak, 
úgy mindazon által, hogy a Minister által kinevezett tanárok is a fele
kezeti fegyelmi hatóság alá tartoznak.

14. Az algymnasiummal összekötött és valláskülömbség nélkül sze
gény gymnasiumi tanulók segélyezésére fennálló, s az algymnasium pénz
tárától elkülönítve fentartott tápintézet ezentúl is az egyházmegye kizá
rólagos rendelkezése és felügyelete alatt marad és az gondoskodik annak 
fen tartásáról, valamint lehető gyarapításáról is.

15. Az algymnasium évi számadásai az egyházmegye által meg
vizsgáltatván és helyben hagyatván, a püspöki hivatal ritján tudomás és 
netaláni észrevételeinek közlése végett a Vallás és közoktatásügyi m. kir. 
Ministerhez is felterjesztetnek.

16. Az algymnasium mindennemű kötvényében vagy alapítványi 
leveleken alapuló követelései betáblázás által jelzálogilag biztositvák, a 
jövőben szerzendő ilynemű követelései hasonló módon biztositandók lesznek.

17. Jelen szerződés öt eredeti példányban, még pedig egyik a Val
lás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium, másik a Magyarországi ág. 
liitv. evang. keresztyén egyház egyetemes contventje, harmadik a Dunán
túli ág. hitv. evang. egyházkerület, negyedik a Tolna—baranya—somogyi 
ág. hitv. evang. egyházmegye s ötödik a Bonyhádi ág. hitv. evang. al
gymnasium részére állittatik ki.

Kelt Bonyhádon, 1897. évi julius hó 4. napján.

A szerződés a Tolna—baranya—somogyi ág. hitv. evang. es-
peresség 1896. évi augusztus 4. és 5-én tartott közgyűlésén tár
gyaltatván, általánosságban és részleteiben elfogadtatott.
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A Tolna—baranya— somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye nevében: 

nádasi Nádosy Kálmán, Bauer Adolf,
kir. tanácsos, egyh. m. v. felügyelő. (P. H.) főesperes.

43.84G. szám.

Elfogadom.

Budapesten, 1897, évi július hú 30-áu. 

(P. H.) WLASS1CH.

Az itt közölt szerződés és az abban biztosított évi segély  
maradandó léteit és folytonos haladást biztosit az intézetnek az 
utókor számára is, mely bizonyára hálás lesz azok emléke 
iránt, kik ez állapotot létrehozták.

A későbbi kor történetírója lesz hivatva kellőleg méltatni 
azon férfiak érdemeit, kik részesei voltak e munkának, de 
súlyos mulasztás vádjával kellene illetnünk magunkat, ha egy  
pár szóval meg nem emlékeznénk azon egyénekről, a kiknek 
leginkább a nevéhez fűződik és a kiknek kormányzása alatt 
ment végbe e kedvező átalakulás.

Sok maradandó alkotás hirdeti majdan emlékét az egyház
megye érdemdús vezetőinek nt. Bauer Adolf főesperesnek és 
ngos nádasi Nádosy Kálmán kir. tanácsos, egyházmegyei fel
ügyelőnek, valamint dr. Láng Frigyes algynmasiumi felügye
lőnek, de hosszú egyházi hivataloskodásuk alatt tanusitott 
jótékony munkálkodásuknak bizonyára az a legmesszebbre ki
ható, legmaradandóbb és legáldásosabb alkotása, midőn nem 
tértek ki a haladó kor parancsszava elől, hanem bölcs belátás
sal és tapintatos vezetéssel oda irányitották a fentartóság 
figyelmét, honnan egyedüli menekülést, egyedüli segélyt lehe
tett várni: az államhoz.

Sok szegény tanuló togja ezért áldani emléküket.
Buzgó, tevékeny részese volt a munkának Gyalog István 

gymn. igazgató úgy a segélyezés eszméjének felvetésében, mint 
annak létesítésében. Kilencz év óta áll az intézet élén és az-



22

'óta soha nem lankadó erélylyel munkálkodott azon, hogy az 
eló'dje, Marlmuser Imre által megteremtett alapon, — melyet d 
úgyis mint esperességi pénztáros, úgyis mint az alumneum 
buzgó ephorusa, önfeláldozó, fáradságos munkával létesített, — 
folyton tovább haladjon, folyton tovább építsen. Mint a jegyző
könyvekben olvasható Marlmuser Imre érdeme az algyinnasium  
jövedelmének szerencsés gyarapodása és a tápintézet felvirág
zása, Gyalog Istváné a fogyninasium létesítésének s ezzel egy
idejűleg az államsegély kérés eszméjének felvetése.

De nem utolsó helyen áll az érdeme Bonyhád nagyközség 
lakosságának sem, mely felekezeti külömbség nélkül felkarolta 
az algymnasium ügyét és tekintélyes küldöttség által kérte a 
kerület nagytekintélyű képviselőjét, nagym. Perczel Dezső rn. 
kir. belügyministert, hogy részesítse támogatásában a kerület 
ezen fontos érdekét és liivja fel a közokt. minister figyelmét 
azon kiváló nemzeti culturmissióra, melyet e kis algymnasium 
itt a tolnai németség központjában teljesit. A nagym. beliigy- 
minister az ügyet meleg pártfogásába vette és az ő befolyásá
nak köszönhető, hogy három évvel ezelőtt az intézet Bonvhádra 
hozatalának 25 éves jubileumán a nagym. vallás és közokt 
"minister képviseletében méltóságos Zsilinszky Mihály államtit
kár megjelent, ki személyesen meggyőződvén az iskola életké
pességéről, eredményes munkásságáról és fennállásának szüksé
gességéről, már akkor biztosította a fentartóságot a közokt. 
ministerium jóakaró támogatásáról.

Ily önzetlen munkálkodás és jóakarata támogatás mellett 
jött létre az algymnasium állami segélyezése, melynek kiváló 
fontossága nemcsak abban van, hogy a tanári fizetések rende
zésével a fentartóság állandó tanerőket alkalmazhat, és az iskola 
nem lesz kezdőtanárok átmeneti állomása, hanem abban is, 
hogy az esperesség saját anyagi erői és az iskola jótevőitől 
bejött adományok felszabadulván azon teher alól, melyet rájuk 
az intézet folytonos fejlesztésének szüksége rótt, az algymna
sium a jövőben nagyobb gondot fordíthat szegény sorsú, jó 
előmeneteld tanítványainak segélyezésére, mi által az (gyház-
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megye sok szegény so m i lakosának térkén könnyíthet és az 
egyház és haza számára sok oly tehetséget megmenthet, kik 
különben megfelelő anyagi támogatás Inán nem érvényesül
nének.

Közli: Beke Andor.



II.

Sokszor találkozunk iskolánk évkönyveiben e névvel, azért 
örömmel szentelünk most neki külön lapot, midőn a fentartó- 
ság a tanári testülettel és nagyszámú tanítványaival működé
sének 25 éves évfordulóját ünnepeli. Az ő élete, ifjúkori küz
delmei és hasznos munkássága élő példa gyanánt szolgálhat a 
tanuló ifjúságnak, mire k :pes a kitartó, lankadatlan szorgalom, 
mivé válhatik a jó Istentől ajándékozott tehetség, ha erős aka
rattal csak a jó, szép és nemes dolgok befogadására irányítjuk 
és mily áldásos tevékenységet fejthet ki férfikorában, ki lelkét 
ifjúsága idején megtöltötte nemes eszmékkel és kellően meg- 
edzette azon munkásságra, mely az élet küzdelmeiben minden
kire vár.

Marhauser Imre szül. 1847. januárius hó 27-én Börzsöny
ben, Tolnamegyében, németajkú, szegénysorsu iparos szülőktől. 
Szülőfalujában még azon időben iskola nem lévén, az elemi 
osztályokat Bonyhádon végezte. A középiskolai tanulmányokat 
az esperesség algymnasiumában kezdette meg, mely akkor még 
Sár-Szent-Lőrinczen volt. Ernyedetlen szorgalmával csakhamar 
elsajátította a magyar nyelvet és rövid idő alatt az iskola első 
tanulói közé küzdötte fel magát. Tanárai felismervén tehetsé
gét, mindent elkövettek, hogy a szegénysorsu, szorgalmas fiút, 
a tanulói pályán megtartsák, azért vagyonosabb fiuk mellé 
correpetitorul rendelték és a maguk részéről is tőlük telhetőleg 
támogatták. A négy alsó osztály elvégzése után csaknem kraj- 
czár nélkül egy pálczával kezében, gyalog szerrel ment át a 
szarvasi főgymnasiumba, hol már az első évben annyira meg-
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kedvelték tanárai, a hires Tatay, a mostani közokt. államtitkár 
Zsilinszky Mihály és Benke Gyula, a szarvasi főgymnasium 
jelenlegi igazgatója, liogy mmesak taníttatásáról gondoskodtak 
teljesen, hanem oly keresetforrásokhoz juttatták, melyből sze- 
génysorsu, sok gyermekkel megáldott szüleit is segélyezhette, 
íg y  végezte előbb egy évig Szarvason, majd később Sopron
ban a theologiai tanfolyamot, ennek befejezése után pedig Bá- 
selben az egyetemet, hol különösen a természettudományokat 
hallgatta. — Az 1871-ik nyarán tért vissza Báselből és még 
ugyanazon évben pappá szentelték. A papi pályán mint activ 
lelkész nem működött, hanem követte lelke vonzalmát, mely a 
tanitás terén kívánta szolgálni evangyeliumi protestáns egyhá
zunkat és hazánkat.

A tanári pályát nevelősködéssel kezdette. Fel szén teltetése 
után két évig működött a régi protestáns Ostfy-családnál Ostfy- 
Asszonyfán, honnan az 187s/*-iki tanévre hivta el esperességi 
algymnasiumunk fentartó testületé.

Az ifjú, ambiciózus tanár itt is csakhamar kiérdemelte a 
fentartóság elismerését és megnyerte tanítványainak szeretetét. 
A fentartóság már egy évi működése után oly bizalommal volt 
iránta, hogy az éveken át deficittel küzdő tápintézet vezetését 
a kezdő tanár kezébe tette le. Es Marhauser Imre nem riadt 
vissza a nehéz feladattól, melyet a veszteséggel dolgozó intézet 
átvételével az akkori évek nagy drágasága mellett magára vál
lalt. Fényesen beigazolta koszorús költőnknek, Arany Jánosnak 
e szavait: „Es tudod az erő micsoda? Akarat, Mely előbb 
vagy utóbb, de borostyánt arat.“ Nyolczszáz forint deficzittel 
vette át 1874-ban a tápintézetet s a folyó tanév végével közel 
19 ezer forint vagyonnal zárja le a számadásokat, melyből 
időközönként 12 ezer forintot adott kölcsönképpen a fentartó- 
ságnak a gymnasium fejlesztésének czéljaira és építkezésekre. — 
Nem szükséges apró részletességgel elmondani, mily buzgósá- 
got fejtett ki ez áldásos intézménynek felvirágoztatása körül, 
hiszen látták kortársai, miként járt az első években az iskola 
szolgával házról-házra könyöradományokat gyűjteni ,,éhes di



ákjai“ számára, tapasztalták az esperessági gyűlések alkalmával, 
miként szedi össze filléreiket az „öreg“ . — mert komolysága miatt 
már régen ezt a diszes jelzőt kapta — és halljuk ma is elég
szer, hogyan alkuszik heti piaczok alkalmával az „öreg mes
ter“ [igy nevezik a Bácskából átjáró zöldségárusok]; de jellem
zéséül annak, hogy mennyire szivén feküdt azoknak sorsa, kik 
éheznek és szomjuhozzák a tudást, elmondjuk a következő 
magában véve mulatságosnak látszó, de végeredményében az ő 
nemeslelkíiségét és önfeláldozó ügyszeretet tanúsító esetet. Egy  
férfitársaság egy meleg nyári napon kirándulást tett a vi
dékre. A lankasztó meleg csakhamar kifárasztotta a társaság 
tagjait, pedig még akkor hátra volt a kirándulási ut legnehe
zebb része: egy meredek domb megmászása. A társaság egyik 
tréfás kedélyű tagja 50 krajezár jutalmat ajánlott fel annak, 
ki a dombra fel tud szaladni. Es Marhauser felszaladt — az 
a l u m n e u m  j a v á r a .  Ilyen önfeláldozással és gondos veze
téssel érte el azt, hogy a deficitet csakhamar megszüntette és 
a tájnntézet tőkéjét a semmiből 19 ezer forintra növelte.

De munkássága nem kizárólag e térre szorítkozik. Hiva
talba lépésének első évétől kezdve ott találjuk mindenütt, hol 
az iskoláért valamit tenni, hol az algymnasium ügyének szol
gálni lehetett Az építkezések házilag kezelt gondos vezetése, 
az erre szükségelt anyagok kiválasztása és megszerzése körül 
százakat takarított meg a fentartóságnak. Régibb tanítványai 
most is emlegetik, hogyan dolgoztak az „öreg“-gel a gymna
sium szép kertjének befásitása alkalmával, mely mai nap is 
büszkeségét képezi az intézetnek.

Az esperesség méltányolta is hű sáfárának fáradhatatlan 
munkásságát. Többször állította, mint igazgatót, az intézet ve
zetésének élére, midőn pedig meggyőződött, hogy helyét méltó 
utóddal töltheti be, az algymnasium igazgatásának szűk kere
téből egy tágasabb térre szólította, hol szakértelmével, szorgal
mával és hasznos tevékenységével az egész egyházmegye ügyét 
szolgálhatja ; megválasztotta ugyanis a nagykiterjedésü egyház
m egye pénztárosává.

26
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Mint tanár mindenkor lelkesedéssel, hivatás szeretettel és 
beható munkássággal végzi nehéz feladatát. Lelkesedését és 
buzgalmát az eltöltött 25 év fáradalmai a legcsekélyebb mér
tékben sem Lukasztották. A múlt évben kiállott nagy beteg
sége idején aggodalom szállta meg lelkünket, hogy a súlyos 
baj talán megtöri élénkségét, lankasztani fogja lelkesedését, de 
hála a mindent bölcsen intéző Gondviselésnek, kedves öregünk 
erős szervezete legyőzte a bajt és mindnyájunk igazi, őszinte 
örömére ismét hallottuk ez évben, miként magyarázza erős, 
érczes hangján ifjúi hévvel kedvelt tantárgyát : a latin gram
matikát.

Tanártársai szeretettel és tisztelettel viseltetnek iránta. Gaz
dag tapasztalásokon alapuló tanácsait szívesen hallgatják és 
követik úgy az ifjúság nevelése, mint az intézet érdekeit érintő 
ügyek körül. De ő sem tartozik azon vaskalapos öreg profes- 
sorok közé, kik az újabb kor paedagogiai vívmányai iránt ki
csinylő megvetéssel viseltetnek. — Haladás a jelszava minden 
téren s azért nem utasitja vissza a fiatalabb ccllegák esetleges 
megjegyzéseit, hanem örömest meghallgatja és ha czélszerünek, 
hasznosnak találja, készséggel alkalmazza.

Tanítványainak igazi, őszinte jóakarója, A gondos nevelő 
és tanító szelid, nyájas bánásmódjával, de ha a szükség úgy  
kívánja a gyermeke jövőjéért aggódó édes atya szigorával 
kényszeríti hasznos munkásságra a kevésbbé szorgalmas vagy 
éppen hanyag tanulókat. Esperességünknek, megyénknek, köz
ségeinknek sok tisztviselője és közéletünknek számos tagja ke
rült már ki keze alól, kik bizonyára ma is hálával emlékeznek 
vissza a néha talán szigorú, de mindenkor csak az ő javukat 
akaró tanárra.

Elénk szerepet visz a közügyek terén is. Rendithetlen hive 
ifjú korától kezdve a szabadelvű pártnak s mint ilyen oszlopos 
tagja a párt helybeli végrehajtó bizottságának. Polgártársai 
bizalmából tagja Tolnamegye törvényhatóságának és mint vi
rilista Bonyhád nagyközség képviselő testületének, szakértelme 
és pontossága pedig helyet biztosított neki a helybeli takarék
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pénztár felügyelő-bizottságában és a segély-egylet választmá
nyában.

E férfiú hivatalba lépésének 25 éves évfordulóját ünne
peli f. hó 21-én a fentartóság, a tanári testület, a volt tanít
ványok és a jelenlegi tanuló ifjúság. Meg vagyunk győződve, 
hogy társadalmi életünknek minden tényezője részt vesz az 
ünneplésben, hol egy negyedszázadot hasznos munkásság
ban eltöltött férfiú fejére tesszük fél a tisztelet és elisme
résnek hervadhatatlan koszorúját.

Közli: Beke Andor.



Jelentés az 1 8978 tanévről.
Az 1897/s-iki tanévet megkezdettük a javító vizsgálatokkal 

augusztus 31-én ; a vizsgálaton megjelent tanulók közül 29 a 
kivánalmaknak megfelelt és magasabb osztályba bocsáttatott. 
Ezen 29 tanuló közül heten főtiszt püspök ur engedélye alap
ján vizsgáltattak meg. Fölvételi vizsgát tett öt polg. iskolai 
tanuló a latin nyelvből és mindazon tárgyakból, melyek a 
gymnasiumban nagyobb terjedelemben szerepelnek, mint a 
polg, iskolában.

Szeptember három első napján voltak a beírások ; fölvet
tünk 176 tanulót. A tanulók számának csökkenését előidézték 
a szegény gazdasági viszonyok és a tiz év előtti járványos 
betegségek, melyek miatt csupán a bonyhádi gyermekek száma 
huszszal szállt alább.

A tanév megnyitása szeptember 4-én ment végbe a szo
kásos ünnepélyességgel, a tanítás pedig — a közbe esett vasárnap 
miatt — 6-án vette kezdetét.

A lefolyt tanévet örökké emlékezetessé teszi két kiváló fon
tosságú esemény, melyek által a fen tart óságnak ezelőtt három 
évvel hozott elvi határozata a megvalósulás állapotába jutott.

A magas tanügyi kormány ugyanis az 1896-ik évi július 
hó 4-én készitctt és a fentartóság által elfogadott szerződés 
tervezetet 1887. évi július hó 30-án 43846. sz. alatt az elfo
gadási záradékkal ellátta. E szerződés az ország törvényhozó 
testületé által jóváhagyatott és iskolánk javára már az 1898. 
évben fentartási államsegély czimén 4000 írt kiutalványoztatott.

Az állammal kötött szerződés és Tol navárni egye 50.000 fitos 
alapítványa által a tolna-baranya somogyi ág, hitv. evang,

III.
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egyházmegye oly állapotba helyezheti bonyhádi al gymnasium át, 
hogy az feladatának a fbkozóduttabb követelmények között is 
meg fog felelhetni.

A másik nagyfontosságu esemény volt az iskolai nagy
bizottságnak azon határozata, mely szerint — támaszkodva az 
esperesség határozatára, a szerződés törvénylio-ásilag történt 
jóváhagyására és az államsegély kiutalványozására — kimon
dotta a tanári fizetések rendezését abban a keretben, melyet a 
szerződés megállapított és egyúttal engedélyezte a dologi 
kiadásokat a kiutalványozott fentartási államsegély arányában.

A tanári testület nevében hálás köszönetemet fejezem ki 
mindazon tényezők iránt, kiknek együttes működése megterem
tette a korszerű tanári fizetéseket; hálás köszönetemet fejezem 
ki az iskola nevében, mely immár a modern tanítás eszközei
nek megszerzésében kellő anyagi erővel rendelkezik.

A mikor azonban hálás köszönetünket tolmácsolom, egyút
tal nem tartózkodom azon határozott kijelentéstől sem, hogy 
a tanári testület — valamint eddig, úgy ezután is legjobb 
erejét és tehetségét az iskola felvirágoztatására és jó hirének 
épségben tartására fogja forditaiv, mert nemes büszkeségét 
abban találja, hogy az intézet a nemzeti kultúra szolgálatában 
elvállalt hivatását a legméltóbban teljesíthesse.

Az esperesség a hat tanári állást ez évben is fentartotta; 
alkalmazott öt rendes és egy helyettes tanárt. A hatodik tan
széki-e Majerik Győző távozásával megválasztotta Fáik Hen
riket, a ki már régebbi két évi itt működése által szakavatott 
és kiváló tanerőnek bizonyult, és mivel lelkész! képesítése is 
van, megbízta vallástanitással és az ifjúsági isteni tisztelet veze
tésével.

A mis vallásu tanulók hitoktatói karában is történt vál
tozás. Csernohorszky József róni. kath. hitoktató Szegzárdra 
helyeztetvén át, az uj segédlelkész Aschenbrenner Gyula bíza
tott meg a rom. kath. gyermekek vallástanitásával.

Ezek szerint működött az algymnasiumnál öt rendes, egy 
helyettes tanár, három bejáró hitoktató és egy énektanitó.
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A tanév második felében az iskolai nagybizottság Kirchner 
Károly rendes tanárt — egészségi okokból — szabadságolta. 
A szabadságolt tanár a tanév végén nyugdíjaztatását kérelmezte; 
a folyamodvány a magas tanügyi kormányhoz felterjesztetvén, 
nyugdíjaztatásának ügye folyamatban van. Sajnálattal búcsú
zom el e helyen is Kirchner Károly tanártól, mert intézetünk 
benne egy lelkiismeretes tanerőt, az ifjúság pedig egy szerető 
vezérét vesziti el.

A tanítás az állami tanterv szerint történt. Minden osztály 
külön nyert oktatást a vallástanban és a tornában; ez utóbbit 
két rendes tanár tanította, a kiknek egyike a tornatanitásra 
képesítve, a másika jogosítva van. Az állami tantervtől csupán 
annyiban tértünk el, a mennyiben a szabadkézi rajzot a III. 
IV. osztályban, az éneket pedig mind a négy osztályban föl
vettük a kötelezett tárgyak közé; tanítottuk, mint rendkívüli 
tárgyat, a gyorsírást is.

Az ifjúság egészségi állapota az egész évben kedvező volt. 
Ragályos betegség nem fordult elő; hivatalos orvosi szemvizs
gálat volt kétszer. Az I. II. III. osztályban kisebb megbete
gedések is csak szórványosan, a IV. osztályban valamivel 
gyakrabban ismétlődtek, de a normális mértéket itt sem lépték 
át. A város egészséges levegője;, az iskola czélszerü fekvése, a 
tágas tantermek és tornaterem, az intézet nagy játszótere és 
szép befásitott kertje együttesen kedvező befolyást gyakoroltak 
az ifjúság testi és lelki fejlődésére és a fentartóság az egészség 
ápolása szempontjából a szegény gyermekek fürdőzésére 100 irtot 
bocsájtott a tanári testület rendelkezésére. Nem hagyhatom szó 
nélkül azt a jó szokást sem, mely szerint a szülők a lakás 
választásánál kikérik a tanári testület tanácsát és tanítványain
kat mindenkor a legmegfelelőbb szállásokon helyezik el.

Az iskola látogatás rendes; csupán két tanulónál fordult 
elő nagyobb igazolatlan óramulasztás és pedig az egyiknél 
három, a másiknál csupán egy Ízben. Az elsőt az ismételt 
óramulasztások miatt a rendes tanulók közül töröltük, a má
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sodiknál pedig, mivel mindenkor kifogástalan magaviseletét 
tanúsított, a büntetések ötödik fokozatát alkalmaztuk

E két esetet leszámítva, a magaviselet általában kielégítő. 
Fordult ugyan elő néhány pajkosságból eredő kisebb kihágás, 
a melyeknél a szülők figyelmeztetése is szükségessé vált, a 
legtöbb tanuló magaviseletével azonban teljesen meg voltunk 
elégedve.

A mi az előmenetelt és szorgalmat illeti, az L, II., III. 
osztály, de különösen a II. osztály az egész év folyamán igen 
szép igyekezetei fejtett ki és az év végén dicséretes eredményt 
mutatott fel. A IV. osztályban a tanulók túlnyomó többsége 
gyenge; itt — leszámítva néhány jó tanulót — sem elegendő 
szorgalmat, sem kielégítő előmenetelt nem tapasztaltunk. Ezen 
osztályban a hanyagság és a tehetség hiánya sok tanulónál 
elégtelen osztályzatot eredményezett; aránylag sokkal kevesebb 
az elégtelen osztályzat az I. és III. osztályban, legkevesebb a 
II. osztályban.

Az I. osztályban a tanulók háromnegyed része német 
ajk ú ; ezek azonban — kevés kivétellel — nemcsak a magyar 
nyelvet sajátították el az év végére, hanem kitartó szorgalmuk
kal legyőzték azokat a nehézségeket is, melyeket az iskola tan
nyelvének nemtudása görditett előmenetelük elé.

A tanári testület egyik fontos feladatát képezte a magyar 
nemzeti szellem és vallásos érzés ápolása és fejlesztése.

A magyar nemzeti szellem ápolása és fejlesztése érdekében 
megragadtunk minden alkalmat, hogy tanítványaink lelkében 
a hazaszeretet lángját felélesszük és azokban hazai intézménye
ink iránt ragaszkodást ébreszszünk. E  czélból ünnepélyt ren
deztünk október 4-én, 0  Felsége nevenapjáu és az igazgató 
megismertette az ifjúsággal forrón szeretett királyunk magasz
tos lelkületűt, mely által — midőn a nemzetet nagyszerű 
ajándékában részesítette — nemcsak múltúnk nagyságának, 
hanem saját fenköltségének is maradandó emléket állított. 
Ünnepélyt rendeztünk április 14-én az 1848-ik évi nagy 
alkotások ötvenedik évfordulójának emlékére, a mely alkalommal
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Béke Andor tanár ismertette az 1848-ilu vívmányokat, meg
kapó színekkel festette a küzdelmek nehéz éveit és a lélek 
közvetlenségével varázsolta az ifjúság elé a nemzet ötven éves 
munkáját, melyek hazánkat a müveit országok közé emelték.

A vallásos érzés ébrentartása és megszilárditása czéljából 
isteni tiszteleteket rendeztünk az ág. liitv. evang. gyülekezet 
templomában, a hol vasárnapokon és egyházunk egyéb ünne
pein a tanári testülettel jelent meg az ifjúság; az isteni 
tisztelet csupán a leghidegebb téli hónapokban tartatott az is
kola egyik helyiségében. Az ifjúság az év első felében advent 
első vasárnapján járult tanáraival az Ur asztalához; az év 
második felében 15 tanuló részesült eonfirmatio oktatásban és 
ezek, valamint felnőttebb tanítványaink és a tanárok áldozó 
csütörtök után következő első vasárnap részesültek az úri szent 
vacsorában. A jótékonyság gyakorlásának felébresztése sem 
kerülte el figyelmünket; gyűjtést rendeztünk a gyámintézet 
javára és annak gyümölcsét — 5 írt 66 krt — beküldtük 
az esperesség gyámintézeti pénztárához.

A más vallásé gyermekek vasárnapokon és a kijelölt 
ünnepeken saját egyházaik isteni tiszteletére jártak el és gon
dot fordítottunk arra, hogy minden tanuló eleget tehessen val
lása követelményeinek.

A nagym. m. kir. vallás és közokt. minister 1897-ik évi 
47253. sz intézvénye alapján Spitko Lajos kir. tanácsos székes
fehérvári tank. főigazgató május hó 12- és 13 án ejtette meg 
intézetünknél a szokásos módon hivatalos látogatását;, A láto
gatás befejezésével tartott értekezleten előadván tapasztalatait, 
a felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint elismerő hangon em
lékszik meg az intézet anyagi állapotáról, az ifjúság szorgal
máról és tanulmányi eredményéről, a tanári testület odaadó 
munkásságáról és az igazgatói ügyvitelről.

Az ifjúsági segítő egyesület — fennállásának második 
évében is — híven teljesítette feladatát, a mennyiben 55 tanu
lót segélyezett tankönyvekkel, a szegény gyermekekért fizette 
az orvosi és gyógyszertári számlát és minthogy ezen kiadások
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a rendelkezésünkre álló összeget nem emésztették fel, a leg
szegényebb tanulókat egyéb segélyben is részesítettük.

Ezen egyesület, melyre a mi viszonyaink között szép feladat 
várakozik, ez évben is talált nemes pártfogókra, akik részint alap
tőkéjét, részint évi bevételét jelentékeny összeggel gyarapították.

Az egyesület alapitó tagjai közé lépett ngs. Nádassy Kálmán 
kir. tanácsos, esp. felügyelő ur 25 írttal. Tek. Beke Andor 
tanár ur vezetése mellett Gráf Emma, Halász Sarolta, Frey 
Elvira és Melanie kisasszonyok, Pfeifer János, Arndt Gyula, 
Kirchknopf Ernő és Béla, Kanczler Antal és Ottmár, Kreschka 
Sándor és Gyula, Perczel Aurél és Dezső, Halász Ernő, Jagitza 
Vincze és Ernhaft Károly tanuló ifjak műkedvelői előadást 
rendeztek és 108 frt 60 krral gyarapították az alaptőkét.

Folyó kiadásokra adományozott: tek. Raubitschek Izór 
úr 20 frtot, tek. Mészáros Gyula úr 10 irtot, tek. Dr. Bélák 
Sándor úr, tek. dr. Schlesinger Dávid úr, t. Reidl Sebestyén 
úr 5 —5 frtot, továbbá tiszt. Majerik Győző úr 2 frt 20 krt.

A szorgalmas és jó magaviseletű tanulók kitüntetésére is 
jelentékeny adományok folytak be iskolánk régi barátaitól : 
Mólt. dr Moldovánvi István ur adott 10 frtot, tek. dr. Pót 
Radó, dr. Schweiz Antal, dr. Pick Mór, dr. Müller János, 
Fleischmann Lipót és Raubitschek Izór urak 1— 1 drb tizkoro- 
nás aranyat.

Folytak be adományok a szertárak részére a magas tan
ügyi kormánytól és egyesektől, melyek az értesitő megfelelő 
rovatában fognak felsoroltatni.

A mikor mindezen adományokról megemlékezem, kedves 
kötelességet teljesítek, ha az iskola és a fentartóság nevében 
hálás köszönetünket tolmácsolom.

’ A tanitást junius 8-án fejeztük be és e hó 9-én meg
kezdtük a vizsgálatokat, melyeket jun. 18-án fogunk befejezni. 
A vizsgálatok megkezdésekor az iskola kötelékében volt az év 
elején beiratkozott ifjúságból 168 tanuló.

Az egyházmegyei elnökség a torna vizsgát junius 19-ére, 
az évzáró ünnepélyt pedig 21-ikére tűzte ki.



Ú gy a vizsgálatokra, valamint az évzáró 
meghivattak a fentartóság és az iskolai bizottsj 
Tolnavármegye alispánja, a völgységi járás tőszóig 
városban levő testületek.

ünnepélyre 
igok tagjai, 
a bírája és a
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TV.
Tanári személyzet.«/

A  ta n á r  n e v e
és

ir .in ö sé g e
T á r g y a i  a z  e g y e s  o s z t á l y o k b a n

' eS

n
l í

J e g y z e t

B e le  Ander
rendes tanár

Magyar nyelv I. fi 
Latin nyelv I. III. 13 
Torna I. III.

19
4

Az I. osztály főnöke, 
tanár-értekezleti jegyző, 

tanít 6 év óta.

F a i l  H en rii
helyettes tanár

Magyar nyelv III—IV. 7 
Német nyelv III. 4 
Vallás [ág. ev.] I—IV. 8 19

Intézeti exhortátor, 
tanít 3 év óta.

F orb erg er  László
rendes tanár

Német nyelv IV. 3 
Történelem III. 4 
Rajz. geometria I—IV, 10 
Szabadkézi rajz III—IV. 2 
Torna II. IV.

19
4

A III osztály főnöke, 
isk. könyv- és pénztáros, 

tanít 13 év óta.

G yalog  István
rendes tanár

Számtan I. II. IIV. 9
Történelem IV. 8 12

Igazgató, 
tanít 17 év óta.

K irch n er  K áro ly*
rendes tanár

Számtan II. 4 
Földrajz I—II—III. 10 
Ásványtan IV. 3 
Szépírás I —II. 2 19

A II. osztály főnöke, 
a szertárak őre, 
tanít 13 év óta.

M a l t e s e r  Imre
rendes tanár

Magyar nyelv II. 5 
Latin nyelv II. IV. 13 18

A IV. osztály főnöke, 
conv. ephorus, főpénztáron, 

tanít 25 év óta.

A sch eiib ren n erG y iil.
róm.-kath. s. lelkész

Vallás I—IV. 4 4 Tanít. 3 hú óta.

B iczó  Z s ip io n d
ev. ref. lelkész

Vallás I—IV. 4 4 Tanít 3 év óta.

Dr. R osen th al Tóbiás
izr. főrabbi

Vallás 1—IV. 4 4 Tanít 6 év óta.

M artin  G yörgy
ág. ev. tanító

Ének I—IV. 2 2
Tanítja az ág. ev. vall. 

tanulókat, az egyházi ének
ben ; tanít 14 év óta.

* Kirchner Károly a II. f. évben szabadságoltatván, tárgyaiból átvette Gyalog a 
számtant (II.), fiz. földrajzot (III.), ásványtant (IV.), Mirhauser a földrajzot (I.), fiaik a 
földrajzot (II.), Beke a szépírást (I — II.) és Fjrberger átvette Gyalogtól a történelmet a 
IV. osztályban.

3*



V.

( ószövetségi történetek ma
li ázi énekek.

A tananyag* és a tankönyvek kimutatása az 
egyes osztályokban.

I. o s z t á l y .
1. V a llá s , hetenkint két éra 

gyarázata; biblia olvasás és magyarázás; egyiiazi 
Tk. Bereczky Sándor: „Biblia ismertetés.-t

2. M a g y arn y e lv , h. 0. óra. Olvasmányok a népmesék, 
népmondák, rajzok, magyar és görög mondák köréből. Költői 
olvasmányok: János vitéz az óriások között, Kinn a ménes . . . 
Három fiu,‘ Huszárok, Anyám tyúkja, Nyalka huszár A rab 
gólya, Rákosi szántó a török alatt, Szüretünk, Téli világ, A 
vándor fiú. A nyelvtanból : A hang, szó, mondat, mondatrészek, 
beszédrészek; a mondatok felosztása alakjuk, viszonyuk és 
kijelentésük szerint A mondatrészek tárgyalásával kapcsolatban 
név- és igeragozás; szóképzés. Kéthetenkint iskolai Írásbeli 
dolgozatok, melyek részint a nyelvtan begyakorlására, részint 
olvasmányok tartalmának elmondására szolgáltak; helyesírási 
gyakorlatok. K. Szörnyei: Isk. magyar nyelvtan I. rész., 
Lehr Riedel: Magyar olvasókönyv I. rész.

3. L a tin , h. 7 óra. Olvasás és irás a helyes hangsúlyozás 
és kiejtés elsajátítására. A gyakorlókönyv I. részéből 38 latin 
s 30 magyar fejezet forditása. Az olvasmányok alapján a 
nyelvtanból a fő- és melléknevek ejtegetése, nemi szabályok, a 
melléknév fokozása, melléknévi határozók, praepositiók, szám
nevek, névmások, igeragozás. Szócsoportok s a fordított latin 
fejezetek részben könyv nélkül is. Isk. Írásbeli dolgozatok. 
Tk. Pirehala Imre: Latin nyelvtan és gyakorlókönyv.
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4. Földrajz, h. 4 óra. Magyarország és Ausztria; Europa 
vízrajza, éghajlata, természeti tárgyai, nép- és helyrajzi viszonyai. 
Az egyes vidékek rajzolása. Tk. Dr. Márki Sándor; Földrajz 
a gymnasiumok használatára, I. rész.

5. M e n n y is é g ta n , h. 3. óra. A négy alapművelet, elvont 
egy- és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. 
A mértékek és a pénzrendszer ismertetése. A számok tulajdon
ságai, oszthatósága, tényezői, a legnagyobb közös osztó és a 
legkisebb közös többes. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. 
Tk. Dr. Beke Manó: Közönséges számtan.

6. M é rta n i r a jz ,  h. 3 óra. A rajzoló geometria czélja és 
feladata. A nélkülözhetlen rajzeszközök. Fontos szabályok és 
utasítások. A koczka szemlélése. A téralakzatok. A planimetria 
alapalakzatai. Egyenes vonalú idomok. A symmetria. A görbe 
vonalak és a görbevonalu idomok. Az idomok kerületének és 
területének mérése. Az idomok összeillősége, egyenlősége és 
hasonlósága, Rajzgyakorlatok. Ekitmény (Geometriai ornamen- 
tumok.) A dessin (minta.) Ékítmények festése. Tankönyv: 
Hornischek H enrik: Rajzoló geometria.

7. S z é p ír á s ,  h. 1 óra. Folyóirási gyakorlatok.
8. T o rn a , h. 2 óra. S z a b a d g y a k o r l a t o k :  alap-,

terpesz- és lépőállások. Tagszabadgyakorlatok, karlendités, lökés 
és ütés, törzshajlitás. Egyenoldalu összetett szabadgyakorlatok 
kettős és négyes ütemben. Járó szabadgyakorlatok, játékok 
havonként kétszer. R e n d g y a k o r l a t o k :  állás, igazodás, fe
dezés, rendek, kettős rendek képezése. S z e r g y a k o r l a t o k :  
a vízszintes és rézsútos létrán, nyújtón, korláton, gyürűhintán, 
mászórudón és kötélen az első osztály számára kijelölt tan
anyag ; ugrási előgyakorlatok a magas- és távolugrásra.

II. o s z t á l y .

1 . V a llá s , h. 2 óra. Újszövetségi történetek magyarázata; 
biblia-olvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. mint az I. 
osztályban.

2. M a g y a r  n y e lv , h. 5 óra. Olvasmányok: az elbeszélések, 
tanító mesék, leírások, magyar történeti olvasmányok, görög 
mondák és történet köréből tárgyi, nyelvi magyarázattal és a 
tartalom elmondásával. Költői olvasmányok: Salamon, Búcsú, 
Hazámhoz, A lengyel anya, A zarándok, A betyár, Szent



László Fiive, A puszta télen, A jó öreg korcsmáros, A kereszt 
útról.

N y e l v t a n :  Megfelelő olvasmányok alapján a rágós és név- 
utós határozók tárgyalása. Az összetett, összevont, rövidített, 
többszörösen összetett mondatok és a körmondat. Két heten
ként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok Tk. mint az 1. osztály
ban II. rész.

3. L a tin  n y e lv , h. 7 óra. Olvasmány : Pireliala Imre latin 
olvasó és gyakorló könyvéből : De Attila, Hunnorum rege, De 
bello Trojano, De regibus Romanis, De libera civitate, Senten- 
tiae . 30 latin— magyar és magyar—latin olvasmány fordítva 
s részben emlékelve.

N y e l v t a n :  A névszók ismétlése és teljes befejezése. -A 
rendes és rendhagyó igék conjugatiója. A rendhagyó igék tö
vei. Szóképzés. Két hetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok

4. Földrajz, h. 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földrajza. Tk. mint az I. osztályban II. rész.

5. M e n n y isé g ta n , h. 4 óra. Összeadás és kivonás fejben, 
könnyítések a szorozásban; korlátolt pontosságú számítások ; a 
mértékek átszámítása. Az arányos mennyiségek, következtetés 
egységről egységre általános esetben. Százalék számítás és al
kalmazása a nyereség, veszteség, bruttó, tára, nettó, scontó, 
rabatt kiszámításánál stb. Arányok és arányiatok ; az aránylat 
alkalmazása az egyszerű és összetett hármasszabálynál. Isk., és 
házi Írásbeli dolgozatok. Tk. mint az I. osztályban.

6. M é rta n i ra jz , h. 3 óra. Stereometrie; téridomok és al
kotórészeik. Vetülettan; sik- és térbeli idomok ábrázolása pár
huzamos vetítés által. Tk. Landau-Wohlrab 11. rész.

7. S z é p ír á s ,  h, 1 óra. Mint az I. osztályban.
3. T o m a , h. 1 óra. Rend- ,  S z a b a d -  és S z e r g y a k o r 

l a t o k ,  melyeket Maurer János, a nemzeti tornaegylet mű
vezetője a „tornázás anyaga a középisk. alsó osztályai számára“ 
ez. falitáblákon ezen osztálynak kijelöli; továbbá: „Tornajáté
kok“ Oheroly János zsebkönyve és a „Tornaiigybén“ czimii 
folyóiratban megjelent játékok nyomán. — Fürdés és úszás. 
Korcsolyázás.
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III. osztály.
1. V a llá s , b. 2 óra. A keresztyén egyház rövid története. 

Egyházi énekek. Tk. Bereczky Sándor Egyháztörténet.
2. M a g y a r  n y e lv , h. 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan ; 

hangtan, szótan és mondattan. —  Az ütemes verselés ma
gyarázata a költemények alapján. Olvasmányok : A magyar 
nép rokonai, Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat, Nagy Lajos 
jelleme, Hunyady János, A görög szinliáz, A lőpor, A lövő 
fegyver. K öltem ények: Both bajnok özvegye, Szülőföldemen, 
Tamás vitéz, Pató Pál ur, Egy gondolat bánt engemet, Ma
gyarország czimere, A szerény, Az igazi bölcs, Családi kör. 
K ét hetenként iskolai vagy házi Írásbeli dolgozat. Tk. Sziny- 
n y e i: Rendszeres magyar nyelvtan és Lehr-Riedel : Magyar 
olvasókönyv III. rész.

3. L a tin  n y e lv , h. 6 óra. Olvasmány: Versus memoriales 
Catonis, Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus 
Március, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Su
perbus, De mutatione reipublicae, Bella adversus Tarquinios 
gesta, Bellum Fabiorum, T. Quintus Cincinnatus, Veicus bel
lum, Falerii eapti, Bellum Gallicum, De gente Manlia, Bellum 
Sámniticum, Bellum Tarentinum, Bellum Punicum Prinnun 
fejezetek fordítása. Phaedrusi mesék. Phrasisok gyűjtése. Retro- 
versio. Egyes szebb részletek emlékelése. N y e l v t a n :  A szó
képzés tüzetesen. A latin prosodia rövid ismertetése a declina- 
tiok, conjügatiok és szóképzés alapján. A m o n d a t t a n b ó l ;  
Az állítmány és alany. A jelző. Az értelmező. Az accusativus, 
dativus, genitivus és ablativus. Az igenevek használata. Meg
felelő magyar latin fordítások a nyelvtani anyag begyakorlá
sára. Hetenként isk. Írásbeli dolgozat. Tk. Pirchala Imre „La
tin olvasó és gyakorló könyve és latin nyelvtana.“

4. N ém et n y e lv , h. 4 óra. A német hetük; nyújtásuk és 
a hangsúly; olvasás és helyesírás. Az egyszerű mondat: egye
nes és fordított szórendje; a főnév: többes képzése és deelina- 
tiója; a melléknév: fokozása és ejtegetése; a határozók: prai-
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positiók használata; a számnév nemei és képzésük; az ig e :  
erős, gyenge és vegyes igék, a conjugatió; rnódjelentő vissza
ható, személytelen és összetett igék. — Két hetenként Írásbeli 
iskolai dolgozatok. Olvasmányok és kisebb költemények nyelv
tani magyarázatokkal és beszédgyakorlatokkal. Tk. Virányi 
Ignácz. Módszeres német nyelvtan és Olvasókönyv.

5. T ö r té n e le m  é s  p o litik a i f ö ld ra jz ,  h. 4 óra. A magyarok 
története az 1867-iki kiegyezésig és Magyarország jelen álla
pota. Tk. Varga Ottó : A magyarok történelme és Magyar- 
ország a jelenben.

6. F ö ld ra jz , h. 2 óra. Fizikai és mathemathikai földrajz. 
Tk. Dr. Smidt Ágoston. Fizikai földrajz.

7. M e n n y isé g ta n , h. 3 óra. Kamatszámítás: a kamat, tőke, 
százalék és idő kiszámítása. Az értékpapír számítása: részvény, 
állampapír és váltó leszámítása. A határidő számítás. A kama
tos kamat kiszámítása. Arányos osztás. Társas üzletek és vál
lalatok, az arányszámok megalkotása. Az átlagos ár és a ke
verendő mennyiségek arányának kiszámítása. Az arany és 
ezüst tárgyak ötvénysúlya, szinsúlya és finomsága ; az ezekre 
vonatkozó számítások. A hazai és külföldi arany és ezüstpén
zek Ötvény és szinsulyának kiszámítása. Lánczszabály. Agio, 
Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok. Tk. mint az I. osztályban.

8. M é rta n i r a jz ,  h. 2 óra. Szerkesztő planimetria. Egyenes 
vonalú idomok. Két, három és négy hely térképe. Négynél 
több hely térképe: triangulatió és a cordináták módja. Az 
egyenes vonalú síkidomok átalakítása. Helyszinrajzok készítése. 
A mérőasztal ismertetése. Görbe vonalú idomok. Tk. Landau- 
Wohlrab : Rajzoló Geometria III. rész.

9. T o rn a ,  h. 2 óra. Szabadgyakorlatok : támadó, guggoló 
és védő-állások, térdelés, támaszfekvés. Tagszabadgyakorlatok: 
karlendités, lökés és körzés kisebb súlyzókkal és fabotokkal is. 
Járó szabadgyakorlatok; a járás kiilömböző nemei, utánlépő, 
hármaslépő járás, gyors és kitartó futás. Társas szabadgyakor
latok: lovaglás, vállvetve guggolás, taliga. Játékok. Összetett 
szabadgyakorlatok 2 — 4 —ti és 8-as számlálás szerint, de mind
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egyoldalúan. R e n d g y a k o r l a t o k :  A rendek és kettős ren
dekbe való fejlődés, rendek és sorokba való szakadozás, sor
bontás, elé, mögé és mellé sorakozás, fejlődések arcz és oldal
sorból, kanyarodások, négyszög-, körképzés, szög-, csiga- és 
kigyóvonulás, ellenvonulás 2, 4 és 8-as sorokban. Szergyakor
latok : A nyújtón, korláton, vízszintes és függélyes létrán, 
gyűrű- és körhintán, mászórudon, kötélen, lebegő és kápás- 
támfán, valamint rohamdeszkán ezen osztály számára előirt 
tananyag. Magas és távolugrások.

10. S z a b a d k é z i  ra jz , h. 1 óra. Diszitmények különféle stíl
ben, gypsminták után való rajzolás,

IV . o s z t á l y .
1. V a llá s , h. 2 óra. Keresztény kit- és erkölcstan. E gy

házi énekek. Tk. Bereczky Sándor: Keresztény hittan és er
kölcstan.

2. M a g y a r  n y e lv , h. 4 óra. Költői olvasmányok: Arany 
Toldija, megvilágítva tartalma, szerkezete, jellemei és stílusának 
sajátságai szerint. Magyar vagyok, Szüléimhez, Okatootáia, A 
magyarokhoz. Prózai olvasmányok: Ferencz király megkoro- 
náztatása, Vörösmarty életéből, Kassay István, Ifjú Wesselényi 
Miklós képe, Két jelenet id. Wesselényi Miklós életéből, A 
Vaskapu, A két gazdag ember gyermeke, Jakli. Ezek alapján 
a prózai és költői nyelv tulajdonságai; vegyes hatású szóképek 
és az érzés képei. Az irály tiszta magyarsága, világossága, 
szabatcssága, ereje és csinossága. Verstan: Az ó-klassikai, mo
dern és magyar nemzeti versformák. — Két hetenként iskolai 
vagy házi dolgozat. Tk. Góbi : Magyar Irálytan és Arany 
Toldija magy. Lehr.

3. L a tin  n y e lv , h. G óra. Olvasmány: De hello Punico 
secundo. De Románomra post pugnarn Connensem magnanimi- 
tate, D, Gu. Fabio Maximo. De Syracusarum obsidione. De 
caede Archiinedis. De situ urbis Syracusarum. D. P. Cornelio 
Scipione. De hello Puniéo tertio. Somnus Scipionis. De legibus 
Graehanis. Bellum Cimbricum et Teutonicum, De Gallia- Ger-
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manique moribus. De situ ac moribus Brittaniae. Bellum soci
ale Mithridaticum et Mariauum. Költői olvasmány: A haszon
lesés, Az idő hatalma, Romulus és Remus kitevése, Gabii eapti, 
Fabii trecenti sex. Phrasisok gyűjtése, retrovertio. Egyes rész
letek emlékelése. Magyar-latinból 24 gyakorlat forditva ele
mezve. Nyelvtanból : az állitás módjai. A fölszólító, óhajtó, 
kérdő mondatok. Mellérendelt mondatok. Mondatok összevonása. 
Oratio obliqua. Szórend. A latin versmérték. A római naptár. 
Két hetenként írásbeli dolgozat s minden harmadnapon házi 
dolgozat. K. k. mind fentebb.

4. N ém et n y e lv , h. 3 óra. Olvasás és helyesírás. A szó
képzés. M o n d a t t a n :  A mondat. Alany, állítmány. Az ige
idők használatáról. Az ige módjai. A bővített mondat. A jelző 
és helyzete. A főnévi igenév használata. A tárgyeset. Tulajdo
nitó eset. Birtokos eset. Az egyszerű, összetett és összevont 
mondat. Fő- és mellékmondat, mondatkötés. A mondat szerke
zet és ennek szórendje. A mellékmondatok. Rokonértelmű szók. 
Prózai és költői olvasmányok tárgyi és nyelvtani magyaráza
tokkal. Beszédgyakorlatok. írásbeli dolgozatok. Tk. mint a III. 
osztályban. II. rész.

5. T ö r té n e le m , h. 3 óra. Az Ókor története. A keleti né
pek és görögök, továbbá a rómaiak története a császárság koráig 
különös tekintettel a műveltségre. Tk. Varga Ottó: Világtör
ténet.

6. M e n n y isé g ta n , h. 3 óra. Algebra : az algebra jelei; az 
összeg, szorzat, hatvány, különbség és az algebrai szám ; az 
alg. mennyiségek összeadása és kivonása. Két és több tagnak 
szorzása, hatványozása; a hánj ados és a geometriai sor. A 
legnagyobb közös osztó és a törtek egyszerüsitése; a legkisebb 
közös többszörös és a törtek összevonása. Első fokú egy isme
retlennel biró egyenletek és az arányiatok. Tk. Mauritz Rezső: 
Általános számtan.

7. M értan i r a jz ,  h. 2 óra. Stereomctiia ; téridomok és al
kotó részeik, távlattan a megfelelő rajzgyakorlatokkal és a ve
tülettannak ismétlése. A kúpszeletek. A kör evolvense, a cyk-
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loisok, csigavonalak. Építmények metszetei. Tk. mint a III. 
osztályban, IV. rész.

8. T e r m é s z e t r a j z ,  h. 3 óra. A levegő és viz fizikai tulaj
donságai, összetétele, alkatrészei; vegyidet, keverék, súlyviszo
nyok. S, P, C. és ezek termékei. A protein anyagok és szén- 
hydratok. Cl. A fontosabb szerves és szervetlen savak, fémek, 
alják, sók. Az ásványok tulajdonságai és azok rendszeres le- 
irása. A kőzetek fajai; A föld történetének korszakai és a mű 
ködő erők. Tk. Dr. Rotli Samu : Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai.

9. T o rn a , h. 2 óra. Rend-, Szabad- és Szergyakorlatok,
melyeket Maurer János, a nemzeti tornaegylet művezetője, a 
„tornázás anyaga a középisk. alsó osztályai számára“ ez. fali
táblákon ezen osztálynak kijelöli; továbbá: „Tornajátékok“,
Oheroly János zsebkönyve és a „Tornaügy“ czimű folyóirat
ban megjelent játékok nyomán. — Fürdés és úszás. — Kor
csolyázás.

10. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. Mint a III. osztályban.

É nek , h. 2 óra. I — IV. oszt. együtt két csoportban. I. cso
port [gyengébbek] h. 1 óra. Hanggyakorlatok, egy szólama 
népdalok. II. csoport [gyakorlottabbak] b. 1 óra. Hanggyakor
latok, 10 drb egy- és több két-, három- és négyszólamú dal. 
Az ág. ev. hitvallásunkkal egyházi énekek.

G y o rs írá s , Gabelsberger-Markovics rendszere szerint taní
totta Marhauser Imre rendes tanár és okleveles gvorsiró. Részt 
vett benne 35 tanuló, és pedig 22 kezdő, 13 haladó. Az évi 
tandíj 2 —2 frt. Tandij elengedésben részesült 5 tanuló.

Z en e . Becht Konrád, Martin György, Müller József elemi 
iskolai tanítók és Gebauer Antal zenetanitó tanítottak több 
ifjút zongorázni, hegedülni és czimbalmozni.
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VI.

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

Bauer György rom. kath., Tolnám.
Bodnár Károly róm. kath., Mórágy, Tolnám.
Blum János ev. ref., Bonyhád, Tolnám.
Braun Viktor róm. kath., Ozora, Tolnám.

5 Diszberger Jakab ág. liitv. ev., Kalaznó, Tolnám.
Fittler Henrik ág. hitv. ev., Udvari, Tolnám.
Glaser Jenő izr. vall., Sásd, Bai-anyain.
Gyalog György ág. hitv. ev., S.-Szent-Lőrincz, Tolnám. 
Györgyi Rezső róm. kath., Egerágh, Baranyaié.

10 Hesser József izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Koffer Lajos róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Káspári János ág. hitv. ev., Varsád, Tolnám.
Kovjanics Radó gör. kel., llácz-Töttös, Baranyam.
Krausz Gyula, róm. kath., Rácz-Mecske, Baranyam.

15 Kréth István ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Kruder Vincze róm. kath.. Dombóvár, Tolnám.
Kuthy Árpád róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Ktinsztler János ág, hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Lambert János róm. kath., Mőcsény, Tolnám.

20 Lovinusz József, róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Mercz András ág. hitv. ev., Majos, Tolnám.
Neun János ág. hitv. ev., N.-Ágh, Baranyam.
Papp Sándor róm. kath., Horhát, Zólyomra.
Páhok Béla róm, ka th , Kapos-Szekcső, Baranyam.

25 Pfendesack Sándor ágh. hitv. ev., Hidasd, Baranyam.
Polgár Dezső ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Potzner János, ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Prager Gyula izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Rauch Illés ág. hitv. ev., Hidegkút, Tolnám.

30 Redcr János ág. hitv. ev., Bonyhád.
Reichort Gyula ág. hitv. ev., Kis-Tormás, Tolnám.
Schäfer János, ág. hitv. ev., Varsád, Tolnám.
Scherer János, ág. hitv. ev. Varsád, Tolnám.
Sehultheisz Rezső ág. hitv. ev., Hidegkút, Tolnám.

35 Szommer Gyula izr. vall. Felsö-Nána, Tolnám.
Scheibner Kálmán róm. kath., Hidasd, Baranyam.
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Tűrök József, rom. katli., Báta, Tolnain.
Wigand Henrik, ág. liitv. ev., Varsád, Tolnám.

Kimaradtak:
Deutsch Lajos, izr. vall.
Straicher József róm. kath., Kis-Dorogli, Tolnám.
Ürögdy Elemér ev. ref., Gyönk, Tolnám.
Lotz Jakab ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.

II. o s z t á l y .

Asztalos István ág. hitv. ev., Ságvár, Somogym.
Becht László ág. hitv. ev., Mekényes, Bárányára.
Becker Gyula ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnára.
Bélák Sándor ág. hitv. ev., Enying, Veszprémin.

5 Blum Henrik ág. hitv. ev., Izmény, Tolnám.
Bohár László ág. hitv. ev., Toponár, Somogyin.
Borsos Gyula róm. kath., Tót-Keresztur, Somogym. 
Csaider György róm, kath., Bonyhád, Tolnám.
Dorn Zsigmond ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.

] () Dömötör Gyula ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám. 
Eibach Ödön róm, kath., Bonyhád, Tolnám.
Fromberg Zsigmond, ág. hitv. ev., Nagy-Dorogh, Tolnám. 
Geiszt Kálmán róm. kath., Tekeres, Bárányára.
Glöckner Keresztély ev. ref., Mórágy, Tolnám.

1 5  Grimplini Antal róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Grosch Henrik ág. hitv. ev., Bonyhád, Tolnám.
Heil Ede róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Hesser Jenő izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Haszás György ev. ref., Duna Szent-György, Tolnám.

20 Hander Antal ev. ref., Mórágy, Tolnám.
Kául Pál róm. kath., Szászvár, Baranyam.
Kinkel György ág. hitv. ev., Mucsfa, Tolnám.
Kovach Lajos ev. ref., Kis-Vejke, Tolnám.
László Sándor ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám.

25 Lengyel József róm. kath., Báta, Tolnám.
Lincz Ferencz róm. kath., Hetvehely, Baranyam.
Mercz János ág. hitv. ev., Majos, Tolnám.
Németh Márton róm. kath., Fáczánkert, Tolnám.
Osztrich Lajos róm. kath., Duna-Földvár, Tolnám.

30 Pfaff Henrik ág. hitv. ev., Udvari, Tolnám.
Philipp János róm. katli., Dárda Baranyam .
Pintér István róm. katli., Értény, Tolnám.
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Polster Béla ág. liitv. ev., Hács, Somogyin.
Pucsli József róni. kath., Kis-Vejke. Tolnám.

35 Purtli Lajos ág. hitv, ev,, Döröcke, Somogyin.
Eeitinger Henrik ág. hitv. ev., Bikái, Bárányára.
Reidl József ág, hitv. ev., Báta, Tolnám.
Rosenbaum Ferencz izr. vall., Szálka, Tolnám.
Safáry Gyula ág. hitv. ev., Kis-Kőrös, Pestm.

40 Scharfenberger János róni. kath., Nagy-Mányok, Tolnám. 
Schwartz Jenő izr. vall., Ada, Bács-Bodrogm.
Schwartz Lipót izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Somogyi Ferencz ev. ref., Duna-Szent-György, Tolnám. 
Sziklai János róni. kath., Jánosi, Baranyam.

45 Szilezer Ignácz izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Till Imre róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Till János róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Winecker János ág. hitv. ev., Udvari Tolnám.

Ili. osztály.
Aizenpreisz Dezső ág. hitv. ev., Dunaföldvár, Tolnám. 
Bauer Gyula ág. hitv. ev., Torvaj, Somogyin.
Becker Mihály ág. hitv. ev., Hácsfalu, Baranyam. 
Bucsky Sándor ág. hitv. ev., Szili, Somogyin.

5 Csirc Barnabás ev. rcf. Nagy-Bajom, Somogyin.
Dávid Pál ev. ref, Alsó-Nyék, Tolnám.
Dörmer Frigyes ág. hitv. ev., Felső-Nána, Tolnám. 
Eibenschütz Fíilöp izr. vall., Bonyhád, Tolnám. 
Engelmann Géza izr. vall., Budapest.

10 Galle Tivadar ág. hitv. ev., Kis-Harta, Pestm.
Ginter András róni- kath., Tevel, Tolnám.
Gödé Lajos ev. ref., Madocsa, Tolnám.
Gries Sándor izr. vall., íztnény, Tolnám.
Gros Dezső izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

15 Hiltter Károly ág. hitv. ev., Hidasd, Tolnám.
Kellert Sándor izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Kiss Ernő róm. kath., ITidas-Bonyhád, Tolnám.
Kis Zoltán ev. ref., Kákics, Baranyam.
Koch Péter ág. hitv. ev., Nagy-Dorogh, Tolnám.

20 Kopacsek Ervin róm. kath., Mucsi, Tolnám.
Kovách Árpád ev. rcf., Kis-Vejke, Tolnám.
Kovjanits Rankó gör. kel., Rácz-Töttés, Baranyam. 
Macher Endre ág. hitv. ev., Lajos-Komárom, Veszprémin.
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Maráth János róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
25 Mészáros János ág. hitv ev., Zehipuszta, Baranyam. 

Mikes József róni. kath., Magyar-Peterd, Baranyam. 
Pálóczy Lajos ev. ref., Nagy-Dorogh, Tolnám.
Pokorni Antal róni. kath,, Bonyhád, Tolnám 
Rihmer Károly róni., kath., Beremend, Baranyam.

30 Rotli Ferencz ágh. liitv. ev., Bonyhád, Tolnamegye. 
Schád János ág. hitv. ev., Sár-Szent Lőrincz, Tolnám. 
Schleinig István, ev. ref., Álmosd, Biharm.
Somogyi Béla róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Steib József róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

35 Tóth Dezső róm. kath, Ságvár, Somogyin.
Vargha Alajos róm. kath., Kis-Kozár, Baranyam. 
Walter Henrik" ág. hitv. ev., Felső-Nána, Tolnám. 
Weisz Márkusz izr. vall., Mindszent, Győrm. 
Wittelsbach Károly róm. kath., Rácz-Boly, Baranyam.

Kimaradtak :

Schlesinger József izr. vall., Pécsvárad, Baranyam. 
Ürögdi Győző ev. ref., Gyönk, Tolnám.

IV. o s z t á l y .
Bakay Árpád róm. kath., Nagy-Dorogh, Tolnám.
Bind Imre ág. hitv. ev., Rácz-Kozár, Baranyam.
Braun Károly izr. vall., Ozora, Tolnám 
Fazekas Géza ev. ref., Deucsháza, Baranyam.

5 Fehérváry Lajos róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Grósz Dávid izr. vall., Várkony, Baranymm.
Győry János, ág. hitv. ev., Sár-Szent-Lőrincz, Tolnám. 
Haffuer István ág. hitv. ev. Bonyhád, Tolnám.
Halász Lajos róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

10 Hilbert Gyula ág. hitv. ev., Szegzárd, Tolnám. 
Katzenbach István ág. hitv. ev., Czecze, Fehérm. 
Kerber János ág. hitv. ev., Mucsfa, Tolnám. 
Kirnbauer Gyula ág. hitv. ev., Vágod, Vasm.
Klein Sámuel izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

15 Knipl József róm. kath., Szatina, Baranyam.
Kőim Andor izr. vall., Döröcske, Somogyin.
Kovach Dezső ev. ref., Kis-Vejke, Tolnám.
Kiihnel Ferencz róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Kühnel Márton róm. kath., Kárász, Baranyam.
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Meszlónyi Imre róm. kath., Czecze, Fehérm.
Nyirő Sándor róm. kath., Szegzárd, Tolnám.
Percnyi (Przibil) Ödön, róm. kath., Mohács, Baranyai«- 
Péter Kálmán ág. hitv. ev., Nagy-Mányok, Tolnám. 
Pintér Vilmos róm. kath., Marczali, Somogyin. 
Podgorelátz Jenő róm. kath. Nádasd, Baranyam.
Reiter János ev. ref., Bonyhád, Tolnám.
Rovacsek Rezső róm. kath., Báttaszék, Tolnám.
Safáry Dezső ág. hitv. ev., Kis-Kőrös, Pesti«.
Sipos Mihály róm. kath., Bonyhád, Tolnain.
Spitzer Jenő izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Spohn József róm. kath., Nagy-Mányok, Tolnám. 
Steiner Sándor ág. hitv. ev., Nagy-Dorogh, Tolnám. 
Stern Arthur izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Strasser Benő izr. vall, Lengyel, Tolnám.
Szabó Ernő róm. kath., Szántó, Tolnám.
Szentpétery Lajos róm. kath., Paks, Tolnám.
Sziklay Lajos róm. kath., Jánosi. Baranyam.
Tancsa Pál ev. ref., Nagy-Dorogh, Tolnám.
Tóth Miklós ev. ref., Diószeg, Bihari«.
Vargha János ág. hitv. ev.
Weiszbart János róm. kath., Bezedek, Baranyam. 
Wildanger János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Zwiebach Ferencz, izr. vall., F.-Nána, Tolnám.

Évközben magántanulóvá lett:
Stern Izidor izr. vall., Dombóvár, Tolnám.

Kimaradt .-

Hegedűs Lajos róm. kath., Pécs.

4
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yin .
A tanulók előmenetele és magaviseleté a tanév végén.

I. ZEH I ö m .en e te l.

M ilyen e lő m e n e te l t  t a n ú s í to t t
1. II. III. IV.

Összesen
o s z t ti y  b i n

Minden tárgyból jeles 1 2 2 2 7

Minden tárgyból legalább jó 11 18 6 4 39

Minden tárgyból legalább elégséges 19 19 24 26 88

Egy tárgyból elégtelen 2 4 3 2 11

Két tárgyból elégtelen 1 3 2 4 10

Több tárgyból elégtelen 4 2 2 5 13

Összesen 38 48 39 43 168

I I . 3x1 a g a v is e le t .

M inő m a g a v is e le té t  t a n ú s í t o t t ?
1. II. III IV.

1 Összesen
o s z t á l y b a n

Jó 32 45 32 28 137

Szabályszerű 6 3 7 13 29

Kevésbbé szabályszerű • — — — 2 2

Hossz — — — — —

Összesen 38 4 8 3 9 4 3 1 6 8
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a tanév

1. 42 88—718 l 12 1 6 13 241 6 38 2 15 2- *>
Ó 1- 5 —5 4—1 2 9 14 7 6 ———9 19 10 20

II. 48 - 48 - 3 18 7 17 — 6 23 25 16 48 1 11 8 —8 2 —3 1 5 10 3 1 1* 4 14 14 13 2 — 10 21 17 25

III. 41 - 39 ——13 7 13 1 5 25 13 1 10 39 1 7 3 1 7 - —3 2 5 8 1 1 - 1* 2 14 14 7 1 - 8 12 19 17

IV. 45 —43 1 5 11 5 19 9 35 9 - 6 44 - 7 4 2 3 1 6 8 9 3 1 - — — 3 15 16 9 1
1

8 19 17 16

176 — 168 1 15 6020 61 2 26 96 71 2 38 169 440 12 3 21 3 117 3 23 31 7 4 3 14 30 38 48 25 10 135 71 63 78

176 169 169 169 169 169 169

*) J e g y z e t .  Ministeri engedélyivel vétettek.





IX .

Ö s z t ö n d í j  a k:
1. A Rosenstein-féle 1000 frtos alapitvány kamatait Bony- 

luíd nagyközség elöljárósága tele részben G y ő r i  J á n o s  IV. 
és fele részben H f i t t er  K á r o l y  III. osztályú tanulóknak 
adta ki.

2. Bonyhád nagyközség „jubileumi alapítványának“ ka
matját —  tekintettel a szorgalomra és jó magaviseletre —  
kiadta S o m o g y i  B é l a  III. oszt. tanulónak.

3. A Fördös-féle 500 frtos alapitvány kamatját W a l t e r  
H e n r i k  III. és A s z t a l o s  I s t v á n  II. oszt. tanulók között 
osztottuk meg.

4. Az iskola régi tanítványai 3000 frtos alapítványának 
kamatját G l ö c k n e r  K é r  é s z t é i  y II. oszt. tanulónak adtuk, 
ki az alapitók feltételeinek mindenben megtelelt.

5. A Balogh Imre-féle 100 frtos alapítvány kamatját kapta 
szorgalmáért és jó magaviseletéért B o b  ár L á s z l ó  II. oszt. 
tanuló.

G. A bonyhádi polgári casino 100 frtos „Jókai“ alapít
ványának kamatját elnyerte F i t  t i e r  H e n r i k  I. oszt. tanuló.

7. A tanári kar 100 frtos „Petőfi“ ösztöndijának kamat
ját kapta jó magyar irályáért E n g e l m a n n  Gé z a  III. oszt. 
tanuló, a ki a kitüntetésre más tekintetben is érdemes.

8. Mélt. Dr. Moldoványi István ur 10 frtos szorgalom- 
dijával a latinnyelvben tanúsított előmeneteléért P é t e r  K á l 
má n  IV. oszt. tanulót tüntettük ki.

9. Tele. Fleischmann Lipót 1 drb 10 koronás aranyát 
szorgalmáért és jó magaviseletéért S c h e r e r  J á n o s i ,  oszt. 
tanuló kapta.

4*
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10. Tek. Dr. Pick Mór ur 1 drb tizkoronás aranyát komoly 
igyekezetével Z w i b a c h  K e r e n  ez  IV. oszt. tanuló érde
melte meg.

11. Tek. Dr. Schvetz Antal ur 1 drb tizkoronás aranyát 
Magyarország történetében tanúsított jártasságáért K i s s  Z o l 
t á n  III. oszt tanuló kapta.

12. Tok. Dr. Pót Radó ur 1 drb tizkoronás aranyával 
P o l s t e r  B é l a  II. oszt tanulót tüntettük ki, mint a ki német 
anyanyelve daczára teljesen leküzdte az eléje gördülő akadá
lyokat.

13. Tek. Dr. Müller János ur 1 drb tizkoronás aranyát 
G ö d é  L a j o s  III. oszt. tanulónak Ítéltük.

14. Tele. Raubitschek Izór ur 1 drb tizkoronás aranyát el
nyerte T ö r ö k  J ó z s e f  I. oszt. tanuló.

15. A tanári kar elismerése jeléül jutalomkönyveket kap
tak: M é s z á r o s  J á n o s  III,  B é l á k  S á n d o r  és K a s z á s  
G y ö r g y  II., S c li u 11 li e i s z R e z s ő  és B o d n á r  K á r o l y  
I. oszt. tanulók, kik kiváló szorgalmuk és jó magaviseletüknél 
fogva megérdemelték tanáraik becsülését és szeretetét.

* 6



Kön} v-
A) K ö n y v tá r :

X.

és szertár- bútorzat.

a) V é t e l  ut j  án  

I. Folyóiratok :
1 . Magyar Kritika . . . . 5-05 frt
2. Tanáregyleti Közlöny . 4- — 11
3. Ev. Egyház és Iskola 0-05 n
4. Magyar Nyelvőr 5*05 n
5. Természettudományi Közlöny 4-05 11

6. Akadémiai kiadványok 1005 n
7. Egyet. Phil. Közlöny . 6-06 n
8 . Magyar Paedagógia 5-05 n
9. Tornaügy . 3-05 n

10. Irodalom Történeti Közlemények 5*05 n
11. Az Osztrák-Magyar Monarchia

Írásban és képben . 7-25 i i

12. Verhandlungen der Directoren-
Conferenzen in Preussen 3-60 n

13. Zeitschrift für das Gymnasialwesen 11-10 íi
Összesen :

II. Könyvek :
1 . Choral könyv, Altdörfer 4- — frt
2. Költemények, Sántha . 2- — 11
3. Képes Magyar Irodalomtörténet

Beöthi . . . . . 18-— V

4. Deutsche Litteraturgeschichte:
Wackernagel . 13-92 11

75 frt 40 kr.

Átvitel : 37 frt 92 kr.
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Áthozat: 37 fit 92 kr.
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5. Handbuch der Erziehung und des
Unterrichtes: Baumeister 31-08

11

6. Neuhochdeutsche Grammatik :
Engelien . . . . 4-50 11

7. Studien der Geographie : Stäuber 1-92 11

8. Tájszótár, Szinnyei 12 —
11

9. Magyarnyelv, Szinnyei 6- — 11

10 Az elegiáról, Aigner . 1-50 V

11. Repetitorium der lat. Sintax Menge 4-20 V

1 2 . Pallas-Lexikon, XIV., XV., XVI. 18- — 11

Összesen : 117 írt 12 kr. 

b) A j á n d é k  u t j á n :
1. Tolnavármegye törvényhatósága: Jókai nemzeti disz- 

kiadásának 20 újabb kötete.
2. Lágler Sándor és Kálmán Dezső' ur : Protestáns Pap.
3. A vallás- és közokt. ministerium : Hivatalos Közlöny.

B) A s z e r t á r  g y a ra p o d á s a .
a) V é t e l  ut j  án :

I. Fizika :
1. E gy  készülékhez rézcső . 3-50 írt
2. Dörzsvillanygép . . 40-— 11
3. Amalgam és papircsokor . — -50 11
4. Villanyos harangjáték . . 3-— 11
5. Haj- és közlekedőcsövek . 1-55 11
6. Ingaóra minta . 6 — 11
7. Barometer . 3-60 11
8. Thermometer . 1-20 11
9. Pneumathikus tüzszerszám . . 4-— 11

10. Szédszedhető leydeni palaczk . 4-23 V
11. Apró sulyok . 1*50 11
12. Csomagolás és szállítás . 5*03 11

Összesen: 74 írt 11 kr.
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II. Földrajz:

1. Keretek a fali képekre . 13 90 frt
2. Amerika isk. fali térképe . 7-25 „
3. Ausztrália „ „ „ . io -— „
4. Szállitási költség • - . 5 2  „
5. Termények . 56-41 „
6. Egy kánya kitömése . 4- — „
7. Egy keresztcsőrű ki tömése . • 2 —  „
8. Egy vidra bőr vétele . . 5-15 „

Összesen : 99 frt 23 kr.
III, Rajz :

1. Szekrények . 90-— frt
2. Forgatható képsík modell . 28-21 „
3. Mérő szalag . 4-50 „
4. Öt drb. mértani test . . 11-40 „
5. Sodronyminták . • io - -  „
6. Csomagolás szállítás • 1-94 „

Összesen : 146 frt 05 kr.
IV. Torna:

1. Létra átalakítása . — -80 frt
2. F ogasok . . . . . 2-40 „
3. Torna dob . 10-44 „

Összesen: 13 frt 64 kr.
b) Ajándék utján :

1. A magas tanügyi kormány 1897. évi 80116. sz. ren-
delettel ajándék: Fali térképek u, m .:

Graccia . . . . . 7-50 frt
A koronás birodalom . 7-50 „
Magyarország 1720-ban . 7-50 „

„ 1847-ben . 7-50 „
30-00 frt

2. Eibach Ödön 1 drb keresztcsőrű pintyet.
3. Podgorelátz Sándor 2 drb scorpiot spiritusban.
4. Pintér János tanitó 8 drb római érmet és 1 drb zabla 

lánczot, továbbá egy sar’ó alakú eszközt ajándékozott.
5. Sziklai Lajos több drb tengeri kagylót ajándékozott.

'
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I I I .  B ú to rz a t  g y a r a p o d á s a .

Az ifjúsági könyvtár számára 2 drb uj szekrény
készült . . . . . . 24 frt.
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Tápintézet.
Ez évben 79 ifjú iratkozott be. Átlag- véve 77 tanulót 

élelmeztünk még pedig teljes ellátással 31, ebéddel és vacsorá
val 46. Az előbbiek 67 irtot fizettek, az utóbbiak 51 irtot. 
Az intézetbe bármely vallási! tanuló vétetik íel. Az idei drága
ság daczára még a rendes fizetésből is elengedtünk 120 frtot 
a következő ifjaknak : Rovacsek Rezső, Spolin József, Walter 
Henrik, Macher Endre, Eisenprisz Dezső, Döimer Frigyes, 
Winckker János, Heil Ede, Lincz Ferencz, Botár László, Pol
ster Béla. Német Márton, Glöckner Keresztély, Geiszt Kálmán, 
Neun János, Polgár Dezső, Fittler Henrik, Scherer Jánosnak 
5 — 5 frtot, Asztalos István, Pfendesach Lajosnak 10 —10 frtot. 
A mint e kimutatás tanúsítja, a segélyezésnél is csak a jó 
magaviseletét, a szorgalmat és az illetőknek a n y a g i  v i s z o 
n y a i t  vettük tekintetbe.

Kedves kötelességet teljesítek, a midőn e helyen a befolyt 
adományokról beszámolok :

tek. Singer Bálint bányamérnök ur egy szekér szenet.
„ Mészáros Gyula úr 8 zsák burgonyát.
„ Mikes József ur 8 nyulat.
„ Dr. Müller János ur 2 nyulat.

Nagyméltóságu Perczel Dezső úr ispánja küldött 3 nyulat.
tek. Sziklay Lajos úr egy zsák szilvát.

„ Eisner János úr 50 kilo marhahúst,.
„ Marhauser Emma 10 liter bort. 

tek. Raubitschek Izor 2 frtot, a kerületi esperességi supplici- 
tásból 10ß írt, Borostyánkőnek szeretet adománya 1 frt.

Miután kerületünk területén a supplicitást megszüntette s

1
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mélt. és főtisztelendő Gyű rá ez Ferencz püspök úr a gyüleke
zeteket illetőleg annak lelkészeit körlevélben az ajándéknak 
k ö z v e t l e n  gyűjtésére, illetőleg beküldésére hívja fel, én is 
kérve kérem a kerületnek, de különösen esperességtinknek lel
készeit, tanítóit s általában minden tan ügy barátot, hogy al- 
gymnashmiunknak ezen áldásos intézetét karöltve gyámolitsák.

Bárminemű ajándékot, természetbelit is szívesen fogad s 
mély köszönettel nyugtáz

Bonyhád, 1898. június 20-án.
Marhauser Imre

gondnok.

•f-
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XII.

Az ifjúsági segélyező egyesület.
A) S e g é l y e z é s :

Az egyesület 267 drb. iskolai könyveiből, melyek 1 írtjá
val számítva 267 irtot képviselnek, kiosztottunk 55 tanuló között 
241 drbot és igy az ifjúságot e cziinen 241 írttal segélyeztük.

Az őszi hónapokban 50 tanuló kapott 1— 1 koronát, a 
tavaszi hónapokban pedig 75 tanuló kapott 2 — 2 korona értékű 
fürdőjegyet; a segélyezés e módja 100 írtba került.

Gyógyszertári számlát íizetett az egyesület 11, orvosi számlát 
pedig 13 tanuló után; e czimen kiadott 29 írt 47 kr.

B) Az  e g y e s ü l e t  s z á m a d á s a .  
I. B evétel:

Az igazgató jelentésben lelsorolt adományok
a) tőke gyarapításra
b) folyó kiadásokra .

Az iskolai pénztár segélye .
Az ifjúság hozzájárulása volt

4. Pfeifer János pártoló tag
5. Kamat . . . .

1.

2 .

3.

. 133-60 frt
. 48 80 11
. 100 — 11

oc oc í 11
1-— 11

. 12-27 11 = 383-G7 írt.

II. K iadás:
1. Tőkésítésre az alapszabályok értelmében az 

adományok a kamatok és a bevétel
2 5 % - a ........................................... 180 31 fit

2. Segélyezésre: könyvek, fürdőjegyek
gyógyszertári és orvosi számlára 164'92 „ 355‘23 frt.

Pénztári maradvány 38-44 frt. 
mely összeg első sorban iskolai könyvek beszerzésére fog for- 
dittatni.
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III. Az egyesület vagyona :
1. A múlt évben kitüntetett vagyon volt 253.85 frt
2. Tőkésítés . . . . . . . 180-31
3. Készpénz . . . .  . . . 38-44 5?
4. Könyvek értéke: a 267 frtbé)l leszámítva

25%-ot elhasználás czimén 200 25
összesen : 672 85 frt

v'!



XIII.

Figyelmeztetés az 1898jö. tanévre vonatkozólag.
A jövő iskolaév szeptember hó 1-én kezdődik. Augusztus 

hó 31-én tartjuk a javitó és felvételi vizsgákat, szeptember 
három első napját pedig a beírásra fordítjuk. A tanév meg
nyitása — a közbe eső vasárnap miatt — szeptember 5-én 
történik. Ezen időn túl csak azokat a tanulókat veszsziik fel, 
kik elmaradásukat elfogadható okokkal tudják igazolni. Azok 
kik szeptember 30-ika után jelentkeznek a fölvételre, magán
tanulókul tekintetnek és a II. f. évben csak azon esetben soroz- 
tatnak a rendes tanulók közé, ha az I. félév végén a vizsgát 
minden tárgyból kiállják.

Az I. osztályba oly gyermekek vétetnek fel, kik 9-ik évüket 
betöltötték és az elemi iskola IV. osztályát elvégezték, a mit 
vagy iskolai bizonyitványnyal, vagy pedig felvételi vizsgával 
tartoznak igazolni. Az első osztályba lépő tanulónak ezen ki vül 
keresztlevelet, illetőleg születési bizonyítványt is fel kell mutatnia ; 
a többi osztályba való fölvétel az előző osztályról szóló bizonyít
vány alapján történik. Végre a fölvétel előtt mindenkinek bizonyit
ványnyal kell kimutatnia, hogy részesült a második himlőol
tásban ; ha ez meg nem történt volna, az illető tartozik magát 
beoltatni.

Az a tanuló, a ki egy tárgyból kapott elégtelen osztály
zatot, javitó vizsgát tehet; szándékát azonban idejében b ek e ll  
jelentenie az igazgatónál. Az a ki két tárgyból kapott elégtelent, 
csak az ikola főhatóságának engedélyével bocsátható javitó 
vizsgára és ez iránt mindjárt az év végén kell az igazgatóság 
útján főtiszt. Gryurátz Ferencz dunántúli ág. hitv. ev. püspök 
úrhoz (Pápa) folyamodni. Kettőnél több tárgyból elégtelen 
osztályzattal biró tanuló javitó vizsgára nem bocsátható.
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idő közben elhagyja, köteles fizetni az összes járandóságokat 
arra a félévre, melyben az iskolát látogatta.

— félévenként 1 5 —15 írtban állapíttatott meg a magas tan
ügyi kormánynyal az iskola segélyezése iránt kötött szerződés 
értelmében; ezen felül minden tanuló tartozik az év elején

gyermekei tandij és egyéb járul kok fejében egész évre 15 irtot, 
tanári nyugdijra pedig 1 irtot fizetnek.

Az iskola fentartósága a szegény, j ó magaviseletii és lega-

vagy részben elengedi. Ez iránt szeptember 15-ig kell „Az iskolai

az igazgatóhoz benyújtani. A tanári nyugdijintézeti illeték alól 
senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegyesület, melyre minden tanuló 1 koronát 
fizet, segélyben részesíti azokat az ifjakat, a kik arra maga
viseletük és szorgalmuknál fogva érdemesek és a segélyre rá
szorulnak. A segély állhat: tankönyvek, taneszközök megszer
zéséből, gyógyítási költségek fedezéséből. Azok, kik a segélyezés 
bár mely módját igénybe akarják venni, jelentkezzenek az igaz
gatónál.

Tandíjkedvezményben és az egyesület segélyezésében része
sülhetnek a tanulok vallás különbség nélkül.

A convictusra vonatkozó tudnivalókat a t. közönség a 
„Tápintézet“ czimü rovatban találja.

Az ig'azg'atósáof mindenféle tudakozódásokra szívesen szolgál 
felvilágosítással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül fiaik 
számára szállást fel ne fogadjanak.

tanári nyugdijintézeti illeték czimén ö irtot fizetni. A fentartók

lább jó  általános osztálzattal biró tanulók tandíját egészben,
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