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A bonyhádi
ág. ev. esperessági algimnázium története.

Az esperesség.
A bonyhádi algimnáziumot a Tolna-Baranya Somogyi ág. 

cv. Esperesség« alapította és tartotta fenn mind e mai napig. 
Azért, a mikor az iskola történetének megírásáról van szó, nem 
lesz érdektelen dolog, ha foglalkozunk az esperesség múltjával 
és azokkal a körülményekkel, melyeknek az intézet léteiét kö
szönhette.

Az e s p e r e s s é g  az 1715 ik évben  k e l e t k e z e t t  és 
1725 i k é v j  a n u á r 3- á n t a r t o t t  a e 1 s ő g y ii l é s é t  S z t.- 
L ő r i n c z e n  W i d d e r  A n d r á s  kismányoki lelkész elnöklete 
alatt, libben az időben Bárány György szt.-lőrinczi lelkész 
és később esperes feljegyzése szerint a következő 7 anya
gyülekezet tartozott kötelékébe: Sz t . - Lő r i n c z ,  V a r s á d ,  K i s 
in ány  ok, T o r m á s ,  Gy ö n k ,  G y ö r k ö n y  és S z ó k  o l y ,  
melyek közül csupán az e l s ő  és u t o l s ó  községek lakói voltak 
magyarok, a többiek mind a német nyelvet beszélték. Ezeken 
kívül számos leánygyülekezet tartozott még hozzája, melyeknek 
hívei többnyire szintén németek voltak.

Tudjuk, hogy Tolnavármegye egyike volt hazánk azon 
szerencsétlen megyéinek, melyek a legelső időktől fogva igen ki 
voltak téve a törökök pusztításainak. Ennek következtében az 

erős Tolna« lassanként meggyengült, mert egyes vidékei egészen 
elnéptelenedtek. A magyar faj kiilönö-cn a megye belsejében 
fogyott meg, pedig —  mint a fenmaradt emlékek tanúskodnak —  
több virágzó magyar község állott abban az időben ott, a hol 
ma németek laknak.

Mikor a dunántúli vármegyék felszabadultak a török ura
lom alól, azonnal megkezdődött Tolnavármegye benépesítése is.
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Az egyes birtokosok szívesen fogadták a beköltöző idegent r's 
igy már a 18-ik század elején számos virágzó telep keletkezett. 
Ezen időre esik Tolnavármegye protestáns vallásu lakóinak be
költözése, a kik Németország különböző tájairól egész rajokban 
indultak hazánkba, a hol részint uj községeket alapítanak, ré
szint pedig szaporítják a meglevő községek lakosainak számát.

A nagyobb rajokban beköltöző németség a legtöbb esetben 
együtt maradt, egy községet alapított, vagy pedig a szomszédos 
urodalmakban telepedett le. Nem volt ritkaság, hogy az uj 
hazába a lelkészek és tanítók is elkísérték a költözködőket, és 
mikor egy-egy ilyen raj valahol helyre vergődött, megtartotta 
ugyanazt az egyházi szervezetet, melylyel régi hazájában élt 
Ez az együtt maradás és a régi szervezethez valg ragaszkodás 
sokáig megőrizte a német nép eredeti szokásait és jellegét, 
melyet még napjainkban sem vetkőzött le teljesen, sőt inkább 
nem egy község ma is híven őrzi Németország azon tartomá
nyának sajátságait, a honnét származott.

A 18-ik század szelleme kedvezett a protestánsoknak. Ha 
nem is nyerték vissza mindazokat a jogokat és szabadságokat, 
melyeket a régi törvények biztosítottak, de nem is állta útját 
semmi, hogy szervezkedjenek és intézményeiket szabadon fej
lesszék. Ezen szabadabb szellem jótékony befolyása következ
tében a század elején alakult protestáns leánygyülekezetek k i
csinyenként oly erőre tesznek szert, hogy az anyagyülekezetek 
közé emelkednek, melyeknek száma a század vége felé közel 
harmincra szaporodik és e medett az egyes népesebb anyák uj 
rajokat eresztenek. Még száz év sem múlik el és az 1715-ik év
ben megalakult espercsség tekintélyes testületté fejlődik.

Az esperesség megerősödését nagyban előmozdította József 
türelmi parancsolata. Tolnavármegye területén ez ideig csak 
néhány ág. ev. gyülekezetnek volt temploma és most alig adja 
ki az uralkodó a maga rendeletét, egymás után emelkednek a 
prot. templomok. Ezekből az évekből való az esperesség leg
több gyülekezetének szentegyháza, ezekb n megy végbe sok 
filia anyásitása.



A század első felében megalakult német gyülekezeteknek 
elöljárói, minthogy a lelkészek és tanítók szintén Németország 
szülöttei voltak, elvétve beszélték a magyar nyelvet. Ezek a 
beköltözködött lelkipásztorok, a kiknek ivadékai tekintélyes papi 
családokat elkottak, csakhamar magyarosodul' kezdenek és halá
luk után vagy már megmagyarosodott fiaik, vagy pedig magyar 
származású utódok váltják fel. Mikor az 1790/1. évi alkotások 
életbe lépnek, az esperesség lelkészi hivatalait szívvel és lélek
kel magyar férfiak tö ltik  be, a kik megértették a kor szellemét 
és a kiket kivétel nélkül áthatott annak a feladatnak fontossága, 
mely rájok várakozott. A feladat abból állott, hogy a beköltö
zött jövevényekből és azok ivadékaiból az atyák hitének ápo
lása mellett e sokat szenvedett Magyarország számára hű fiakat 
neveljenek.

Ismeretes mindenki előtt, hogy á hol evang. gyülekezetek 
keletkeztek, első és legfontosabb feladatuk volt iskolák létesítése, 
mert a protestantismus éltető ereje a tudományokban rejlett, 
annak veteményes kertje pedig az iskola volt. Nem is nélkü
lözte az esperesség egy gyülekezete sem az iskolát és tanítót; 
azonban e tanítók közül igen sokan vagy épen nem, vagy pedig 
csak törve beszélték a magyar nyelvet. Úgy az egyházi, vala
mint a világi elem, mely élénk részt vett az esperesség életé
ben, e körülményről nem egyszer emlékszik meg szomorúság
gal és jegyzőkönyvek tanúsága szerint hévvel óhajtotta a taní
tók magyarosodását. Annak okát, hogy a tanítók közül olyan 
sokan járatlanok a magyar nyelvben, az egyházmegye fekvésé
ben ismerik meg, melynél fogva az ev. felsőbb iskolák tőle távol 
esvén, azok a lakosság nagyobb részére nézve hozzáférhetetle
nek voltak.

A mikor az esperesség a magyar nemzeti szellem ápolá
sára gondolt, első feladatának ismerte a községek iskoláinak 
javítását az által, hogy képzett és a magyar nyelvben 
jártns tanítókkal lássa el. Csak ily tanítók csepegtethették lei
kébe a magyar haza és a magyar nyelv iránti szeretetet an
nak a népnek, mely alig fél századdal az előtt szakadt el né-
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met hazájától és német testvéreitől. Azért sürgette egy oly in
tézet létesítését, mely a gyülekezetek számára tanítókat nevel
jen és az esperesség minden gyermeke által könnyen hozzáfér 
hető legyen. Ennek az iskolának létesítése munkára sarkalja az 
egyházmegyét és nem kerül sok időbe, az ige testet ö lt és a 
protestáns szegénység áldozataiból összehordogatja az alapot 
egy szerény tanintézet felállításához, a mely azután hű buzga
lommal ápolja a tudományt és a magyar nemzeti eszmét a 
társadalmi élet különböző mezején és egy félszázadon keresztül 
szolgáltatja elemi iskoláinknak a sok jeles tanítót, a kik magyar 
szellemben növekedvén, a német nyelvű iskolák tanítványaiba 
is belé oltották a hazafiságot. így az iskola, mely keletkezését 
annak köszönhette, hogy magyar tanítók neveltessenek, hosszú 
ideig hű maradt feladatához és igy beváltotta az esperesség re
ményeit, melyeket alapításához fűzött.

Az iskola felállítása és a tanári állás szervezése.

Az 1790,'1-ik évi alkotások uj szellemmel tö ltik  be a keb
leket, melyek épen úgy felszabadúlnak az elmúlt századok lidércz- 
nyomása alól, mint a hogyan újra ébred a természet a tavaszi 
lágy szellők lengedezéseire és a nap éltető sugaraira. Megszű
nik a közöny és helyét lázas tevékenység foglalja cl. Versenyre 
kelnek az osztályok, a feleke/etek, hogy a nemzetet kimozdít 
sák tétlenségéből. A társadalom ragadja kezébe a haladás zász
lóját; és magasan lobogtatja a megmozdult nemzet előtt. De 
szüksége is volt a társadalomnak ily fellendülésre, mert csak 
ez riaszthatta fel a tespedésbe sülyedt nemzetet a megsemmisí
téssel fenyegető tétlenségből, csak ez egyesíthette az osztályok 
szétforgácsolódott erőit.

A küzdelem mezején megjelent az ág. evang. egyház is 
és letette áldozatát a haza oltárára. Nem sok volt, a mivel a 
haza felvirágoztatásának munkájához szegődhetett; de áldozat- 
készséggel oda adta majdnem mindenét, oda adta fáradságának 
gyümölcsét, hogy iskoláit szervezze és újakat alapítson.
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A dunántúli egyházkerületben a régi győri főiskola újból 
leendő felállítása iránt indul meg a mozgalom Maga a győri 
gyülekezet hajlandó volt nagyobb áldozatokra, hogy »a négy 
tanító vezetése alatt álló iskoláját, melyben a tanítás a syn- 
taxisig terjedt«, kibővitse. Azonban hiányzott anyagi ereje a 
szükséges épületek előállítására és a szervezendő tanári állomá
sok javadalmazásának biztosítására. Hogy nagyobb áldozatokat 
magára nem vállalhatott, meg lehet érteni könnyen, mert »Ezen 
négy tanító a gyülekezet által iizettetik önként való jó  aka
ratból, mivel az iskola-tanitók számára fordítandó valami kü
lönös fundus, vagy fundatió nincsen«.

A kibővítés költségei iránt a győri egyház a négy kerü
lethez folyamodik. A dunántúli kerülethez intézett folyamod
ványt Matkovits Pál felügyelő pártolókig küldi meg esperessé- 
günknek azzal az utasítással, hogy azt gyűlésén tárgyalja és 
válaszát hozzá terjessze fel.

E folyamodványt a »győri főiskola« tervezetével együtt 
Kis Péter esperes tanulmányozás és véleményadás végett k i
adta Bene József rácz-kozári lelkésznek, a ki a maga javasla
tával együtt az 17í)8-ik évi április 12-én Tormáson ta rto tt es- 
perességi gyűlés elé terjesztette. Ezzel szőnyegre kerül a »felső- 
iskola« kérdése az egyházmegyében, melynek gyűlésén ugyan
ekkor L á g i er G y ö r g y  kis-tormási lelkész is, engedve a 
közóhajtásnak »ezen esperesség kebelében alapítandó iskoláról 
készített tervezetét nvujtja be«.

Bene József javaslata foglalkozik a magyarhoni ág. ev. 
egyház viszonyaival és felsorolja a felsőbb prot. iskolákat. A 
mi esperességünkről azt olvashatjuk e munkálatban, hogy leg
több gyülekezete uj és igen sokat költött egyházi épületekre, 
a miért nagyobb erőre szert nem tehetett. A német ajkú la
kosságról azt állítja, hogy jobb szereti dohányát művelni, mint 
a tudomány és a nevelés érdekében valamit tenni és a mint 
tapasztalni lehet, sem az embertársak iránti szeretet, sem a 
vallási hajlam ezen kegyes intézmény előmozdítására nem ösz
tönzi. Mindezeken kívül megemlíti, hogy az egyházmegyében

■
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a nemesség csekély számmal van, s a kik vannak, azok sem 
birtokosok.

Ezen okoknál fogva nem reméli, hogy az esperesség a 
győri gyülekezet tervéhez nagyobb adománynyal járulhasson; 
mindannak dacára javasolja, hogy »Ebben az esperességben, 
az egyházi férfiak kezdjék meg a gyűjtést, Ha mindenki kö
zülök pl. 20 frto t fizet, ezen kegyes adomány 600 írtra nő. 
Ezen példát kövessék a hívek és gyülekezetek, a mi által nem 
kis összeg jön össze, mely — ha szükséges lesz — a következő 
évben is gyarapítható. Ha a főiskola felállittatik, a gyűjtött 
tőke kamatai annak szükségleteire ford itassanak; ha pedig an
nak felállítása elmarad, engedje meg a kerület az esperességnek, 
hogy ezt az összeget vagy az özvegyi alapnak ajándékozhassa, 
vagy pedig avval esperességünkben egy hármas (triviális) iskola 
felállításának vethesse meg alapját«.

A győri főiskola ügyének tárgyalása után olvassák fel 
Lágler György következő elaboratumát:

^ ír t it  einer int Soíuncr «en in ra f j i t  errtfOtcnfccu 
Scnunrtl=8fí)ule.

I. tunere ©iitridjtiuift ii. $cfdjaffciiljcit öcrfdkn.

1. miífjte iit berichten Unterricht ertficiíct werben

a) öffentlich: in bei: bcntfclyen, ungnrifeljeu uitb (ateiuifcfjeu ©praefie, 
im ßfiriftcntintm, in ber bibíifdjeu ©efcfiicíjte, in bor nííg. (£rböefrf)rciönn<gr 
©eiffiicfjte unb 9tecf)enfimft. 93orjügíid) müßten bie ©effilier geübt werben in 
©djöu unb ©ittfcf)reibcn, in Verfertigung ber im bürgerlichen Seben nötfpgen 
?iuffäbc, i -  95. 93ittjdjriftcu, ©cfptlbfcijciuen, (Sontmcten, Quittungen.

b) pviüatiu«: int ©ingen, Orgeffpiefen, in ber Diaturgefeljicfjte, 9intur* 
u. ©eeíeuíeíjre;

2. bafier utüjjte ein eigener non offen fonftigen iDöuifterinbjfnnftiouen 
gang freier, ber beutfefjen n. uugnrifoijeu ©prodje funbiger Sefirer nngefteiit 
Werben;

3. nnb bío§ tton ber Seitung ber SÄiuifterii abfiüngen.



II. 9íotí)ü)Citblgfeit cinci- folrfjcu ©(ftuíc int £oínacr ©cniornt.

1. ©djou bie Cage unb incite Qsntfevnung béé Sóin. ©enioraté non aííett 
fonftigen ©dinien, madjt bie (srricfttuitg cinéi főidben ©djttíe íjöcfjft notftmenbig.

2. CSOeufo bie SBerfaffuitg u. (cnttbegriff bever ©enteilten:
a) T ie  uteiften ©enteinbcu finb beutfcfj, in meldjeu bisfter auftev bem 

meifteué mangelhaften —  Séféit, ©djreibett, fRedjiteit —  fafjt ttidjté geíeftrt 
mürbe; itberbieé

b) fo mirb ja feljött feit etíidien Saftrcu bont Söbí. ©onfiíia barattf gc- 
bnntgeit, baft in allen beutfdjen ©djttlett, jugícid) Unterricht in bei ttttgarifdjen 
©prűdje födte gegeben tuerbeit; ja baft ade ©cftulleftrer, toed fie meiftené git* 
gíeid) Stotairbienftc oerfeften, bér nng ©prűdje fttttbig feilt fődén, inbeni bont 
lobi, Somitate faft ade SJerorbititngen in nng ©prűdje fterauégegeben tuerbeit.

e) Slífo foloobl in 9íiidfid)t bei ©djüíer, (benn loie titancfte Síeltem műn* 
fdjcn, iftre iiinber nidjt in ti itt bei nng. ©prűdje, fonbcnt and) in attbern für’é 
bürgerliche Seben ftödjft nüftltdjcit SlUffenfeftafteit unterridjten jtt laffett) álé and) 
bér ©djttdeftrer felbft (ba eé an ftiegu tauglichen ©ubjeften fonft int gangén 
feftlct) miire eine ftiergit int ©cftoftc béé Jo in , ©enioraté gn crrid)tenbe ©djttíe 
í)öd)ft uotftmenbig. (Sitté @d)ttíe, in meídjer mithin nidjt nnr nitftíidjc Sitrger, 
fonbertt .and) für ftiefigc ©cntciubcn tauglidje ©d)nlíeftrer erjogett, tt. gcbilbet 
fünnteit tuerbeit-

Consect I. hieran» ergibt ficft’é bon felbft, baft mcbcr ba§ Debett- 
burger, nod) baé in 9íaab gtt crricfttcubc ©ftniitafium biefett SÖebürfniffett beS 
Toluenéev ©enioraté abljelfett főnné.

a) SSeber in íítücfficfjt bér Minber fticfigcr ©enteinbett: Weil int © an yu  
genommen faft Síientaitb (inbent faft alle ©enteinbett ané ©ontribnenten befte. 
ftett) feine Miitbcr megen ben uncrfdjmiuglidjcit Slttfmaitb baftitt abfdjiden faun, 
mo bőd) nid)t nur bie ititgarifd)e ©frntdje, fonbertt and) attbere für’é bürget-» 
tiefte Seben iiiífttid)c SBiffenfcftafteu allgemein itt ©cftnlett fődéit gcíeftrt merben;

b) ttod) itt Díiícfficftt bér ©djudeftrer. T a ft eé int gangén ©eniorat faft 
allgemein au tíicfttigeii ©cftnííeftrertt feftle, meift Sebennauu. Hub bie Urfadje 
mag barin liegen; tueií int ©attgett gettontmen bie ftiefigen ©djudeftrer fcftted)t 
falarifirt merben, mithin aitcft tton ftüfterett ©cftnlett feilt tücfttigcr Seftrer ftiefter 
berufen merben faun.

c) Stur in einer int Tolit, ©eniorat felbft aufgcricfttetcu ©d)ttle (mié oben 
befcftriebctt) faun jenen Sebiírfniffeit abgeftolfett, mitftitt für ftiefige ©d)itlett tücft 
tige ©ubjcftr, ané ftiefigen Saitbeéfittberu gezogen uttb gebilbet merben, bie mit 
beit ©ebriíudjeit unb bér Sebeitéart ftiefiger ©enteiuben befaitnt, aitcft bei geriu* 
gereut ©ölbe befteften fünnteit. 3a  eé ift nidjt barait gtt gmcifeítt, baft bie ©e* 
nteinbeu aitcft befto midiger beit ©olb folefter ©cftttdeftrer erftöften merben.
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Consect 2. SRidjtg befto ineniger íönnte twit Join- ©eniornt 31t oben 
benannten ©Ijmitafieit jäf;rlicf> etmag Ocigcftcucrt werben, bodj ofjtte Slbbntd) ber 
©rcmiai=@djuie.

ill. íUíöglidjfcit einer földjeit aiifgiiridjteitbcu ©djníe,

A fprojeete 311 r Sí ní cg míg bég íj i cg 11 íjiníöitgí. Ftindi.

1. (Sin jcber Pfarrer, wie and) jcbe ©emeinbe foííte aífogíeidj eine be= 
ftimmte ©nmme, mcitigfteug 10 fi. bajit gebeit, woran* ein Kapital non bei 
tinije 500 fi. crwadjfeit luiivbe.

2. Säfjrtidj fotlte jcber Pfarrer, wie aucíj jcbe ©eniciitbe Wcitigftcng 5 fi. 
barjtt fdjiejjeu, ttitb foíattge fortfaíjren, bi» ein Sapdai non 2000 ff. in binarem 
©elbe íjierattg erwüdjft, Wooott bie jüíjrlidjeu öutcrcffeu íjiuíanglidj wären jttr 
©aíarifiruug cinég foídjett ©djitííefjrerg n gitt ©eftreititug béé ©djnlgebnitbes.

3. Aicfe SBeifieiter föiiute fiíglidj oíjtte Áruéi' tt. Seíaftitng bér ©cinciit» 
beit gefcfjefjeit, wenn eine jcbe ©emeinbe mit gitjicfmitg béé Soíaí=3)finifterS, 
einige £anbeg=probuctcu famineíte, 11. bag barmié 31t íefeube ©eíb 3ttfnitintcit= 
gefegt würbe. ®er bitrdj Síitgfefjuitg 31t íjoíjcit fyefteu eigener bajit beftinuuter 
Südjfett, iiacfj öoríjer gefdjeíjener publicirmig 1111b Srfiäruug beg Sntgwecfeg 
foícfjer 31t famiucínber ©elber. SBorjit eine jcbe ©emeinbe mit grenbeit bag 
Síjrige beitragen würbe, weif bér Dinijeit Ijieooit gerabe auf fie juriícf fiele.

4. Sind] folgten wären gute ©önitcr 11. patriotifdje Jviiumofjitcr 3111- 93ci 
fteiter einjttiabeit.

B. Si b mi it i ft r a t io n cittcS földjén Fundi.
1. S§ nutzte im ©rijojje beg ©euioratg cin @eitioraí»Kaffe»93ermaí4er 

angefteílt werben, in ber Jßerfou eineg SJauiftcrg, weidjer mit Aujieíjititg cinég 
poiitifdjen Kaffa»3itfpcftovg, in einem bajit verfertigten protofoíí, tfjciig aüe 
Sinfiinfte u. 31t faiitmeinbe ©elber, tfjeiig audj bie Siitggabeit orbentíicíj it. ge» 
wiffenfjaft eintragen müjjte

2. ®ie ©eiber müfjteii mit Konffeng beg SJiiuifterii an foieije ißerfoiteit 
mit Sr trag 6 pro Sento ijiittangegcbeu werben, bie ijiniäitgiidje Pürgfdjaft 
("etwa mit Perbürgung ber Ortggemeinbeit, ober auberer moljlfjnbetibcn Perfo» 
nett) auffteficu föuuten.

3. ®er Kaffa»S3erwaftcr müfjtc ben ©euioraOSdjitiiefjrcr ijaibjäfjrig bag 
©aíarium, gegen Quittung abminiftriren.

4. Sind) bie nötfjigc ^Reparatur beg ©cfjuigcbeubeg ocrfefjeit, eben begwegen
5. müjjte er in einer bajit beftiiumten £abe nidjt nur bie ©elber, ititb 

Protofoííe, fonberit aitdj bie ©efjitIbfcfjeine 11. fonftigeu Suftrumcnte in 31er» 
Waíjruitg iteijiiteit. Söobei ju r Üiegiftrivitug bercr ©djulbfdjeiue ein eigeneg pro 
tofoii 31t verfertigen wäre, foiglidj



6. müßte er in ©egentoart beS Seniors u. GaffadgnfpeftorS, ja alter 
Wiuifter jäfjrticf) 2=mot, nämtid) um ©corgi nnb Widjeti 9iccf;enfcf)aft abtegen. 
93ei metdjcr ©etegentjeit man ficfj attejeit geineiufcfjafttidf) tuegen SBerbeffernng 
ber ©ctjntanftatten n. itermetjrnmj beS Fundi n. bergt, beratíjfdjíagen tonnte, 
ga nm biejc ^cit tonnte aiictj öffenttief; ©janién gegeben luerben.

IV. SBefolönug beő ©cttioraI=@djiiűcl)rcrő.

SDarübcr müßte man ficß beratí)fd)íagen; ob er in baarem ©etb, offne, 
ober jngleicf) mit Siatnraticn fottte fatarifirt merben. gut elften gälte miirbrn 
150 ff., im teßtea aber 100 ft. nebft 40 ißrßb. Wcßcn SBinter» u. etma 15 
^ r .  Söcßcit ©ommcrfnidjt nebft £mtj fjintäiiglid) fein, loobei für fßrioat4lnter= 
rict)t ancß jäfjriid) ctluaS SeftimmteS, etma 3 f t , jebod) für beit öffenttidjen 
nidjtS biirftc bejatjtt luerben.

V. ^efölöttiig öe$ <Scnioral=(S'nffa=3?crlüaltcr̂ .

®er bürfte frcilid) nidjt auf befonbere 93egat)(nng rechnen. ®odj fönnte 
ißm, mie bei IBermattnng ber üöaifcngetber, ber Ode tßrocent für feine SÜiiifje 
übertaffen merben.

VI. $er Dtt, tu o eine fo ícl;e ScitioraI=@d)itle am f i i g i t dj- 
ft e tt f ö tut t c a it f g e r i dj t e t tu erbe tt, tu ä r e tu o í) Í ©$t.=Vöniicj 

ber ü o r t í) e i Í () a f t e ft e, b a r n m:

1. meit attba bie Sdjüter (bie meiftenttjeits ans bentfefjen ©emeinben gc= 
jogéit mürben) bie itngarifdjc ©pradje nidjt nur öffenttief) in ber Sdjttie theo
retic?, fonbertt im Umgänge practice erlernen fönnten.

2. 2Beil ber Untertjatt atlba meitigcr toftfpielig märe, als fünften, benn
a )  an üanbeSprobncten ift attba fein Wangct,
b) bie Sitnmoijiier fittb gefittet, babéi gefjen bie Söeiber fettener in bie 

gelbarbeit, als in bentfdjcn ©emeinben, foigiidj fönnten attba bie Sdjüter and) 
orbentlictjer mit ber Jtoft ueifetjen nnb uerpftegt merben.

e) Wan tonnte uon bannen and) Sinber in fjanfdj befontmen, fotglidj 
baS jätjrlidje Uoftgelb erfparen.

VII. ííttlcgitttg ber 6 ciiioral=8 djnIc.
1. Wüßte man bie ©runbdperrfdjaft nm einen jnr Sdjittc bequemen 

Fundum, mie attdj nm .fmtj erfndjen.
2 $nr ítntegnng eines bequemen ©djittgebänbeS müßte ein 2(briß uer- 

fertigt merben.
3. ®ie gntjren mürben bie nödjften ©emeinben tijttn — gratis.
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Úgy a Béne, valamint Lágler előterjesztése a gyűlés te t
szésével találkozott. A győri folyamodvány tárgyában elfogadta 
Bene írásba foglalt javaslatát és egész terjedelmében meg
küldte a kerületi felügyelőnek; a Lágler-féle tervezetre vonat
kozólag azonban fentartotta határozatát arra az időre, mikor a 
győri főiskola ügye véglegesen eldől.

Az esperesség határozata tanúskodik azon buzgóságról, 
melylyel az iskola ügyét felkarolja. Látjuk, hogy mig egy 
részt, nagy igyekezetét fe jt ki egy magasztos terv támogatásá
ban, addig saját erejéből is hajlandó egy iskola felállítására, 
csakhogy megszüntethesse az esperességnek oly mélyen érzett 

fogyatkozását.
Ö t év mnlt el ezen gyűlés óta annélkül, hogy az egyház

megye foglalkozott volna az iskola kérdésével. Ezen idő alatt 
meggyőződött a győri főiskola felállításának kivihetetlenségéről 
és az 1803. évi junius 2-án Szt -Lőrinczen N a g y  I s t v á n  
supeiintendens elnöklete alatt tarto tt gyűlésén az iskola létesítése 
a Lágler-féle elaboration alapján képezte a tánácskozás tárgyát.

Nagy István superintendens — szt.-lőrinezi lelkész — aján
latára, miután egy iskola nélkülözhetetlensége mindenki előtt 
ismeretes, a gyűlés minden vitatkozás nélkül egész terjedelmé
ben magáévá teszi a nemzeti iskola (scholá nationális) felállítása 
tárgyában benyújtott Lágler-féle tervezetet és csupán azon kér
dések felett folyt a tanácskozás: melyik község volna legalkal
masabb az iskola felállítására; mit és milyen terjedelemben 
tanítsanak benne? A gyűlés Sz t . - L ő r i n c z  mellett nyilatkozott, 
a tanításra nézve pedig abban állapodott meg, hogy az intézet 
ölelje fel azokat a tárgyakat, melyeket a Ratio Educationis 
tanterve a középiskola első fokozata, a három évi latin iskola 
számára megjelöl.

A mi a terv anyagi oldalát illeti, Nagy István kérelmére 
Szt.-Lőrincz földes ura, gróf Apponyi Antal, telket adományoz 
és a szt.-lőrinczi gyülekezet magára vállalja az épület előállí
tását, az alaptőke létesítése iránt pedig gyűjtést indítanak a 
lelkészek és a világi urak között. A lelkészeket ezenkívül fel



kérte a gyűlés, hogy liiveiket buzdítsák az önkéntes adakozásra, 
melyeknek összeszedésével megbízták Novák Jakab mekényesi, 
Lágler György tormási, Keiner András bikácsi és Krisáni Pál 
tabi lelkészeket.

A határozatok kimondása után eszközölt gyűjtés eredménye 
a legszebb reményekre jogosította fel az esperesség nemeslelkű 
harcosait Az aláírást Nagy István superintendens 200 írtta l 
nyitotta meg és követte Szulyovszky Lajos esperességi világi 
felügyelő 50 írttal, mely összeget a gyűlésen jelen volt lelkész 
és világi urak adományai 735 írtra növeltek.

Az iskola felállításának ügye most már biztosan halad a 
befejezés felé; de azért évek múlnak el, inig ajtait az ifjúság 
előtt megnyithatja. A szt.-lőrinczi gyülekezet csak három év 
múlva készül el az épülettel és Nagy István az 1806. é v i 
április 22-én Majoson tartott gyűlésen jelenti be, hogy a tudo
mányok szerény csarnoka átadható feladatának és egyúttal 
felszólítja az esperességet, hogy a tanári állás szervezéséről 
gondoskodjék.

A felszólítást nyomon követi a tett. A gyűlés elrendeli az 
1803. évben felajánlott összegek befizetését és felkéri azokat a 
lelkészeket, kik az 1803-iki gyűlésben részt neip vettek és e miatt 
a tőkéhez adományaikkal nem járultak, hogy kövessék ők is lel
kész társaik jó  példáját. A kérelem nem maradt eredmény nélkül, 
mert néhány lelkész 1 13 irto t ajánl fel. Egyúttal számba veszi a 
szt.-lőrinczi gyűlés által megbízott lelkészek gyűjtését, a inely- 
szerint Novák Jakab 717 irtot, Lágler György G0G irtot, Keiner 
András 300 frto t és Krisáni Pál G5 irto t bocsájt az esperesség 
rendelkezésére. Végre a gyülekezetek küldöttei megképeztetvén, 
mennyiben támogatnák az iskola fentartását, a legtöbben a 
gyülekezet nevében 1 1 köböl gabonát igéinek.

Az adományokat és a gyülekezeti képviselők ajánlatait 
számításba véve, az esperességnek a felállítandó iskola céljaira 
rendelkezésére á llo tt: 1.) Tőkében 2575 írt. 2.) Évi járulékban 
körülbelül 50 pozsonyi mérő gabona. Ennélfogva a gyűlés ki
mondja, hogy az iskolát egy tanár vezetése mellett a lehető
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legrövidebb idő alatt életbe lépteti és a tanári állás javadalma
zását a következőképen állapítja meg: 1.) K é s z p é n z  300 frt. 
2.) T e r m é n y  20 k ö b ö l  ő s z i  g a b o n a  és 3.) T a n d í j  
m i n d e n  t a n u l ó  u t á n 3 frt.

A  következő hónapokban megválasztják Barla Mihályt ta
nárnak, a kit Nagy István az 1806. é v i o k t ó b e r  23-án 
B o r j á d o n  (Tolnám.) tarto tt gyűlésen mutat be az esperesség 
képviselőinek, a kiknek egyúttal bejelenti azt is, hogy az alap
tőkére, újra 400 frto t ajánl fel az egyházmegyének.

A  borjádi gyűlés a tanár javadalmazásán némi módosítást 
eszközöl; nevezetesen a 20 köböl gabonát 25 köbölre, a tan
dija t pedig az esperesség területén lakó szülők gyermekei után 
4, a többieknél ellenben 5 írtra emeli. Tüzelőre meghatároz 
évi 100 frtot, de ennek fejében a tanárnak az iskolaszobát is 
füttetnie kell.

Ha azokat a viszonyokat tekintjük, melyek a század elején 
uralkodtak és számításba veszszük a javadalmazás értékét, el 
kell ismernünk, hogy az esperesség igen szépen rendezte a tanár 
fizetését, a kinek e mellett még útiköltség címén is 50 frto t 
szavazott meg.

Nagy István —  mint láttuk —  az 1806. évi október 23-án 
mutatja be az uj tanárt a gyülekezetek küldötteinek. A bemu 
tatás tényét az esperességi gyűlés jegyzőkönyve e szavakkal 
őrizte meg: »Reverendissimus Dominus novum professorum
Clar. D. Michaelem Barla praesentavit.« Ha tehát »praesen- 
tavit«, akkor a szt.-lőrinczi iskolának az 1806. év őszén meg 
kellett nyílnia.

Sajnos, sem a megnyitás napját, sem annak egyéb körül
ményeit sehol följegyezve nem találtam, s igy a szt.-lőrinczi 
iskola megnyitásának idejét pontosan megjelölnöm nem sikerült. 
A z t  a z o n b a n  h a t á r o z o t t a n  l e h e t  á l l í t a n i ,  h o g y  az 
1806. é v ben  t ö  r t é l i t  meg.  Ezt az állítást nem csak Barla 
bemutasásának idejével lehet támogatni, hanem egy 1810-ik 
évből fennmaradt latin kézirattal is, mely az iskola keletkezésé
vel foglalkozik. Ezen kézirat, miután az anyagi viszonyokat
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röviden megismerteti, felsorolja a lőrinczi iskola tanítványainak 
neveit az első két esztendőben. Az első évi tanulók névsora elé 
e szavakat irja fe l: » . . . nomina discipulorum cursu anni 
scliolastici primi;« a második évi tanulók neveinek felsorolását 
pedig kezdi ezzel a felírással: »Corsu anni scliolastici Il-di, 
Anno 1807/8.« Tehát minden kétely kizárásával mondhatjuk, hogy 
az esperesség a szt.-lőrinczi iskolát az 1 800/7-iki iskolaévben 
nyitotta meg.

Az 1798. évben megindult munka tehát végre befejezéshez 
ju to tt. Az esperességet, a mint láttuk, az a cél ösztönözte az 
iskola felállítására, hogy legyen oly orgánuma, a m e 1 y a 
g y ü l e k e z e t e k  i s k o 1 á i s z á m á r a  h a z a f i a s  é r z e l  m ii 
és a ha za  n y e l v é b e n  j á r t a s  t a n í t ó k a t  n e v e l j e n .  
De e cél csak egyik feladata maradt az iskolának, mert mind
járt az alapításkor kötelességévé tétetett az is, h o g y  a m a g a 
sabb i s k o 1ák r a kész  ü 1ő i f j  a k n a k a I a p o t n y u j  t  s on 
a t o v á b b i  e l ő m e n e t e l r e .  Hosszan tartott a küzdelem, de 
nagyok voltak az akadályok is, melyeket el kellett távolítani.

Nem szükséges ezeket az akadályokat elsorolnunk, elég, 
ha hivatkozunk a Bene-féle javaslatban elmondott szegénységre 
és közönyösségre, melyeknek legyőzése magasra emeli azon 
férfiak érdemeit, kiknek az eszme megvalósulását köszönhette. 
Nagy István, Lágler György, Novák Jakab és esperességiink 
többi buzgó lelkészei halhatatlan nevet szereztek magoknak a 
protestáns egyház előtt. De megérdemlik, hogy az egész társa
dalom is kegyelettel emlékezzék meg róluk, mert hiszen nem csak 
a protestántismusnak ügyét szolgálták, mikor a gyenge erők 
egyesítése által századokra kiható művet teremtettek, hanem 
szolgálták a társadalom érdekeit, a magyar nemzeti eszmét, a 
magyar hazát.

Az esperességi iskola működése Sár-Szt.-Lőrinczen.

A szt.-lőrinczi iskola történetében két korszakot kell meg
különböztetnünk. Minthogy ezen korszakokban az iskola feladata 
és annak szervezete egymástól lényegesen eltérő volt, szükséges,
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hogy történetét mindegyik korban kölön-külön a maga egészé
ben mutassuk be.

Az első korszak terjed az iskola megalapításától addig az 
ideig, a mikor működése néhány évre megszakadt, vagyis 
1806-tól 1853-ig; a második pedig újjá szervezésétől azon évig, 
a melyben Bonyhádra költözködött át, vagyis 1853-tól 1870-ig. 
Mivel a régiek az első korszakban »latin iskolának, schola tr i
viálisnak« nevezték, a másikban pedig »altanodának, algymna- 
siumnak« hívták, azért mi is e korszakok megkülönböztetésére 
ezeket az elnevezéseket használjuk: A.) A s z t . - l ő r i n c z i
s c h o l a  t r i v i á l i s  és B.) A s z  t.-l ő r i n c z i a 1 g y m n a s i u m.

A.) A szt.-lőrinczi schola triuialis.
Az 1806/7-ik évben megnyílt szt-lőrinczi iskola elé az es- 

peresség —  mint láttuk —■ két feladatot tűzött, t. i. a gyüle
kezetek számára magyar érzelmű és a magyar nyelvben jártas 
iskola-tanitók nevelését és a magasabb intézetekre készülő ifjak 
előkészítését E kettős feladata szerint mindjárt kezdetben föl
vette a tanítandó rendes tárgyak közé az éneket, melyben 
csak azok nyertek oktatást, a kik tanítói pályára készültek, fel
vett később olyan tárgyat is, mely nem tartozott szorosan az 
iskola keretébe.

A század elején és a későbbi években igen nagy eltérés 
uralkodott a magyarországi középiskolák tanításában és nemcsak 
az egyes felekezetek iskolái különböztek egymástól, hanem ugyan
azon felekezetekhez tartozó fentartók is saját belátásuk és saját 
szükségleteik szerint rendezkedtek be. Így B a r la  M i h á l y ,  az 
első szt.-lőrinczi tanár is mindjárt működésének kezdetén terve
zetet készített a tanítandó tárgyakról, azok módszeréről és a 
tanítványok osztályozásáról. Ezen tervezetet a használandó 
könyvek jegyzékével együtt az 1806. évi október 23-án tartott 
gyűlésen terjesztette a fentartóság elé, mely azon csak annyiban 
változtatott, a mennyiben elrendelte, hogy a tanítandó tárgyak 
közé a g e o m e t r i a  is felvétessék.

Az esperességi jegyzőkönyv nem örökítette meg Barla 
Mihály tervezetét és igy sem a tervezetről, sem a tankönyvek-
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ről felvilágosítást nem nyerhetünk. Baridnak ezen Írásba fog
lalt előterjesztése a második évtizedben sem volt már meg, 
mert az említett latin kéziratot szerzője is fájlalja, hogy azt 
sehol sem találhatta és a »tantárgyakról körültekintést« nem 
szerezhetett. Így sajnálattal nekem is le kell mondanom arról, 
hogy megismertessem, vájjon az első években mennyiben egye
zett meg az iskola az első »Ratio Educations« tantervével, 
volt-e reá befolyása az 1806. évben kiadott második »Ratio 
Kducationis« tantervének, vagy egyáltalán a viszonyok milyen 
tantervet tettek szükségessé.

Barla Mihály az első évben két osztályba sorozta tanítvá
nyait, kiknek száma 27-et tett ki. Az első volt a »donatisták« 
osztálya 22 a második a »syntaxisták« osztálya 5 tanulóval. 
A második esztendőben már három osztályt találunk, u. m. a 
donatisták, grainmatisták és syntaxisták osztályát, melyek 
együtt 41 tanulót számláltak. Barla két évi működés után a 
győri iskola tanárává választatván, az 1808. évi május 4-én 
lemond tanári állásáról és helyébe az egyházmegye megvá
lasztja U n g e r  M i h á l y t ,  a szt.-lőrinczi gyülekezet káplánját.

Az esperesség már az iskola megnyitásának első évében 
küzdött anyagi zavarokkal. A pénztár bevétele az L8()7/a- év
ben nem volt elegendő a tanár fizetésére; minthogy pedig az 
esperesség hátralékban maradni nem akart, a gyűlésen meg
jelent lelkészek a 89 írt. hiányt sajátjokból fedezték. Hogy 
pedig ilyen zavarok a jövőben be ne következhessenek, Unger 
Mihály megválasztása alkalmával a gyűlés »valami évjárulék« 
biztosítását határozza el. Az aláírások még a gyűlés folyamán 
megtörténvén, a jelen volt25 lelkész együttesen évenkénti 100 
írtra kötelezte magát mindaddig, mig az iskola alaptőkéje a 
fentartási költségeket el nem bírja, a tanítókat pedig felszólít
ják. hogy ők is fejenként legalább 1— 1 írtta l járuljanak az 
évi költségekhez.

Ezen időtől fogva megszűnnek a zavarok. A lelkészek 
rendesen fizetik önkéntes adójukat és e mellett szaporítják az 
alaptőkét is. Az 1810. évi jegyzőkönyvek szerint 135 frt ado-

2
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many folyik be, az 1812. évben pedig N a g y  I s t v á n  super- 
intendens, kinek áldozatkészsége egyre fokozódott, végrendele- 
tileg 500 frtot biztosit az iskolának. így a bevétel évről-évre 
emelkedik és minthogy a megajánlott gabonát a gyülekezetek 
vagy természetben szolgáltatják be, vagy pedig készpénzben 
váltják meg, mint a hogy az 1809. évi esperességi gyűlés 
jegyzőkönyvéből olvasható, a mikor 1 köböl megváltása 16 
írton történt, a tanár fizetésének kiszolgáltatása többé nem üt
közik akadályba.

Unger Mihály négy évig működött a szt -lőrinezi iskolá
ban. Ez alatt az első félév végén az iskola épületében, a 
második félév végén pedig a templomban vizsgálatnak vetették 
alá az ifjúságot. Ezen vizsgálatról több »jegyzőkönyv« maradt 
reánk, melyek megismertetnek bennünket azzal, hogy hány 
osztályból állott az iskola, hány tanuló volt egy-egy osztály
ban és miből feleltek a tanítványok.

Az 1812. évi julius 8-án tarto tt vizsgálatról szóló jegyző
könyv szintén három osztályról tesz említést és azokat épen 
azon névvel nevezi, mint a hogyan Barla idejében történt. A 
vizsgálaton részt vett tizennégy tanuló és pedig a donatisták 
öten, grammatisták hárman és syntaxisták hatan; a vizsgálaton 
nem volt jelen három ifjú és igy az iskolának a lefolyt tan
évben csupán 17 tanítványa volt. Ennélfogva az ifjúság szá
mában apadás á llo tt be.

Az iskola eszerint megtartotta eredeti beosztását és reá 
e tekintetben a második Ratio Educationis« tantervének, 
mely a növendékeket a középoktatás első részében 4 osztályba 
sorozta, befolyása nem volt.

A vizsgálaton előadott ismereteket a jegyzőkönyv a kö
vetkezőképen állítja elibénk: »1. Ex religione Christiana arti- 
culum de homine proferent. 2. Ex Phaedro: majores appendi- 
cis fabulas a X X V III. usque ad X X X IV . prosodice, alii syn- 
taxistae ex Cernelio Napote pensum de Hamilcare syntactice 
resolvent; minores verő ex Gedikii pensum de Camelo, minimi 
ex libro parvo latini dicto pensum de terra et metallis verteilt
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ct grammaticc resolvent. 3. Ex históriáé patriae: vitám et facta 
Leopoldi I. imperatoris et regis recensebu it. 4. Ex geographia. 
Majoros Graeciam antiquam una cum hodierna, alii ditiones im
perii Turcici enarrabunt; minores verő Hungáriáé circulum Trans- 
danuvimn 5. Ex Physica de elecricitate loquentur. 0. Ex Botanica 
de plantis sensitivis et occonomicis disserunt. 7. Ex geometria 
majoros, minores ex arithmetical progressiv suos monstrabant. 
8. S tili cxercitiá exhibebunt, etiam ex thematibus ipsis propo- 
nendis idiomate latino majoros, minores in vernaculis. 0. Speci- 
mina delineatorum proprio marté confectarum mapparum et 
colligraphiae dabunt 10. Gratiarum actione hungarica et ger
manica examen claudent.«

Tehát a szt.-lőrinczi iskolában tanították mindazokat a tá r
gyakat, a melyeket az említett két tanterv a középoktatás alsó 
fokozata számára megállapít. A mi ille ti a részleteket, a melyek
ben a két tanterv egymástól eltér, inkább az elsőhöz alkalmaz
kodik, csakhogy azt sem követi teljesen, mert pl. a íöldrajznál 
kiterjed a tanítás egész Európára, holott abban csupán Magyar- 
országról és a német császárságról van szó. Azért mondhatjuk, 
hogy az 180(>. évben kiadott második »Ratio Educationis« 
tanterve a tanítás tekintetében sem igen gyakorolt befolyást a 
szt.-lőrinczi iskolára.

Említésre méltó dolognak tartom e helyen azt a körül
ményt, hogy már második évtizedben többen óhajtották a 
szt.-lőrinczi és gyönki iskolák egyesítését. Ezt bizonyítja az 
1812. évi esperességi gyűlés jegyzőkönyve, mely szerint Hajós 
Sámuel felszólítja esperességünket, hogy a szt.-lőrinczi iskolát 
olvaszsza be a megyebeli ev. ref. iskolába, melyet annak fen- 
tartósága ebben az időben Nagy-Székelyből Gyünkre helyezett 
át. A felszólításnak nem volt meg a kívánt eredménye. Az 
eszme kedvező fogadtatásra talált ugyan mindkét felekezetnél 
és a testvériség szelleme által vezéreltetve meg is indítják 
az alkudozásokat, de azonnal megszakítják, a mint arra 
került a sor, hogy melyik községben legyen a közös iskola? 
A későbbi években még háromszor merült fel az iskola össze-

2*



20

olvasztásának kérdése. A negyvenes és hatvanas években a 
tervezet is készen volt és az egyesítés már a megvalósulás előtt 
állott, a mikor a törekvés az utolsó pillanatban újra hajótörést 
szenvedett

Unger Mihályt az 1812. év nyarán a paksi gyülekezet 
lelkészévé hívta meg. Ennek következtében lemondott tanári 
állásáról és helyébe megválasztották az 1812. év október 15-én 
ta rto tt esperességi gyűlésen D r u g l á n y i  D á v i d o t ,  ki tan
székét azonnal elfoglalta.

Az esperesség az 1812. évi gyűlésén a tanári lizetést le
szállítja. E gyűlés jegyzőkönyve szerint az újonnan megválasz
to tt tanárnak biztosit: 1. Készpénzben 200 irtot 2. Termé
nyekben 40 pozsonyi merő gabonát és 3. Tandíj fejében minden 
tanuló után 5 frtot.

A tanári fizetés ezen leszállítása nem tulajdonítható a pro
testáns áldozatkészség csökkenésének. Ellenkezőleg ez az áldo
zatkészség évről évre nyilvánul és az esperességi gyűlés is 
mindent elkövet, hogy azt ébren tartsa. így a lelkészi kar 
abban állapodik meg, hogy minden hivatalba lépő tagját ada
kozásra szólítja fel. Ezen felszólítás nem marad eredmény 
nélkül, mert az 1813. évben három uj lelkész az alaptőkét 
18 írtta l növeli, évi járulék címén pedig 8 l/a frtot ajánl fel. 
De nemcsak a lelkészek áldoznak az iskolára, hanem mások 
is; mint pl. W  a 11 a n d t J a k a b varsádi lakos 100 frt. ala
pítványt tesz.

Az 1814. évben már az anyagyülekezetek tanítói is ada
koztak az évi szükségletekre. A jegyzőkönyv szavai szerint 
»több gyülekezet, lelkész és t a n i  t ó  nem fizeti rendesen a 
felajánlott évi járandóságot«, miért is a gyűlés felkérte Lágler 
György alesperest, hogy e hátralékokat Tolnában, Novák Jakab 
esperest pedig, hogy Baranya és Somogymegyében hajtsa be. 
Ekkor szólítja fel az esperesség a leánygyülekezeteket, és azok 
tanítóit is, hogy —  miután azok a szt.-lőrinczi iskola áldásában 
éppen úgy részesülnek, mint a többi gyülekezetek, illetőleg azok 
lelkészei és tanítói —  szintén ajánljanak fel valami évi segít-



séget, mint a hogy példát mutatott Némedi (ekkor még lilia) 
és Pálfa, melyek adományaikat már beküldték.

Ezek szerint a tanári fizetés leszállításának okát másban 
kell keresnünk; de mivel erre a gyűlések jegyzőkönyvei semmi 
tájékoztatást nem nyújtanak, azért csak sejtenünk lehet, hogy 
e körülmény az akkori pénzválság és értékcsökkenésnek lehetett 
következménye.

Druglányi a tanítás körül mindenben elődjei nyomdokát 
követte. A mi azonban a rendet illeti, sokkal pontosabb volt 
azoknál, mert nem csak a tanulók névsorát találjuk osztályon
ként feljegyezve, hanem a tanítás eszközeit is. Négy évi mű
ködése alatt összesen 07 tanuló látogatta a szt.-lőrinczi iskolát, 
a kik az egyes osztályok között ekképen oszlanak meg: dona- 
tista volt (51, grammatista 21 és syntaxista 15. Ezek szerint 
emelkedés állott be az ifjúság számában, melynek sorában ott 
találjuk Zsivora (Györgyöt, (íeréb Rudolfot és Balassa Jánost, 
kik később kiváló névre tettek szert.

Az iskola felszereléséről mind ez ideig nem tudunk semmit, 
az 1 81 (>. évben azonban már némi taneszközzel rendelkezhetett, 
így a mint Druglányi megemlíti —  meg volt Europa, Ázsia, 
Afrika, Amerika és Ausztrália, továbbá Magyarország, Német
ország és Anglia térképe, melyeket az osztályban függesztett 
fel. Ezeken kivid egy glóbusról tesz említést, mely még ma is 
szertárunkban található.

Druglányi távozása után, az 1810. év őszén, Kiss János 
superintcndens ajánlatára E r h a r d  t S á m u e l t  hívták meg a 
megüresedett tanszékre. Erhardt nyomban megkezdi a tanítást, 
de betegsége miatt nem sokáig folytathatja. Az első félévben 
G ö d ö r  N. helyettesítette, de egészsége már a második félév 
elejére annyira helyre állott, hogy a tanítást újra átvehette. 
Ettől fogva minden megszakítás nélkül tanít az 1821/2-ik év 
végéig, a mikor Apátiéban lelkészi hivatalt vállalt.

A lefolyt 0 év úgyszólván minden nyom nélkül vonult 
el a szt.-lőrinczi iskola fölött. A dolgok rendes mederben foly
nak tovább és alig emelkedik ki egy pár esemény, mely különös



jelentőséggel b irt volna. Fölemlitésre méltónak csupán azon 
intézkedéseket találtam, melyek az iskola anyagi jólétének biz
tosítására szolgáltak. Az is i i ) ,  évben minden anya- és leány
gyülekezet, továbbá valamennyi tanító kötelezi magát évi járu
lékra; az anyagyülekezetek egy, a leánygyülekezetek V* köböl 
gabonát, a tanítók pedig 1 1 irto t ajánlanak fel. Az 1821. év
ben B á r á n y  J á n o s  lelkész 110 írttal, öt lelkész pedig, kik 
állomásaikat az utóbbi években foglalták el, együttesen GO írtta l 
szaporította az alaptőkét.

Erhardt Sámuelt a szt.-lőrinczi tanári állásban Ha ág  P é t e r  
váltotta fel, a ki 10 évig viselte e hivatalt.

Ebben a 10 esztendőben egy kissé alább szállott az ada
kozási kedv, mert csupán az 1829. évben ajándékoz három 
lelkész 15— 15 irto t, és igy nem igen tapasztalható gyara
podás az alaptőkében, melyre ezen évtől kezdve az iskola min
den tanítványa évenként 20 ezüst krajezárt tartozott fizetni. De 
ha ezen években jelentékenyebb adományok nem is fordultak 
elő, annál fontosabb Bárány János örököseinek az az intéz
kedése, mely szerint az elhalt lelkész könyvtárát a lőrinczi is
kolának ajándékozták és ezzel megvetették a mai könyvtárnak 
alapját.

Druglányi távozása óta tizenhét esztendő telik el anélkül, 
hogy az intézet szellemi életéről és a tanítványokról biztos ada
taink volnának. Azt tudjuk, hogy a vizsgákat úgy az első, 
mint a második félév végén rendesen megtartották; de azokról 
a jegyzőkönyvek bővebben nem beszélnek. Végre az i 828., 
ÍS29.  és 1830. évzáró vizsgákkal egész részletességei meg
ismerkedhetünk és azokból áttekintést nyerhetünk a tanításról 
és a tanítványokról.

Ezen vizsgái feljegyzések szerint a bemutatott ismeretek 
- csekély eltéréssel —  megegyeznek azokkal az ismeretekkel, 

melyeket az 1812. évi vizsgálati jegyzőkönyv feltüntetett. Te
hát a tanítás dolgában az iskola fennállása óta változás nem 
történt. Történt azonban változás az osztályok tekintetében, a 
mennyiben a grammatisták és syntaxisták osztálya két-két év-
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folyamra terjedt. Az iskola ebben a három évben elég népes 
volt; a névsor összesen 14(> tanulót tüntet fel, kik közül még 
ina is élnek néhányan és a lelkészi pályán igen tekintélyes ál
lást foglalnak el. A következő években volt P e t ő f i  is tanít
ványa az intézetnek, de nevét (Petrovits) csupán egy fegyelmi 
vizsgálat iratai őrizték meg, a melyek szerint tanuképen ki- 
Jiallgatták

Tudjuk,, hogy a sZt.-lőrinczi iskola egyik feladata volt, 
hogy tanítókat neveljen. Miképen felelt meg az iskola e fe l
adatának régebben, nem tudjuk; de az 182.s. évben már meg 
van irva, hogy az esperességben senki tanítói hivatalt nem 
vállalhat, mielőtt a lőrinczi iskolában tanított tantárgyból ok 
tatást nem nyert és a vizsgát ki nem állotta. Ebből a három 
évből fennmaradt vizsgái feljegyzés megőrizte azon ifjak neveit 
is, kik a vizsgálatoknak megfeleltek és az egyes gyülekezetek
nél praeceptori« alkalmazást nyertek.

Menyire fontos feladata volt ezen intézetnek a tanítók 
képzése, mutatja az a törekvés, mely egy másik tanári szék 
felállítását tűzte ki célul. Kiss János, akkori dunántúli 
superintendens ajánlja az esperességnek, hogy »a lőrinczi pro
fessor mellé még egy adjunctus tanítót állítson, a ki oktatná 
az iskola mesteri hivatalra menendőket a calligraphiában, or- 
thographiában, számvetésben, muzsikálásban és énekben, mert 
az iskola csak igy nevelhet igazán képzett tanítókat. »Az es- 
perességi gyűlés elfogadja az ajánlatot, az adjunctusi fizetés 
iránt az eddigi szokás szerint — adakozásra szólítja fel a 
tanítókat, lelkészeket és gyülekezeteket, a tervezet elkészítésére 
pedig bizottságot küld ki.

Az adjunctusi állás szervezésére még egy más körülmény 
is sarkalja az esperességet. hl körülmény volt az iskola jó  hí
rének megőrzése, melyet ebben az időben veszély fenyegetett. 
Haág idejében ugyanis megtörtént többször, hogy a tanár hu
zamosabb ideig beteg volt és az ifjúság magára hagyatva ha
szontalanul töltötte idejét. Az e-peresség két ízben helyettest 
állított, nevezetesen első alkalommal jf j .  P á g i  er  G y ö r g y ö t ,



a későbbi kölesdi lelkészt, másodszor pedig L e h r  A n d r á s t ;  
az anyagi erők elégtelensége miatt azonban a segédtanári állást 
nem szervezhette és erről az üdvös tervről le kellett mondania.

Később Haág Péter egészsége évről-évre hanyatlott; azért 
midőn az esperesség nem remélhette, hogy »elmebeli nyavalyája« 
jobbra fordul, az 1832. évi gyűlésen állásától elmozdította, vég
kielégítés címén egy évi fizetést állapit meg számára, helyébe 
pedig megválasztja L e h r  A n d r á s t ,  kinek a következő fizetést 
biztosítja: 1. készpénz 250 pengő fr t ;  2. termény 40 pozsonyi 
mérő őszi gabona; 3. minden tanuló után tandíj címén 4 pengő 
frt, fapénz címén pedig 43 ezüst krajezár. Lehr András 1853-ig, 
tehát 21 évig tanított a lőrinczi iskolában és ő fejezi be az első 
korszakban működő tanárok sorát.

Valamint az elmúlt években, úgy most sem lehet az iskola 
v a g y o n á r ó 1 és b e v é t e 1 e i r  ő 1 tiszta képet nyújtanunk. 
Nem lehet pedig azért, mert az iskolának nem volt külön pénz
tára és tőkéi nem voltak az esperesség egyéb vagyonától el
különítve, a számadásokból pedig nem tűnik ki, vájjon mennyit 
tesz az iskolai, mennyit az egyéb vagyon. Az 1842. évben egy 
bizottsági jegyzőkönyv tűnteti fel legelőször az iskola pénzügyi 
állapotát egész pontossággal és mivel a bizottság munkálata 
szorosan összefügg azon idők törekvéseivel, azért, midőn az 
anyagi állapotot megismertetjük, egyúttal kiterjeszkedünk az 
előzményekre is.

Az 1841. évben »Kurcz György hites ügyvéd« indítványt 
terjeszt az esperességi gyűlés elé »az esperességi oskolának 
tisztán oskola tanítókat képző intézetté« leendő átváltoztatása 
iránt. A gyűlés ezen indítványt, tekintettel arra, hogy 
»a szt.-lőrinczi iskolának felállításánál fogva két feladata 
volt, t i. iskola tanítókat nevelni és a tanuló ifjúságot nagyobb 
iskolákra előkészíteni«, azzal az utasítással adja ki egy bizott
ságnak, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot arról, vájjon 
»mennyiben volna üdvös az iskolát a kor kívánalma szerint 
rögtön és tisztán iskola tanítókat képző intézetté változtatni, 
vagy mint egyetlen egy evangélikus tudományos intézetet ha-
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zánk e részben mostani állapotában továbbra is fentartani, vagy 
pedig egy felállítandó második tanítói szék által abban a jöven
dőbeli iskola tanítók kiművelődését célszerűbben és nagyobb 
sikerrel eszközöltetni«.

Minthogy az iskola mindezideig dicséretesen megfelelt 
kettős feladatának, a bizottság azt azutánim is fentartani kívánja 
és annál kevésbé ajánlja annak tisztán tanítóképző intézetté 
leendő átalakítását, mert kilenc év adataiból kitetszik, hogy a 
tanítói pályára lépett ifjak száma úgy viszonylik azokéhoz, kik 
magasabb intézetekre mentek, mint T viszonylik a (iO-hoz. De 
hogy az intézet feladatának teljesen megfelelhessen, szükséges 
a régóta érzett hiányok megszüntetése. Ezek a hiányok abból 
állanak, hogy némely tanok nem kimeritőleg, mások, nevezetesen 
a zene és a rajz, éppen nem taníttatnak azon oknál fogva, mert 
az egy tanár mindezekre • képtelen. Azért a bizottság javasolja 
az eddigi feladat fentartását, de múlhatatlanul szükségesnek 
tartja a segédtanítói állás szervezését.

A javaslattal együtt kimutatást terjeszt a bizottság az es- 
peresség elé azokról az alapokról, melyek tisztán a szt.-lőriuczi 
iskola fentartására szolgálnak és összeállítja azokat a jövedel
meket, melyekre biztosan számítani lehet. Ezen munkálat szerint:

a) Vagyon:
1. K ö tvé n ye kb e n ............................................................  3522 fr t
2. Kamat hátralékban......................................................  2(5 9

összesen 3791 frt

b) Biztosan remélhető jövedelem:
1. Tőke k a m a t...................................................................  227 fr t
2. A lelkészek évi h o zzá já ru lá sa .................................. 41 »
3. A tanítók évi hozzájárulása.......................................  20 »
4. A gyülekezetek esperességi adójából évenként mutat

kozó f e le s le g ...................................................................100 »
5. A gyülekezetek gabona illetékének feleslege pénzértékben 30 »
0. A tanulókra kivetett húszasokból . . 30 »

összesen 448 frt
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Ezen 448 írtból, mivel a professor készpénz fizetése. 250 írt, 
évenként 198 írt felesleg mutatkozik. Ez azonban nem lévén 
elég a segédtanítói szék felállítására, a bizottság ajánlja, hogy 
az esperesség egy uj pénzforrásról gondoskodjék.

Ezen kimutatások világosan mutatják, hogy az iskola alap
tőkéje nemcsak nem szaporodott, ámbár az adakozások »a fundus 
felsegélésére< évről évre megújulnak, mint pl. a harmincas évek 
végén, a mikor a lelkészek (15 irto t adnak össze, hanem inkább 
csökkent, mert az iskola alapításától kezdve csupán a tőke növe
lésére többet adományoztak '1000 írtnál, most pedig a bizottság 
csupán 3522 ir to t talál.

A tőke csökkenésén kívül fogyott a lelkészek és tanítók 
hozzájárulása is. Az intézet második évében a lelkészek együtt 
100, a tanítók pedig fejenként 1 i irto t ajánlanak fel és
most a bizottság amazok részéről 41, ezek részéről pedig 
20 irto t vesz számításba. Az évi járuléknak ez az apadása va’ó- 
szinüleg onnét származott, mert az utóbbi években megválasztott 
lelkészek és tanítók közül többen fizetésre magokat nem köte
lezték.

Az iskolai tőke apadása az é p ü 1 e t m e g u j  i t  á s á ban 
i l l e t ő l e g  ann a k k i b ő v i t é s ében  l e l i  m a g y a r á z a t  á t. 
Az épületet — mint láttuk a szt.-lőrinczi gyülekezet emelte 
a saját költségén az uraság által k ije lö lt területen; tatarozásá
hoz is hozzájárult évi 20—25 írttal. Az 1833, évben gyökeres 
javítás és nagyobb átalakítás vált szükségessé, melynek költsé
gét az esperesség vállalta magára. De mivel az építkezés által 
alaptőkéjét megtámadni nem akarta, gyülekezetenként adományok 
gyűjtését rendeli el, melyről csupán annyit lehetett kiderítenem, 
hogy Erhardt Sámuel, az intézet egykori tanára, az első évben 
egymaga 153 frto t adott át az építő bizottságnak.

Mivel az építkezésnek közadakozásból kellett volna meg
történnie, a bizottság csak 183C-ban lóghatott -a munkához és 
1837-ben fejezhette be. Az egyszerű nádtetejü házikó cseréppel 
fedett díszesebb épületté alakult át, azonban az udvar kibőví
téséből, a miről szintén volt szó, nem le tt semmi. Az építkezés
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1478 f i t  4!) krba került, s minthogy a gyűjtéssel nem érték 
el a kívánt eredményt, az esperességi pénztár adóságba dön
tetett, miért is felszólittatnak a lelkészek és világiak, hogy 
az adósság törlesztése céljából gyülekezetenként adományokat 
szedjenek.«

A fentartúság az épület megújítása mellett felkarolja a 
k ö n y v t á r  ügyét, melynek alapját Bárány János örökösei 
vetették meg. R itter József, majosi lelkész, 1840. julius 2-án 
ebben az ügyben egy javaslatot terjeszt az esperességi gyűlés 
elé, mely nem maradt eredménj nélkül, mert általános volt 
az a vélemény, hogy az intézet a maga rendeltetésének és a 
haladó kor kivánatainak csak úgy felelhet meg, ha számára a 
szükséges eszközöket megszerzik. < Ily eszköznek ismerték fel 
a könyvtárt, melynek gyarapítását halaszthatatlan szükségnek 
mondják ki. A könyvtár gyarapítása érdekében azonban alapot 
kellett teremteni, mert a meglevő tőke e célra nem szolgál
hatott.

A javaslatnak már az I S I I .  évben eredménye mutatkozik. 
Most is gyűjtést rendeznek; az aláírást Rendesi Bárány Bál 
felügyelő nyitja meg 80 írttal és a begyült pénzt Balassa János 
lelkésznek adják át gyiimölcsöztetés végett. Ezzel vetették meg 
alapját könyvtár tőkénknek, mely adományozások által évről- 
évrc szaporodott és az 1848-iki jegyzőkönyv szerint 273 frto t 
tett ki. melyhez Bárány felügyelő még egyszer 70 ezüst írtta l 
járult. Ettől fogva vétel utján is szaporodik a könyvtár, mely 
ugyanezekben az években ju to tt Hrabovszky György becses 
könyveinek a birtokába.

Most már az iskola gondoskodhatott arról, hogy az ifjúság 
kezébe olvasás végett hasznos könyveket adjon és az olvasási 
kedvet még inkább kielégíthette később az esperességi tanítók 
egyesületének segítségével. Ezen egyesület már 1841-ben szép 
könyvtár birtokában volt és az esperességi gyűlés felszólítására 
kijelentette, hogy könyveit minden dij nélkül rendelkezésére 
bocsátja a lőrinczi tanuló ifjúságnak és csupán annyit kö t ki, 
hogy a könyvek ép állapotban kerüljenek vissza.



Egyéb f e l s z e r e l é s é r ő l  keveset lehet mondanunk; kü
lönben ezekben az években még a legtöbb iskola nélkülözte a 
szemléltető eszközöket Azonban a lőrinczi iskola nem lehetett 
azoknak teljes hiányában mert — hogy a-z 1843. évi gyűlés 
jegyzőkönyvének szavaival éljek — >szűkölködvén intézetünk 
több iskolai szerekben, nevezetesen földabroszokban«, Kurcz 
György a saját költségén a szükséges földabroszokat« meg- 
rendejte. Kzen megjegyzés szerint a földabroszok dolgában volt 
a hiány legérezhetőbb, miért is bátran állíthatjuk, hogy az inté
zetnek kellett némi taneszközeinek lennie

Az 1832-ik évi gyűlés, mely Lehr Andrást megválasztotta, 
szükségesnek látta a tanár számára »egy  i n s t r u c t i o  kidol
gozását. Minthogy azonban ennek az instructiónak kidolgozása 
hosszabb időt vett igénybe, az akkori esperes — Tatay Imre 
némedii lelkész utasítást adott a tanárnak és azt az 1832. 
évi szeptember 17-én kelt körlevelében »köztudomány és javítás 
végett« megküldte a gyülekezetek lelkészeinek. Tatay Imre es
peres utasítása a következő:

»Senioralis Professor Úr ideig való Instructiója. Hogy Se- 
nioralis oskolánkban addig is inig Senioratusunk köz értelemmel 
bizonyos és állandó utasítást adna, a tanításnak valami Cyno- 
surája legyen s a Tanító a tárgyak választásában és elő
adásában önkénnyel ne vádoltathassék, e következendőkre fog
figyelmezni:

1. A tanítás minden tárgyainak feje lesz a Vallásos er- 
kölcsiségnek nemcsak tanítása, hanem a szivekbe mennél nyomo
sabban lehető beoltása, s e fontos végre minden magát előadó 
alkalmatosságnak szorgalmas fordítása. E mellett

2. Ezen mi oskolánkban ennek tzéljával egyezőleg legin
kább a nyelvek, t  i. a magyar, német és deák nyelvek regulák 
szerint való tanításával és tanulásával szükség foglalatoskodni, 
s mind a három féle Stílusban egyaránt gyakoroltatni.

3. Ide járul a helyes irás mind a két értelemben, t. i. a
betűk tiszta, tetszetes formálása, és a szóknak hiba nélkül való 
igaz kiírása.
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4. A számvetésnek a közéletben szükséges nemei — mind 
practice tanítva.

5. Geographia és história, Physica és Geometria, a meny
nyiben minket közelebb illetnek, értelmes és rövid rajzokban.

(i. A Notáriusi hivatalban előforduló külömb-kiilömbféle 
Írásbeli feltételek u. m. akár milyen értelmű küldő levelek, 
adós és kötelező vagy nyugtató, szerződő, bizonyságtevő s több 
ilyes írásoknak világos és tökéletes értelemmel való elkészíté
sére a Syntaxistákat legalább második esztendejökben rávezetni 
érdemes lészen.

7. Az elme és nyelvek gyakorlása végett szállásaikon készí
tendő munkáikra is figyelmes vigyázat lészen.

8. Mind a feljebb írottakra bővebb utasításul legalább 
némi-némü haszonvételül ajánl tátik a Tauitó í rnak J. J. Halasy 
Mihály Senior ur a Mesteri hivatalokra készülő Ifjak oktatására 
feltett s a Superintendentia által jóváhagyott Javallatainak 
figyelmes megtekintése.

0. Az oskolai könyvek a feljebb is menendő tanulókra 
tekintve azok lehetnek leginkább, melyek a Soproni s Pozsonyi 
oskolákban tudtunkra szokásban vannak, t. i. a deák nyelv 
tanulásában a Donatus mellett kézikönyvül szolgálhat a kez
dőknek az ismeretes Kis deák könyvecske; a Grammatistáknak 
Rhenius mellett Gedike; a Syntaxistáknak hasonlókép Gedike, 
Phaedrus és 0. Nepos. A Donatus és Grammatika regulái fo ly
vást applicative tanultatván.

A Német és Magyar nyelvben élhet a Tanító ur Márton 
József Grammatikájával a benne levő számos gyakorlásokra 
nézve is.

Geographiát, históriát, Physika és Geometria eleveit önként 
választható könyvek szerint taníthatja.

írás mustrának a leghelyesebb nyomtatott formulát kellene 
megszerkesztetni.

A Vallás tanítását különben a Senioratus Katechismussa 
szerint lehetne tenni, mivel a Mesteri hivatalra menendőknek 
mostanában a’ fog kezükben forogni: de mivel ez tagadhatatlan
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nem a jobbik, inkább javasolhatnánk addig a meddig Herder 
Katechizmusát.

10. A tanítandó tárgyaknak napokra s órákra felosztása 
Professor ur tetszésére hagyatván «

Az instructio elkészítése végett kiküldött bizottság Tatay 
Imre ideiglenes utasítását vette alapul, de figyelemmel volt Lehr 
András előterjesztésére is, melyben követendő eljárását a követ
kezőképen adja elő:

»Mivel az Oskolai Ifjúság több Osztálybeli: úgy intézi min
denkor a mennyire lehet, a Tanító oktatását, hogy mindegyik 
Osztály részt vehessen az Llőadandókban. — Azért is:

a) A Vallás Dr. I. W. H. Ziegenbein és Dr. 1. Fr. W. 
Fischer többször kiadott kézikönyvek szerént az egesz Ifjúság
nak magyaráztad k. A Tanító soha sem kívánja a betüszerinti 
felmondást, s az Ifjúság nem is kényszerittetik arra, a mit nem 
ért, s nem is érthet. -  A Vallásbeli Tanítás Catechesis.

b) A Vallás Történetét röviden Ziegenbein szerént hallja 
az egész Ifjúság. —  Mindegyik Osztály leírja a tudományt.
A  Tanító ez által azt tapasztalja, hogy kettős a nyereség,' Idő- 
kimélés — és hogy az alsóbb Osztálybeliek sem maradnak 
hátra, a Történetből annyit még megtarthatván, a mit Idejüktől 
s Értelmüktől igazságosan várni lehet. —  A Tudománynak külön 
Osztályszerinti dictálása zavarodást okozna.

c) A Számvetésben tulajdon rendet nem lehet tartani, mivel 
gyakran némely Donatista előbb felfogja ez vagy amaz nemét 
a Számvetésnek, mint a Syntaxista; s mivel a négy alapspetie- 
seken fordul meg a Számvetésnek ezer ága, s az egészen tu
datlan sem marad az abéli oktatásban hiányosan.

Egyedül a Tanító tisztje ismerni mindedgyik Tanítványát 
s e szerint is fogja sikeresen azt a feladott példák által az 
Oskolában nyilvánosan gyakorolni. Az otthonra feladott példák 
az ügyességet különösen elősegítik.

A fejbeli Számvetést A ló lirott nem hagyhatja helyben. — 
Mert először, mi biztosítja a Számvevőt Calculussa hibátlansága 
felöl? — Másodszor, minden Számvetés.nemére nem .alkalmaz-



ható. —  Harmadszor, a Számvetés hebehurgyaságot éppen nem 
szenved, és utoljára, a rendes regulákon épült Theoria szüli az 
ügyes practikus Számvevőt — Az itt vagy amott tapasztalható 
kivétel nem tesz Regulát.

d) A Nyelvgyakorlás Deák-, Magyar- s Német nyelveken 
fordul meg; de úgy, hogy mind a három neylv egyszerre 
sohasem köttetik össze:

aa) A Syntaxisták fordítják Corneliust. — Az Auctor 
más módjához s a Czikkelyek bőségéhez van irányozva a fel 
adott pensum. Az ifjúság fordítása a Tanító által kiigazittatik, 
a mellyből aztán a következendő órára phraseseket és Rhenius 
megmagyarázott Deák Reguláira példákat készít. —  A Syn- 
tactikai fontosabb regulák a fordítás közben practice alkal
maztatnak.

bb) A Grannnatisták fordítják Hédik két, de ebben azon 
rendet tartja a Tanító, hogy a feladott Czikkelyekből az Ifjú 
ság otthon kiszedi a szókat, Jelentésekkel Themájokkal edgy fitt 
leírja (de nem a Resolutioval edgyiitt mert a Szók Themájok 
és jelentések leírása külömböz az egész Resolutio leírásától p- 
o. Conquisita, thema Conquaero, sivi, sitiim, ere. .'i. Összeadni. 
Rosolutio, est in Ace. pl. perfecti partié, formáé passivae. comp. 
ex con et quaero). Az Oskolában a feladott pensumot resol- 
válja; ekkor veszi a Grammatikai gyakorlást, IEjtegetés, Haj
togatás, s. t. b. A figyelmes Tanuló a Szók hibás themáit, s 
a szokatlanabbak Resolutioját is kiigazítja és leírja. — Ezen 
mód tsak előkészület a fordításra, mert tsak az Exactus Re 
solválóból lesz j<> fordító —• A Donatisták hasonló mód fog- 
lalatoskodtattnak a deák nyelvben azon kiilömbséggel, hogy 
a Donatista a főbb regulákat hallja a Grammatista az E.xccp- 
tiokat is.

f) Az elmebeli gyakorlás e módon foly. Mivel a gyer
mek tsak arról irhát, a mit ért, —  hall — és lát; — s mivel 
a gyermekes gondolatjainak kifejezésében rendes periodusi re
gulákra szorítani nem lehet, s nem is tanátsos; mert ez által 
a formának, nem pedig a matériának igyekszik eleget tenni:

■



— azért az Oskolában hallottakból adattnak fel a Gyakorlás
beli themák, és a mint a természeti ész vezérli a Gyermeket, 
e szerint ir. A hányféle az értelem, annyiféle a munka és an
nak formája. —  A Syntaxista alapossan periodusi regulák sze
rént igyekszik dolgozni.

g) A Declamatiokban az Ifjúság a Sz.-Lőrinczi Scnioralis 
Oskolában bévett és tudtomra minden ellenmondás nélkül min
dég ismételt* mód szerént Magyar és Német Nyelven Classicus 
írókból gyakoroltatik. Berzsenyi Dániel volt közkedvességben.

A Szónoki gyakorlásról többféle a vélemény, a szerént a 
mint veszi az ember a dolgot vagy a tzélt a mit, általa el aka
runk érni. — A lo lir t ez által az Ifjúban a bátorságot a 
hang ejtését és Nyelv (8prncí)e) helyes kimondását akarja 
leginkább nevelni. — A lelkes Írók munkái erre legalkalina- 
tossabbak, mivel ezekben a Nemzet nyelvének nem mindennapi 
szavai ezer alakokban fordulnak elő, p. o. Berzsenyiből:

„Barátom! érzed e? képed festegetem“
„De el nem érheti eléggé etsetem“

„Az eredeti szépet.“

Ha a német ajaku gyermek magyarán kimondja többet 
értünk el, mintha az -Hitset« szót értené. Populáris hót, kinek 
Versezeti Declamálásra alkalmatossak volnának, nem ismér 
A ló lirt Triviális van, de nem gyermek szájába való. — Folyó 
beszéd nehéz tanulhatásu. —  Longius s Erasmus Colloquiu- 
mairól ez az a ló lirt ítélete: az elsőéi unalmas hidegségüek; a 
másodiké kartzolók és gúnyolok; és azonkívül Deák nyelven 
vannak írva, a mellyek minden érd önöket elvesztik a fordítás 
által

Egyéberánt még mindenkor ezt vettük észre a közönséges 
Próbatételek alkarmakor, hogy az Ifjú a Classicus darabot 
egészen elmondhatta, a mi pedig nem olly érdekes, ámbár 
gyermekies volt, ezt hallottuk: »Másik« »Elég«. —- így a 
publicum tsak a velős szépnek tapsolt. —-

h) As Ifjúság a Szépírást 5 — 4 — most 2 két hetenként 
nyoltzadrétü oldalra ir t példányok által tanulja. A figyelmes



író mindenkor igyekezett, a gondatlan, ha mindjárt egy sort 
is kelletett nékie írni, — a mit a szónak tellyes értelmében 
kedvetlenül tapasztalt az Alólirt, — gondatlanul tette köte
lességét.

A Templomba az Oskolából minden Vasárnap kétszer se- 
regesen megy az Ifjúság. — Ebben az Esztendőben kétszer 
Vasárnap délután engedelemmel nem ment, de nem ok nélkül.

Ekkor egyszer történt, hogy a Tanító ezeket mondotta: 
Most nem megytek a Templomba, mivel a halotti beszéd ké

sőbben esik, »azonban a ki akar elmehet«, a részre nem hajló 
Biró Ítélje meg, hogy ezáltal kényére volt e eresztve az Ifjú 
ság. —  Azonban jónak fogja tartani a Tanító e Gyermekeket 
a nagyobb hidegekben otthon tartani; a mit a Szülők köszö
nettel fognak venni. —: Azt is parancsolja a Vallás »Vigyázz 
egészségedre«.

A későbben elkezdendő Tudományok szabályait és rend
szerét A ló liro tt az Illetőségnek annak idejében meg fogja 
küldeni.

Docendo discimus. —  Az ügyesebb az ügyetlent oktatja.
A Correpeticio áll. — A Syntaxistától függ az alsóbb Osz

tálybeli - de kényére nem bánhat vele. —  Felvigyázók van
nak Oskolában és Templomban. — A hibás Oskolában s más
hol is mindig ezt mondja: »Nem igazság« és »a szigorú Felvi
gyázó durva és bárdolatlan.«

A ló lirt ezen szabályokkal él a Tanításban, hogy tökélete
sebbek is lehetnek azt érzi; —  azért makatsul nem is akar 
azokhoz ragaszkodni: — e végből egész tisztelettel megkéri a 
T. T. oskolai kiküldöttséget, hogy a kifogásokat és Észrevéte
leket vele közölni méltoztasson.

I

1. Hé t f ő .  - Vallás története és Deák nyelv, 
délután. Munkák Grammatica Syntaxis.

2. K e d d  - Mint hétfőn délelőtt.
délután. Számtan Gramm, és Syntax.

8
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3. S z e r d á n .  — Vallás Számvetés Declamatió.
4. C s ü t ö r t ö k ö t i .  — Mint Hétfőn.
5. Pén t eken .  — Mint Kedden.
6. Szombat on .  —-  Mint Szerdán.«

A bizottság az 1835. évben készül el munkájával, mely
nek alapján a »szt.-lőrinczi iskola belső állapotának kívánt 
czélirányosabb és tökéletesebb szerkesztésére nézve« ezeket a 
végzéseket hozza:

»A) Á l t a l á n o s  r e n d s z a b á l y o k :

1- ször. Sen. Oskolánkba csak olly gyermekek és iffiak vé
tessenek fel, a kik anya nyelvükön olvasni és írni tudnak.

2- or. Valamint minden oskolai intézetnek, úgy Szt.-Lőrintzi 
Sen. oskolánknak is, akár úgy tekintessék az, mind oskola- 
tanittókat nevelő, akár pedig mind nagyobb oskolákra készittő 
intézet, két főczélja lévén, t. i. a tanittás vagy oktatás, az az 
a tudományokkal lassankénti megesmértetés, és a gondolkozásra 
és okoskodásra való vezetés; és a nevelés a szónak valóságos 
értelmében, az az a lelki és szivbeli; vagy erköltsi kimivelés 
összveköttve a testi erőnek czélarányos kifejtésével: ugyan azért 
ezen két főczél, mindenek felett szem előtt tartassák, és min
denek azzal összvehangzólag, és ahoz vezetőleg taníttassanak és 
intéztessenek.

3- or. Mivel Sen. Oskolánk az ő. kisded álapotja mellett is 
csak ugyan tudományos czélzatu, tehát tanittassék benne, minden 
mellékes tekintet nélkül, mind az, a mi más tudományos intéze
teinkben, az alsóbb oskolákban szükségesnek elesmértetett és 
szokott rendszerré vált, akár mi élet nemre adja is bár utóbb 
magát az egyes tanítvány. Mert a mit az esméretek nagy köré
ből kezdetképpen tanulhatni, az minden tudományos képzendőnek 
szükséges, és ha a kezdőkkel a tanittó meszsze nem halkulhat 
is, eleget tett, ha a’ tanulást megkedveltet^ és utat mutat, hogy 
keljen még mást is, többet is tanulni.

4- er. A' fél esztendei oskolai pályára már előre kiválasz
to tt tudományok, felváltva, együtt taníttassanak, nem pedig



ugy, hogy előbb több hónapok lefolyása alatt egy tudomány 
egészen be fejeztetvén, azután kezdődjék egy másik tudomány 
tanittása. a’ mi közönségessen unalmat szül, és a’ tökéletesedés 
czéljaival meg nem egyeztethető.

5-ör. Az öszve függő szabad tanittás és eleven előadás 
legfoganatossabb lévén, elkerülvén a drága időt vesztegető sok 
dictálás; —- a tudományok a menyire csak lehet jól meg ma
gyarázott, és a 1. Sen, professor Ur bölts belátása szerént meg- 
bővitett vagy rövidített compendiumokból, vagy oskolai könyvek
ből taníttassanak.

(i-or. Semmi se tanittassék a’ mit a’ tanulók jó l meg nem 
értenek, és a’ minek az életre és a’ tudományok további halla- 
dására nézve, semmi haszna nintsen.

7- er. A’ tudományok közönségessen taníttassanak a magyar 
hazai nyelven. A ’ Syntaxisták azonban, a’ felsőbb oskolák
ban kívánt előmenetelek létesítésének tekintetéből a' mindenkor 
magyarul tanittandó vallás tudományát kivévén, némely tudo
mányokat, mellyeknek meg határozása t. Professor Ur bölts 
belátására bizatik, - - deákul tanuljanak, ugy azonban, hogy 
azokat, a’ miket a’ tanítványok áltáljában idegen nyelven tanul
tak, anyai nyelvükön is előadhassák.

8- or. A ’ tudományok mezeje tágas lévén, és sok a mostani 
pallérozott világ kívánsága, az idő pedig szűk, és a tanulókban 
ugy a' tudományok vágya, ’s mind ezekre nézve a szokott három 
négy órákban, naponként keveset tehetvén, különössen tekintet
vén e részben a’ porosz országi Gyinnasiumokat, a’ mostani 
miveit világnak múzsáit, a’ hol minden tanittó 5— (I órát tar
tozik hivatalára fordítani, végeztetett: hogy Sen. oskolánkban 
is, a szünet időt kivévén délelőtt három, délután pedig két óráig 
tartson rendessen a tanittás.

!)-er. Valamenyi tanittásbeli tárgyra nézve, el múlhatat
lanul szükséges a gyakori repetició, melly is hogy minden 
hónapban elővétessen, közönségessen sürgettetett. Azon kívül 
rendeltetett, hogy 1. I. Senior Uraink, vagy pedig az egész
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oskolai bizottságnak jelenlétében, minden fertály év végén kö
zönséges oskolai vizsgálat tartassák.

10-er. A ’ Sen. oskolai bizottság tagjainak meg választa ttak: 
I. I. Senior és Consenior, R itter Keresztély, Horváth Pál, Balassa 
János prédicator és Fördős István vármegyei esküdt urak; a' 
k iknek gondviselésekben Sen. oskolánk különössen ajánltattván, 
kötelességgé tétetett, ezen sokszor érintet oskolánkról, eszten
dőnként Sen. gyűléseinket hivatalossan tudósítani.

B) A ’ t a n  i t t  a n d ó t u d o m á n y o k :

1-ör. Fő dolognak tarta to tt a’ nyelv tudomány, vagy a’ 
nyelveknek, mint eszközöknek a’ további tudományos lialladásra, 
m in t a’ régieknek, m int a’ hazaiaknak, czélerányos tanittása és 
tanulása.

A ’ deák nyelvre nézve, az a tanittás módja á llap itta tik  
meg, melly Sopronyi oskolánkban divatoz. Ugyan ezen okból 
k ije le ltetnck e tárgyban oskolai könyveknek: Donatus és Rhe- 
nius grammatikái, hogy azokból tanulják a deák nyelv elveit, 
és a’ Professor U r által jó l meg magyarázott leg szükségesebb 
regulákat. Különössen figyelmeztetnek e részben a’ t  Sen. 
oskolai bizottság és t Professor U r a’ pápai és Bécsi deák 
grammatikákra, mellyeknck elsőjét J. Knarr János Gyönki, 
másodikat pedig J. Bergmann Lajos lzményi Predicátor Urak 
ajánlották. —  Olvasó könyveknek választattak: Gedieke, Cor
nelius Nepos, és Phedrus meséi, hogy a’ tanítványok ezekből 
tehetségűkhez képest olvassanak s resolvájanak, fordítsanak, 
im ita tiókat, aplicatiókat készítsenek A ’ deák nyelvnek ilyetén 
tanulásával köttessen öszve a’ nyelv írás gyakorlása. A ’ kezdők 
készítsenek aplicatiókat, variatiókat, tanuljanak szavakat, de 
nem sokat egyszerre, és tanulják azokat alkalmaztatni A ’ gram- 
m atisták írjanak varia tiókat (per casus, gradus ex tempóra) és 
phraseseket, a’ syntaxisták periódusokat, és kisebb leveleket. 
A ’ fordítások élő szóval történjenek. Ú gy szinte tanuljanak a’ 
tanítványok colloquiumokat, rövidebb beszédeket és előadásokat, 
fenn szóval elmondván azokat, hogy a’ szavaknak többszöri
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kimondásával, annál könyebben haliadjanak ezen nyelv ta
nulásában.

Az anyai magyar és német nyelvekre nézve útmutatást 
adván előbb Professor Úr, gyakoroltassanak a’ tanítványok, 
mind ollyan iráju munkák kidolgozásában, a’ mellyek a’ kö
zönséges életben midenkinek szükségesek. Ide tartoznak: a’ 
levélírás, minden nemére, és belső és külső formájára nézve, 
továbbá a kötelezők; nyugtatványok, szerződések, bizonyítvá
nyok, kalmári vagy művészi jegyzések és kivonások, tudosit- 
tások, testamentumok s. t. b. készítésének módja.

Magától értedődik, hogy mind a régi mind a hazai nyel
vek tanulásában, a tanulók tehetségek szerént, kisebb és kö- 
nyebb gyakorlások által vittessenek a’ nagyobb és nehezebb 
munkák kidolgozására, előre értesítvén őket, az Írásbeli gya
korlások módja, formája, és szabálya felöl ne hogy természeti 
éretlenségükben a feladottakkal hasztalan küzködvén az egész 
munka nékiek unalmas teherré váljék. A ’ kidolgozott akár 
melly oskolai munkák megvizsgálására különös gond fordittas- 
sék, oly formán, hogy a bennök előforduló hibák, Professor 
Ur által a tanulók előtt nyilván felfedeztessenek és azok
nak mivoltáról és máskori eltávoztatási módjáról bőven érte- 
sittessenek.

‘2-szor. A ’ hittudomány, a tudományok között első helyet 
foglalja el. Különösen ügyelvén c' fontos tárgyban az ágostai 
vallás tételre, s igy evang. sz. vallásunk hitágazataira, és te
kintvén még azon körülményt is, melly szerént Szt.-Lőrintzi 
tanulóink nagyobb száma, oskola tanittóknak neveltettiíek, a' 
kiknek a' katechisinus magyarázására nagy szükségük vagyon, 
és hogy egy jó katechismusból czélerányos magyarázás mellett 
a hittudományt az iffjusság tehetségéhez képest, tökéletessen 
meglehet tanulni, Szt.-lőrintzi oskolánkban oskolai könyvnek 
választatott, Fő. T. Superintendens Urunk által magyarra for
dított, és Szt.-Lőrintzen is olcsó áron megszerezhető Herder 
Katechismusa. Különösen figyelmeztetnek e részben is a' t. 
Sen. oskolai bizottság és t. Professor Ur Fvald Katcchismusára,



melly egy felsőbb rendelésnél fogva, porosz országban minden 
kisebb Evang. oskolákban tanittatik a' legközelebb megjelenen
dő Badeni Ketecliismusra.

ö-szor. Mathesis általánosan, a kezdők tehetségéhez képest, 
de különösen arithmetica, a közönséges életre alkalmaztatva.

4 er Földleírás (geographia) Taníttassák rövideden a ma
thematical', physikai, geographiai, és a Földnek és annak neve- 
zetessebb részeinek, birodalmainak, országainak és nevezetesé- 
geinek általános átlátása, különössen pedig az Ausztria biro
dalomnak, és főképen magyar országnak esmérete.

5- ször. História. Taníttassák általánosban, de különössen 
magyar ország históriája. Az általános és közönséges históriában, 
a’ reformátio históriájában bővebben bele kell ereszkedni, sokat 
elbeszélleni, és igy a hasznos tudományt az iifjúsággal meg- 
kedveltettni.

6- szor. A ’ természet leírása és a természet tudomány fő 
elvei rövideden, különössen a menyire a’ bal vélekedések el- 
hárittására szükséges taníttassanak.

7- szer. Ortographia az igaz irás, minden nyelvben, melly 
Szt.-Lőrintzi oskolánkban hivatva, nagy gondal tanitassék.

8- or, A ’ szép irás és rajzolás, különössen földabroszok raj
zolása gyakoroltassák, legczélerányosabban szerdán és szombaton 
délután, legalább egy óráig.

C) A z  e r k ö l c s i  nevel és .
1. Atyai indulat, az emberi természet esmérete, hivatalbéli 

buzgóság és a tanítványaihoz vonzó forró szeretet kívántatik 
meg a tanittóban, ha azokból kik nékie bizodalommal általa- 
dattak. és vezérlésére bízattak, nem csak külsőképpen módosí
to tt, nem csak valamennyire értesített, vagy tudományos, hanem 
a mi főképp kívánatos és leg szükségesebb, a’ szó igaz értel
mében megemberesitett és erköltsiképp kimivelt embereket, va
lódi keresztényeket, és jó  polgárokat nevelni akar. Azonban

2-szor. A természeti tulajdonok különbözvén, valamint 
minden emberekben úgy az iliuságba is, ezen nemes czél el
érésébe egy féle bánás mód általános nem lehet, hanem szűk-



séges liogy ki ki különösen kiesmértetve, tulajdonságaihoz képest 
vezettessék az emberi miveltség czélja felé, gondosan ügyelvén 
arra, hogy sem az előre valé) törekvés el ne fojtassék, vagy 
talán a’ véle bánás mód által makacs ellenszegülés következzen 
sem pedig különösen a szelíd és gyengébb szivü nevendék mo
rális gyávaságra le ne sorvadjon.

Ő-szor. Fő dolog a növendékben korán ébreszteni a' valódi 
nemes érzést, és aztat bölcs, őszinte, és az idő szelleméhez ké
pest emberhez illő  szelidebb bánás mód által oda iparkodni vinni, 
hogy emberi méltóságát fel fogja és betsülje, mely utóbb véd 
angyala leend, minden elvetemedés és gonoszság ellen.

4-szer. Szükséges eszköz e végett a szoros rendtartás min
denekben és a szó igaz értelmében, melly ha bár eleintén terhes 
is némellyeknek, majd könyü, szokott, tetszős idvössé válik, ha 
az iffiusságra és a jó  rendre való felvigyázás nem csak az 
oskolában, hanem az oskolán kívül is, ébrékeny, egyarányos és 
szilárd lesz, atyai böltscsséggel öszve kötve. Ugyan azért szük
séges a' szigorú rendtartást, nem csak atyai intéssel és jó  példa 
adással fentartani, hanem mérsékelni is szives ébresztéssel, 
kedvezéssel, és annak idejében ártatlan játékokkal és testi mulat
ságokkal is; hogy igy a’ korai jó  rendnek szeretető, a jó  szokás 
az Hiúságban meg gyökerezvén, utóbb szép erköltsi gyümöltsöt 
hozzon, és igy a jó  és szoros rendtartás által is, a' testi és lelki 
kifejtés és kimivelés eszközöltessék.

5-ör. Midőn az igazi religiositás legfőbb tökéllyé az er- 
költsis -gnek, következik, hogy az erköltsi nevelés egy úttal val
lásos nevelés legyen, sőt okos értelemben azon alapuljon. Az 
igazi religiositás tehát, az az a keresztény vallás tisztelete és 
szeretető, az isteni félelem és' érzés, csepegtessen jó  korán a 
fogékony ifin szivébe, és erősitessen meg a' külső isteni tisz
telet gyakorlásával; de jó móddal értesítve a czél, haszon, s a' 
dolog méltósága és illendősége felöl, fel v igy ázással a' foganatra 
és jó  példaadással; hogy kelletlen teherré, mechamismussá ne 
váljék. — Legyen a mellett figyelem arra is, hogy a tanuló
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ifiiiság jó renddel és illendő csendességgel az Isten házába 
menvén, abban az isteni tisztelet alatt botránkozást ne okozzon.

6- or. De minden gondos hűség m ellett is, az erköltsi neve
lésben alig tehetni fel, hogy egy oskolai társaságban, erköltsi 
hibák tulságok, kicsappongások sőt rosszaságok ne adnák elő 
magokat. Illy  esetekben, sőt a menyire lehet azoknak elejek 
vételére szükséges az oskolai fenyíték. A  fenyítéknek azonban 
különös törvényeken kell alapulni, mellyek mind a tan ítónak 
mind a' tanítványoknak sinor mértékül szolgáljanak. Ugyan ezen 
okból meg kéretett a’ többször tiszte lt Sen oskolai bizottság, 
hogy valamint más oskoláinkban szokásban vagyon, úgy Szt.- 
L ő r in tz i Sen. oskolánkban is t, Professor Urunkkal egyett értő- 
leg, némelly szükséges oskolai törvényeket kidolgozván, azokat 
a’ jövő  Sen. gyűlés eleibe terjessze.

7- er. Addig is még ezen oskolai törvények elkészülnek, 
és helyben hagyást nyernek, az oskolai fenyítékre nézve vé
geztetett, hogy minden nagyobb fenyíték szükségében, főkép
pen olly esetekben, a hol az iffiu megjobbulása felöl kétség 
lehet, az oskolai bizottság elnöke tudosittassék, és ezen bizott
ság megítélése nélkül a tanittó Ur önkényessen a leg végsőkre 
ne fakadjon.«

Ezen rendszabályok némi módosítással egész 1853-ig voltak 
érvényben. A módosítás nem annyira a tanítást, mint inkább a 
felügyeletet érintette, melyet az eredeti rendszabály egy bizott
ságra ruházott, 1836-ban pedig a felügyelettel egy személyt 
bíztak meg, az u. n. »oskolai inspectort,« kinek kötelessége az 
iskola javait gondozni, azt több Ízben meglátogatni, a félesztendei 
vizsgákat megtartani, az ifjúság előmenetelére, erkölcsiségére 
felügyelni és mindezekről a senioralis gyűlésnek jelentést tenni. 
A  tanításban csupán azt a változást látjuk, hogy a tantárgyak 
közé felvették a g ö r ö g  nyelvet. Szó van a rendszabályokban 
az »iskolai törvények« kidolgozásáról is, de ez úgy látszik 
később feledésbe ment.

A szt.-lőrinczi iskola legelső inspectora volt Horváth Pál 
varsádi lelkész, ki az 1836/7-ik évben megejtett látogatásáról az
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esperességi gyűléshez beterjeszti jelentését, melyben »az oskola 
állapotával, a professor munkálkodásával, a tanuló ifjúság tu
dományos előmenetelével és- erkölcsiségével teljes megelégedé
sét« fejezi ki.

Az 1835. évben megállapított szabályzat, a milyen határo
zottan körvonalozza az iskola feladatát, épen olyan részletes 
utasítást ad a tanítandó tantárgyakról, azok módszeréről, az 
ifjúsággal való bánásmódról; szóval a tanítás és nevelésről. 
Tisztán állott tehát az esperesség előtt az iskola célja és is
merete azt a módot, melylyel célját elérheti; oly kiváló paeda- 
gogus pedig, mint Lehr András volt, szigorú következetességgel 
haladhatott a kije lölt utón. Bizonyára é l é n k  s z e l l e m i  é l e t  
jellemezhette e korszakot és azért igen kell sajnálkoznunk, hogy 
ezekből az évekből alig maradt reánk valami, a miből Lehr 
András munkásságát és az iskola népességét megismerhetnénk.

Az 1852-ik évtől kezdve Lehr Andrásnak csupán 1840/50-iki 
évről szóló jelentése található az esperesség levéltárában, de 
ebből sem tudhatunk meg egyebet, mint hogy a szt.-lőrinczi 
iskola most is három osztályból állott, melyek közül a két 
magasabb két-két évfolyamra terjedt és hogy összesen 4! ta
nulót számlált, kik oktatást nyertek mind azon tárgyakból, 
melyeket a szabályzat előír. Egyéb tekintetben azonban felvi
lágosítást nem nyerhetünk belőle; még azt sem tudhatjuk meg, 
vájjon az ágost. hitv. evangélikusok 1842. évi egyetemes köz
gyűlésének határozata szerint kidolgozott és az 184(1. évi köz
gyűlésen módosított »oskolai rendszere« vont-e maga után va
lami változást eddig követett e 1 j á r á s á b a n.

Az esperesség 1848 után az 1851 -ik évben tartotta első 
gyűlését, de azon sem foglalkozik a lőrinczi iskolával, miért is 
a történet fonala elszakad és öt évi időtartamból nem mond
hatunk róla egyebet, mint hogy létezett és folytatta csendes 
működését ezekben a szomorú években is. Az 1853. évi augusz
tus 24-én tanácskozik újra a fentartóság az intézetről és pedig 
kapcsolatban a soproni főiskola ügyével, melyet a dunántúli 
egyházkerület a Th un f é l e »ßu t i uuv f «  utasításai érteimé-
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ben átalakítani megkezdett és melynek megmentésére az egész 
kerület erejét egyesítette. A soproni iskola fen tartása 1500 
ir to t meghaladó évi terhet rótt esperességünkre, a mely azt 
kívánta a kerülettől, hogy annak egy részét engedje át a lő- 
rinczi iskolának

Lehr András még az 1853-ik évben a soproni főiskolához 
hivatván meg, a soproni helytartóság megengedte, hogy az egy
házmegye tanárválasztás és az iskola szervezése céljából no
vember 23-án gyűlést tarthasson. Ezen gyűlésen megválasztják 
tanárnak B é l á k  J á n o s  nemes-kéri segédlelkészt; de m i'e l az 
egy tanár a kormány tervének és a kor követelményének illeg
nem felelhetett, a fentartóság pedig az iskola szervezéséhez 
megkívántaié anyagi erőt még be nem szerezhette, a gyűlés 
megkéri Borbély József esperest és Bárány Pál felügyelőt, hogy 
a szt -lőrinczi iskola átalakításának tárgyában egy újabb gyűlés 
engedélyezése iránt folyamodjék a kormányhoz, a tanárválasztást 
pedig jelentse be.

Bélák János a megüresedett tanszéket nem foglalta el, a 
helytartóság leirata pedig késett és igy az egyházmegyének 
nem volt módjában, hogy tanárt választhasson, még kevésbbé 
intézkedhetett az átalakítás iránt. Ezen okok miatt a szt.-lőrinczi 
iskola az 1853 4 . é v b e n  nem n y í l h a t o t t  meg és ettől fogva 
négy évig zárva maradt.

Ezzel a » s z t . - l ő r i n c z i  s c h o l a  t r i v i á l i s «  befejezte 
pályafutását. M ielőtt azonban esperességünk középiskolájának 
ezen korszakától megválnánk, megérdemli, hogy múltjára egy 
kis visszapillantást tegyünk

A szt.-lőrinczi iskola létesítésére az egyházmegyét —  mint 
lá ttuk —  első sorban az a törekvés indította, hogy nagyszámú 
gyülekezeteit magyar szellemben nevelt tanítókkal lássa el. De 
már az alapításkor feladatává tették azt is, hogy az ifjúság egy 
részét a magasabb iskolákra előkészítse. Hogy az iskola a maga 
szerény viszonyai dacára ezen kettős feladatának híven megfelelt, 
megmutatták a következmények.
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A tolna-baranya-somogyi ág. cv. esperesség hatvanat meg
haladó iskolájának mintegy »80 tanítóra« volt szüksége és az 
1858-iki jegyzőkönyv szerint a szt.-lőrinczi iskola nemcsak egy
házmegyénk iskoláit tudta ellátni alkalmas tanítókkal, kik közül 
sokan a jegyzői hivatalt is viselték, hanem még sok felvidéki 
gyülekezet is, melyek közül csupán a győri, kőszegi, budai 
gyülekezeteket említem meg, intézetünk növendékei közül válasz
totta tanítóját. A tanítókon kívül ezen iskolában vetette meg 
műveltségének alapját az egyházmegye lelkészeinek, jelentékeny 
része, sőt hazánk politikai nevezetességei közül is többen a 
szt.-lőrinczi iskola emlőjén növekedtek, o tt élesztgették a gyer
mek lelkében a hazaszeretet lángját.

Most pedig mikor megválunk ezen kortól, melyben a szt.- 
lőrinczi iskola egyszerű eszközeivel oly buzgón igyekezet az 
egyház, a haza iránt tartozását leróni és a magyar nemzet 
fiainak számát, műveltségét emelni: fordítsuk tekintetünket az 
elmúlt idők alakjai felé, kiknek áldozatkészsége, fáradhatatlan 
munkássága ezen iskolát megteremtette, fentartotta és ne tagad
juk meg elismerésünket emléküktől. E férfiak buzgósága szol
gáljon példányképül mindnyájunknak, hogy az egyház és haza 
iránt tartozásainkat mi is oly igazán róhassak.le, mint a hogy 
ők tették!

B) /I s z t.- lő r in c z i a lg im n á z iu m .

Az a 1 g i m n áz i u m s z e r v e z  ése. A középiskolai oktatás 
ügye az ötvenes években nagy átalakuláson ment keresztül. Az 
»©iitnutrf«-ot az 1850-ik évben kötelezővé tette a »kormány« 
Magyarország összes iskoláira nézve, ha nyilvánossági jogát 
továbbra is meg akarta tartani. A szervezkedés nagy áldozato
kat kívánt a fcntartóktól és ezek közül többen csupán a leg
nagyobb erőfeszítéssel tudtak a kivánalmaknak megfelelni. Kü
lönösen sok nehézséggel küzdött a tolna-baranya-somogyk ág. 
ev. esperesség; tőkéi és járulékai elégségesek voltak ugyan, 
hogy a régi alapon álló iskolájának szükségleteit kielégítse, arra



—  44 —

azonban gondolni sein lehetett, hogy azokkal az átalakítást 
megkezdje. Uj anyagi eszközökre volt tehát szükség, melyeknek 
összegyűjtése több évi küzdelembe került, mért is az ] 856/54. 
évben a szt.-lőrinczi iskola ajtai nem nyílnak meg az ifjúság 
e lőtt. A mikor azonban az esperesség a viszonyok kényszerítő 
hatása alatt intézetét bezárja, nem mond neki örökre »Isten 
hozzádot,« hanem nyomban munkához lát, hogy halottaiból minél 
előbb feltámaszthassa.

Már az 1854. évi espcrességi gyűlés megindítja a mozgal
mat az iskola felállítása iránt. Minthogy az egyházmegye csupán 
önnönmagára támaszkodhatott, mindenek előtt a gyülekezetek 
áldozatkészségével kellett számolnia. Utasította tehát a lelkésze
ket, hogy gyülekezeteikkel értekezzenek arról, vájjon az espe- 
rességi iskola fentartásához hajlandók volnának-e az eddigieknél 
nagyobb összeggel járulni ? A gyülekezetek válasza kedvező 
lévén, az 1856. évben az esperesség azzal az utasítással küld 
ki egy bizottságot, melynek tagjai voltak Borbély József es
peres elnöklete alatt Badits István, Schneiker Jakab, Láglér 
Sámuel és Ritter István lelkészek, továbbá Fördős Lajos és 
Grosch György világi urak, hogy vegye számba az iskola alap
tőkéjét és készítsen tervezetet arra nézve, miképen lehetne a 
szt.-lőrinczi tanintézetet a követelményeknek megfelelően újra 
felállítani.

A bizottság 1856. évi augusztus 28-án kezdi meg műkö
dését. Figyelme azok felé a tényezők felé fordul, melyek segít
ségével a tervet minél előbb megvalósítani lehetett. A beérke
zett nyilatkozatokból arról győződött meg, hogy az iskola fel
állításának kérdése úgy az egyházmegyében, valamint az egy
házkerületben élénk visszhangot keltett és nem csak az esperes
ség gyülekezetei, lelkészei, tanítói hajlandók a fentartás költsé
geinek egy részét elvállalni, hanem a kerület is kilátásba 
helyezte a maga támogatását. Minthogy pedig a világi urak 
áldozatkészségére is biztosan lehetett számítani, s e mellett az 
esperesség tőkevagyonának tekintélyes része is kizárólag az 
espérességi iskolára volna fordítható, a bizottság november 4-én



azt a javaslatot terjeszti az espercsségi gyűlés elé, hogy az 
Ígéretekre támaszkodva határozza el az iskola felállítását és 
hatalmazza fel a bizottságot a szükséges lépések megtételére. 
A gyűlés a javaslatot magáévá teszi, a bizottság pedig a leg
nagyobb igyekezettel folytatja munkáját tovább.

Ily stádiumában volt már az iskola ügye, mikor az espe- 
rességhez leérkezett a soproni helytartóság rendelete, mely a 
három év óta szünetelő szt.-lőrinczi iskolát a nyilvános iskolák 
sorából kitörölte«. Ez a rendelet még nagyobb tevékenységre 
sarkalja a kiküldött bizottságot, melynek törekvését olyan szép 
siker koronázta, hogy az esperesség eg)’ év múlva újra meg
nyitotta iskoláját.

Az 18f>7. évi szeptember 9-en Borbély József esperes el
nöklete alatt és Pécsi József cs. kir. kormánybiztos jelenlétében 
tartott esperességi gyűlés tisztán az iskola kérdésével foglalko
zott és annak a ■> kormány birodalmi tanodákat organisáló — 
terve szerinti szervezését és felállítását magasztos lelkesültséggel 
elhatározta«. E szerint az egyházmegye a régi schola triv iá lis«- 
ból, mely egy tanár vezetése alatt állott, az Gnttiuurf-nak meg
felelően »algymnasiumot« alakit, mely négy tanárral négy 
osztályt foglal magában.

Már maga az a körülmény, hogy az algimnáziumnak négy 
tanárra volt szüksége, mutatja, hogy a tolna-baranya somogyi 
esperesség milyen nagy áldozatra szánta el .magát, jóllehet a 
soproni főiskolára fizetett évi adója is igen súlyos teherként 
nehezedett a gyülekezetek vállaira. A gyűlés az évi szükségletet, 
mely a régi iskolánál alig rúgott G00 írtra, 13000 írtban álla
pítja meg, a jövedelmi forrásokat pedig a következőkben sorolja 
fel: 1. Az esperesség tőkepénzeinek kamatja, 2. A szt.-lőrinczi 
gyülekezetnek az iskola fennállásáig kötelező erejű ajánlata, 
3. Az esperesség gyülekezeteinek önként elvállalt adója, 4. Az 
egyházmegyei lelkészek és tanítók kijelentett önmegadóztatása, 
5. A dunántúli egyházkerületnek több jegyzőkönyvben bizto
sított segedelme, G. Mitsorsosaink alapítványa és 7. A tanulók 
tan dijai.
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Ezen források bizton remélhető jövedelme a jegyzőkönyv 
sze rin t:

1. Az egyházmegye pénztár erejének egy része, 
továbbá Kurcz Keren ez 200, Fördős Lajos 400,
Ford ős István 500, Dobrovszky János 100, Király 
József 5 pírt alapítványának kamatja, ide számítva 
Zsolnay József évi 10 p frtjá t is, tesz évenként . .

2. A szt -lőrinczi gyülekezet mindenkorra lekötött
400 frt alapítványának kamatja és 200 frtnyi évi aján
lata együtt v é v e ..............................................................

3. Az esperésség gyülekezeteinek évi járuléka .
4. Az egyházmegye lelkészei és tanítói majdnem

egyhangú határozata folytán é v e n k é n t ......................
í>. A kerület biztosan várható segélye . . . .
6. Tandíj 30 tanuló után, 8 frto t számítva 

fejenként ..............................................................................

összesen . 2360 írt;
tehát a fedezet 540 írtta l kevesebb volt, mint a mennyiben a 
szükségletet megállapították. Azért az esperesség adakozásra 
hívta fel a megye területén lakó és a megyéből származó hit
rokonokat; kérő szava — a mint majd látjuk nem hullott 
a kősziklára, hanem a jó földbe, a hol hasznos gyümölcsöt 
termett.

Minthogy 2360 fr t jövedelem már szeptember havára biz
tosítva volt, a gyűlés elhatározta, hogy a szt.-lőrinczi algim
náziumot az 1857. évi október 15-én egyenlőre három o s z tá l
lyal és három tanárral megnyitja. Intézkedett egyúttal a tanári 
fizetések megállapításáról és a tanárok megválasztásáról is. A 
tanárok fizetését a következőképen állapítja meg: Az igazgató
tanár fizetése 600 frt, továbbá a tantermek felszerelése után 
fenmaradt épületrészek és az iskola kertjének használata, a 
két rendes tanár fizetése pedig fejenként 500 frt és 40 frt 
lakás-bér pótlék; ezután megválasztja: Ritter Károlyt igazgató
nak, Berky Gusztávot és Komjáthy Jánost tanároknak, kik 
közül azonban az utóbbi tanszékét nem foglalja el és igy a

190 frt

224 frt 
400 frt

706 frt 
600 frt

240 frt
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szt.-lőrinczi algimnázium az 1857/8. évben két tanárral és há
rom osztálylyal nyílt meg.

A kiküldött bizottság nem csak azzal a kérdéssel foglal
kozott, hogy a szt.-lőrinczi iskolát miképen lehetne megnyitni 
az esperesség eszközeivel, hanem azzal is, hogy mi legyen az 
iskola feladata és milyen legyen a felügyelet? A bizottság uta
sításában ott találjuk most is, hogy »figyelmét egyúttal a prae- 
parandiára is terjeszsze ki«. Az esperesség azonban a javaslat
hoz képest elejtette az iskola azon feladatát, hogy »tanítókat 
neveljen« és az időtől fogva csupán az volt a célja, hogy a 
magasabb pályára készülő ifjaknak alapot nyújtson, vagyis 
tisztán a humanistikiis középoktatás orgánumának alsóbb tago
zatává, algimnáziummá vált; a mi pedig a felügyeletet illeti, 
egy »igazgat'» választmányt« szervezett, melynek kötelessége 
colt az iskola oeconomiájának vezetése, a felmerülhető fegyelmi 
esetek elintézése, melyekről az esperességnek jelentést kellett 
tennie.

Mindezen intézkedéseket az esperesség még szeptember 
hónapban terjesztette a kormány elé jóváhagyás végett és igy 
alig múlik el egy év, hogy a szt.-lőrinczi iskola a nyilvános 
iskolák közül kitöröltetett, mint algimnázium újra helyet fog
lal azok sorában és még 13 évig folytatja áldásos működését 
Szt.-kőrinczen.

V a g y o n i  á l l a p o t .  Az algimnázium szervezésénél meg
ismerkedtünk az esperesség lelkészei- és tanítóinak áldozatkész
ségével; láttuk, hogy milyen terhet vettek vállaikra a gyüle
kezetek. — Az iskola tőkéiről azonban felvilágosítást nem 
nyerhettünk, mert a kiküldött bizottság csak az újabb alapít
ványokat sorolja fel, melyek a szt-lőrinczi gyülekezet alapítvá
nyán kívül 1205 frt összegben fordulnak elő a költségve
tésnél. Hogy mekkora tőke volt még meg a régi alapítványok
ból, melyeknek elkülönítését az 1857 évben elhatározták, arról 
a bizottság jegyzőkönyve említést nem tesz Azonban gyaníta
nunk lehet, hogy a régi alapítványokból sok elveszett, mert
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az előirányzásban a régi és uj alapítványok kamatjai dinén 
csupán 180 frt szerepel.

Az esperesség »kérő szava«-, melyben a hitrokonokat ada
kozásra szólítja fel, nem hangzott el a pusztában és az algim
názium rövid idő alatt igen jelentékeny alapítványok birtokába 
jutott. A legnagyobb alapító ebben az időben a Dunántúli ág. 
ev. egyházkerület«, a mely az 1859. évben a szt.-lőrinczi isko
lának engedi át azt a 2500 ezüst frtot, a mellyel az egyház
megye a soproni iskolának tartozott, és utasítja az esperességet, 
hogy ezt a gyülekezetektől hajtsa be. Ezen adományozással 
kapcsolatban a kerületi gyűlés algimnáziumunk évi segélyezését 
(500 ezüst írtban véglegesen megállapítja és az esperesség gyü
lekezeteinek a soproni tápintézet javára kivetett 55 mérő gabona 
illetékéből átenged 221/3 mérőt.

De nemcsak a kerület, hanem egyesek is igen szép alapít
ványokkal gyarapítják • az iskola vagyonát, mely 1861 -ik évig 
a már felsorolt összegeken kivid a következő tőkékkel növe
kedett: Szeneczey Ferencz 1000, Zsivora György 1000, Dr. 
Balassa János 1000, Balassa István 600, Posszert Lajos 200, 
Czóbel János 100, A kerületi gyámintézet 180, A kőszegi convent 
20, A bonyhádi molnárczéh 10 frto t és Szalay János 2 drb. cs. 
aranyat, a »kormány« pedig 50 frto t adományozott.

Az algimnázium pénztárát ekkor már külön pénztáros kezelte. 
Az első pénztáros vo lt Badics István szt.-lőrinczi lelkész, ki az 
1861. évi Julius 24-én tartott gyűlésen terjesztette be első szá
madását, mely az iskola vagyonát - tőkékben és hátralékok
ban — 13725 írtra  teszi, évi bevételét pedig 3000 frtot meg
haladó összegben tünteti fel. íme tehát az esperesség az 1861 -ik 
évben abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az 1857. évben 
meghatározott kívánalmakat teljesen kielégíthette volna.

Az adakozások a következő években még nem érnek véget. 
Habár nem oly nagy mértékben, mint kezdetben történt, de 
azért évről évre találkozunk kisebb nagyobb alapítványokkal, 
melyek az iskola vagyonát az L870-ik évig tekintélyes összegre 
emelték. Ezen évekre esnek a következő adományok: A kerü-
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leti gyűlés 200, a kerületi gyámintézet 70, Grosch György 
10, Pesthy Pál 100, Pesthy István 100, özv. Pesthy Istvánná 
50, Laub Sándor 100, a bikácsi gyülekezet 100, az intézet 
egy volt tanítványa 50, Geyer Gyula 22.83, Bognár János 
100, Blaskovics Kálmán 100 és Krebsz Vilmos 100 fo rin tja ; 
továbbá Bárány Pál hagyatékából 334 frt, Schneiker Jakab 
hagyatékából pedig — már 1868-ban — 600 frt fo lyt be a
pénztárba,

Már több ízben elrendeli az esperességi gyűlés, hogy az 
iskola régi tőkéi a közpénztár vagyonából kiszakittassanak és 
mégis az 1868. évi jegyzőkönyvekben azt olvashatjuk, hogy 
egy 113 írt 40 kr. kamatnak megfelelő tőke (6%) alapítványt, 
tehát 1890 irto t még mindig nem helyeztek át az algimnázium 
pénztárába, azért a gyűlés újra elrendeli, hogy e pénz az iskola 
pénztárosának átadassák.« Ezen határozat alapján a közpénztár 
még ma is a kamatokat fizeti.

Az algimnázium iránt való érdeklődés — a mint a felsorolt 
adományokból is kitűnik — nem csökkent az utóbbi évtized 
alatt; sőt inkább azt tapasztaljuk, hogy pártfogói és jóltevői 
egyre szaporodtak. A pártfogók szaporodásából lehet csak meg
érteni, hogy az iskola vagyona, mely 1853-ban alig rúgott pár 
ezer írttá, 1870-ben —  az iskola átköltözésének évében —  
tekintélyes összegre emelkedett. E vagyon — az esperességi 
számvevő jelentése alapján az 1870. évben állott:

1. A la p ítv á n y o k ............................................. 9726 frt
2. Másféle tő k é k ............................................. 620 »
3. Kamat és illeték hátralékok . . . .  5664 »

összesen: 16010 ír t
ból, mely összegbe azonban sem a kerület 2500 frt adománya, 
sem a Schneiker-féle hagyaték hátralevő része nem vétetett fel.

A szt.-lőrinczi iskola vagyonát nem esik az alapítványok 
alkották, hanem az »élő. tőkék« is, és éppen ezek képezték és 
képezik annak legjelentékenyebb részét. Mint láttuk, az iskola 
újjá szervezése alkalmával az esperesség gyülekezetei 400, a 
szt.-lőrinczi egyház 200, a lelkészek és tanítók pedig 706 irtot,

4



tehát összesen 1300 p frto t meghaladó évi járulékot ajánlottak 
fel az algimnáziumnak. Méltán illeti meg az elismerés ezen 
áldozatkészségért úgy a gyülekezeteket, valamint a lelkészeket 
és tanítókat, kiknek az iskola nem csak felállítását köszönhette, 
hanem azt is, hogy évtizedről évtizedre mindig jobban megfelel
hetett hivatásának.

Később az évjárulék jelentékenyen leapadt. Az iskola szük
ségleteinek biztosítása alkalmával legnagyobb terhet vállaltak 
magukra a lelkészek és a tanítók, a kik »magukat a gyülekezetek 
megkimélésével erejökön felül megadóztatták.« Szükséges volt 
ez a megadóztatás, mert még igy is tekintélyes hiány mutat
kozott az iskola bevételeiben. Az 1861, évben azonban a jöve
delem már meghaladja a 3000 frto t; mivel pedig az algimná
ziumban csak három tanár működött és e miatt a számadás 
600 írtnál nagyobb felesleget tüntetett ki, elhatározták, hogy 
a tanítók és lelkészek járulékát 300 írtta l leszállítják. Két év 
múlva megszűnik a szt.-lőrinczi gyülekezet járuléka is; az es- 
peresség ugyan is lemond a szt.-lőrinczi egyház 200 írtjáról és 
utasítja, hogy azután az is a lélek szám arányában —  100 lé
lekre 1 frtot számítva —  fizesse járulékát.

A járulék ezen évektől fogva vo lt:
1. Az esperesség gyülekezetei, lelkészei és tanítói
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fizettek folyó pénzben .......................................  930 frtot
2. A dunántúli egyházkerület.......................................  630 »

összesen: 1560 frtot,
mely összeg csupán az utóbbi időben változott meg. Ezekből 
az önként elvállalt évi összegekből az esperesség gyülekezetei, 
lelkészei és tanítói 1857-től 1870-ig összesen beszolgáltattak 
10.095 frtot, kötelezettségeiken felül fizettek egyesek 190 frtot, 
hátramaradás pedig volt az átköltözködéskor 3009 frt.

A z é p ü 1 e t. Az iskola épületet, melyet az esperesség 
1837-ben részben újra épített, 1857-ben csupán át kellett ala
kítani. Az épületben volt három tanterem — jobban mondva 
szoba —, egy tanári szoba és egy tanári lakás, mely 2 szo
bából, 1 konyhából és 1 kamrából állott. — Nem hiányoztak



—  51 —

a mellék helyiségek sem, különösen 1864 óta, a mikor az es- 
peresség felállította a tápintézetet és az épületet kibővítette 
kamrákkal és egy tágas ebédlővel.

A t á p i n t é z e t .  Az 1864. évi június 22-én ta rto tt espe- 
rességi gyűlésen merül fel egy indítvány (az indítványozó neve 
nincs említve) a tápintézet felállítása iránt. A gyűlés elfogadja 
az indítványt és megbízza Badics Istvánt, hogy a tanári testü
lettel egyetértve tervezetet készítsen arról, miképen lehetne a 
tápintézetet már a jövő évben felállítani. A tervezet még a 
nyár folyamán került az esperesség elé, a mely az intézet fel
állításával és vezetésével megbízta Badics Istvánt, kinek gaz
dálkodása mellett a hátra levő 6 év alatt nem csak 30- -40 
tanulót tudott ellátni évi 40 frt fizetésért, hanem már 1868-ban 
szépen gyarapodó tőkéje és magtára is volt.

F e l s z e r e l é s .  Már 1853 előtt volt a szt.-lőrinczi 
iskolának egy kis tőkéje, melynek kamatait időről időre a 
k ö n y v t á r gyarapítására fordították. Hosszú időn keresztül 
nincsen semmi nyoma az esperességi jegyzőkönyvekben, hogy 
mi történt a könyvtár tőkével és annak kamatjaival. Végre 
Schiebung Károly esperesnek az 1865. évben az igazgatóhoz 
intézett leveléből arról értesülünk, hogy ez a tőke nem csak 
létezik, hanem szépen fel is szaporodott. Az esperes ugyanis 
»az iskolai bizottmány határozata értelmében a 800 írtra növe
kedett könyvtár-tőke k a m a t a i t  az igazgatóság rendelkezésére 
bocsátja, hogy ez összegen először is tanodái könyvtár számára 
a tanári-kar közmegállapodása folytán kijelentendő tudományos 
szakkönyvek vásároltassanak«, hittől fogva minden évben 
gyarapodik a könyvtár, melyet a tanári kar Dobrovszky János 
által ajándékozott szekrénybe helyezett el és mely az 1868/9. 
évben rendeztetvén, az igazgató jelentése szerint 500 k ö t e t e t  
s z á m 1 á 11.

A szt.-lőrinczi iskola f e l s z e r e l é s e  egyéb tekintetben 
nagyon szegény volt. A szép számú térkép-gyűjteményen kívül 
alig rendelkezett valami taneszközzel. Az ufjuság e szerint 
az egy földrajzot kivéve, majd nem teljesen a tankönyvre volt

4 *
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utalva, mert a szemléltetés akkor még nem jöhetett algimná
ziumunkban a tanítás segítségére.

A f e l ü g y e l e t .  Az esperesség a maga felügyeleti jogát 
az iskolai választmány által gyakorolta. Az iskolai választ
mány hatásköre —  mint láttuk — csupán az »oeconomiára és 
a fegyelmi esetekre« terjedt ki. Minthogy azonban az esperes
ség az eddigi szabályzatok mellett a nevelésre közvetlen szel
lemi befolyást nem gyakorolt, mert sem a tanulók erkölcsisé- 
gével, szorgalmával és előmenetelével, sem a tanárok igyekeze
tével, tanítási módjával és irányával, szóval az iskola szelle
mével meg nem ismerkedhetett és ez által nem csak a tanulók 
erkölcsi és tudományos kiképzésére sikeresen hatni alkalma 
nem volt, hanem még a tanárok érdemeit sem tudta kellő
képen méltányolni és azokat fáradozásaikban támogatni, azért 
az iskolai választmány szabályzatát már az 1861. évben módo
sította. Ettől fogva kötelességévé tétetett a választmánynak, hogy
1. Az iskolát minden félév végén, de legalább a nyári vizsga 
e lő tt két héttel meglátogassa és a tanárok közreműködésével a 
tanulókat minden egyes — a tantervbe fölvett — tudományok
ból szoros vizsgálat alá vegye. 2. A választmány tagjai (egy
házi és. világi) közmegegyezéssel osszák meg maguk között 
azon tárgyakat, melyekből a tanulókat meg akarják vizsgálni 
és szabják ki az egyes tárgyakra fordítandó időt. 3. A választ
mány tagjai évközben is látogassák meg egyszer kétszer az 
iskolát és a tanulókat ez alkalommal is jó  magaviseletre, és 
szorgalomra buzdítsák.

Az iskolai választmány hűségesen megfelelt ezen utasítá
soknak és mi, kik azokban az években a szt.-lőrinczi iskolában 
tanultunk, gyakran lá ttuk magunk között Schiebung Károly 
esperest, Schneider Káro lyt, Badics Istvánt, Haffner La jost és 
Dobrovszky Jánost; most pedig a levéltárban található iromá
nyokból olvashatjuk, hogy tapasztalataikról kimerítő jelentést 
terjesztettek az esperességi gyűlés elé. De nem csak évközben 
keresték fel az iskolát az esperesség ezen buzgó tagjai, hanem 
je len voltak annak minden vizsgálatán is.



— 53

Ezen jelentésekből tudjuk, hogy a választmány látogatása 
rendesen két napra terjedt. Megvizsgálták az ifjúság előmene
telét minden tárgyból, a harmadik napon pedig a tanári testü
lettel értekezletre jöttek össze. Ezen az értekezleten a milyen 
leplezetlen nyiltsággal tárták fel az észlelt hiányokat, épen oly 
őszinte elismeréssel adóztak a szorgalmas munkának, melynek 
világos jeleivel találkoztak az ifjak értelmes feleleteiben. Az es- 
peresség tehát ezen —  »az állami felügyeletet nélkülöző« 
korszakban saját közegei által oly szigorú ellenőrzést fe jte tt ki 
és az iskola ügyeit annyira a nyilvánosság előtt tárgyalta, hogy 
nem csak az érdekelt esperesség minden tagja, hanem az egész 
közönség is tájékozást szerezhetett az intézet munkája és az 
abban uralkodó szellem felül.

Az a jó  indulat, mellyel a fentartóság a maga felügye
leti jogát gyakorolta, az egész iskolai életre kedvező hatást 
gyakorolt. Az iskola tanítványai és az iskola tanárai atyai 
gondoskodást és jó  akaratú érdeklődést láttak a gyakori láto
gatásban, mely mig egyrészt jótékonyan hatott az ifjúság szor
galmára és erkölcsiségére, addig kitartásra buzdította a tanári 
testületet, mely roppant feladata dacára —  hiszen hárman 
végezték négy öt ember munkáját nem kiméivé időt, fárad
ságot, az iskola növendékeit a mindennapi életre és a felsőbb 
iskolákra kellőképen előkészítette, és ez által további elő
menetelüknek alapját biztosította. —  így tehát az esperesség 
élénk részt vett az iskola munkájában és segítette jó  hírét 
emelni!

A z  a l g i m n á z i u m  t a n á r a i .  Az 1857-ik évtől 
kezdve az 1870-ik évig összesen 12 tanár működött a szt.-lő- 
rinczi iskolánál u. m .: R itter Károly, Berki Gusztáv, Hanthó 
Bajos, Láng Frigyes, Scherer Konrád, Osztroluczky Mihály, 
Major Lajos, Jankó Dániel, Lehr Albert, Támer János, Wies- 
ner Boldizsár és Gombócz Miklós. Ezek közül Scherer, Lehr, 
Gombócz követték az iskolát Bonyhádiul, Wiesnert pedig az 
átköltözés után fe lá llított negyedik tanszékre másodízben hívta 
meg a fentartóság.
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Az algimnázium második éveben az esperesség életbe lép
te ti a IV. osztályt és egyúttal a harmadik tanárt is megválasztja. 
Az 1858/9-ik tanévtől kezdve az iskola három tanár vezetése 
a la tt négy osztályból állott egész az 1870/1-ik iskola évig. Ez 
az állapot nem felelt ugyan meg az »CSnttmtrf« követelményei
nek, de azért sehol a legcsekélyebb nyomát sem találhatni a 
jegyzőkönyvben, hogy az esperesség a negyedik tanszék fel
állítására bárhonnan felszólítást kapott volna. Maga a fentartó- 
ság is — mint láttuk —- az 1857. évi szervezkedés alkalmával 
4 tanszéket vesz számításba és az első években csupán azért 
nem tö lti be a negyedik tanszéket, mert az iskola jövedelméből 
a negyedik tanár fizetése nem került ki. A negyedik tanári állás 
szervezéséről azonban az egyházmegye nem mond le, hanem 
éveken keresztül felveti a kérdést, mint pl. az 1858. évi gyűlésen, 
melynek jegyzőkönyvéből olvashatjuk, hogy a »IV. osztályt 
is a meglevő három tanár látja el, kik ezért az esperesség 
tehetségéhez és a körülményekhez képest külön díjazásban
részesülnek«.

Tehát a fentartóság nem kötelezte az első időben a három 
tanárt, hogy mind a négy osztályt ellássa és ezért külön díja
zásban is részesíti őket. Később azonban úgy a negyedik tan
szék betöltését, valamint a három tanár külön díjazását egészen 
leveszi a napi rendről, pedig már az 1861. évben megfelelhe
te tt volna az esperesség a »kormány rendszerének és a haladó 
kor kívánalmainak«, mert az iskola bevétele egy egész tanári 
fizetéssel több volt a kiadásnál. Ekkor azonban az absolut 
kormány uralma lejárt, annak rendeletéi vagy hatályon kívül 
helyeztettek, vagy pedig módosítást szenvedtek és talán ez volt 
oka annak, hogy a fentartóság a negyedik tanszéket nem szer
vezte. Később az egyetemes gyűlés által elfogadott iskolai szer
vezet a középiskoláknál szintén annyi tanárt kívánt alkalmaz
tatni, a hány az osztály, erre szólítja fel az esperességet Eötvös 
Józsefnek az 1870. évben kiadott leirata is; mikorra azonban 
ez a felszólítás az esperességhez leérkezett, az algimnázium már 
Bonyhádon volt és négy tanárral megkezdte működését.
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A három tanár egyike ellátta az igazgatói teendőket is. 
A legelső igazgató volt R itter Károly, k it az 1857. évi espe- 
rességi gyűlés mint »igazgató tanárt« hivott meg az algimná
ziumhoz. Távozása után az igazgatót évről évre választja meg 
a fentartóság és a hátra levő 9 év alatt a tanárok közül öten 
viselték e hivatalt.

Az 1853-ik évet megelőző időkről vajmi kevés emlék maradt 
reánk, melyről megitélhetnők, hogy miképen já rt el a tanár az 
iskola ügyeinek vezetésében. A viszonyok 1857-ben e tekintetben 
is nagy változáson mennek keresztül. Azok a források, melyek 
segítségével az ügykezeléssel megismerkedhetünk: az igazgatók
nak az esperességi gyűlés elé terjesztett jelentései, a rendes 
beirási és osztályozási anyakönyvek.

Az igazgató minden félév végén beterjeszti írásba foglalt 
jelentését. E jelentésben pontosan felsorolja az iskolához érkezett 
hivatalos iratokat, megismerteti azok tartalmát és elintézésének 
módját; közli a tanulók névsorát és osztályzatát; leírja a tanárok 
megállapodását, melyszerint az egyes tantárgyakat előirányozták 
és elmondja, hogy miképen végzett a tanári kar az elmúlt fél
évben. Mindezekből kitűnik, hogy a tanári testület időszakonként 
értekezleteket szokott tartani a folyó ügyek elintézésére és a 
tanítási módszer megbeszélésére. Sajnos, az értekezletekről jegy
zőkönyv nem maradt ránk és igy az értekezletekkel részletesebben 
nem foglalkozhatunk.

A t a n u l m á n y .  Az 1857 ben megnyílt algimnázium az 
első időben az »Gmttnurf« tantervét követte, de már 1861'2-ik 
iskola évben az ág. hitv. ev. egyháznak 1861. évi augusztus 
havában tartott gyűlésén megállapított szabályzatához« alkal
mazkodott és ez szolgált zsinórmértékül, inig az iskola régi 
helyén folytatta működését. Az 1869-ik évben az egyetemes 
gyűlés az »acsai tanterv« név alatt ismeretes tervezetet állapítja 
meg, de ez iskolánknál már csak Bonyhádon lép életbe.

Az iskola — mint az igazgatók évi jelentéseiből kitetszik — 
az egyetemes gyűlés határozatait szorosan szeme előtt tartotta. 
Azonban a tanerők és a tantermek csekély száma szükségessé



tette két-két osztály egyesítését több helyen és igy a megálla
píto tt tantárgy némelyike az egyes osztályoknál nem a kellő 
időben fordult elő. A tanári testület ezekben az években állította 
össze »a szt.-lőrinczi gimnázium leczke tervét a kötelezett tan
tárgyakat illetőleg,« s mivel ez a »leczke terv a fentartőság 
jóváhagyását nyerte el és az 1870-ig Útmutatásul szolgált, meg
érdemli, hogy e helyen egész terjedelmében helyet foglaljon. A 
leczketerv az egyes osztályok tantárgyait a következőképen 
szábja meg:

I. o s z t  á 1 y.

1. V a l l á s t a n .  Ó-szövetségi történetek, Palestina ’s a' 
szomszéd országok rövid ismertetése, ó-szövetségi válogatott sza
kaszok olvasása, egyházi énekek emlékelése ’s a’ tiz parancsolat.

2. L a t i n  n y e l v t a n .  Olvasás, nevek, névmások ismerte
tése, ejtegetése. A ’ sum segéd ige. Fordítási gyakorlatok.

3. M a g y a  r n y e 1 v Betütan, szótan és pedig fő- és 
melléknevek, számnevek, névmások ragozása. Az igeragozásból 
a’ rendes igék -ragozása. Válogatott darabok tanulása ’s el
szaval ása.

4. N é m e t n y e l v i  a n. Alaktan, és pedig a' hangzók 
’s helyesírásról, fő- ’s melléknevek, névmások ’s ezek ejtegetése, 
számnév, ige Némely válogatott darabok tanulása ’s elszavalása.

5. F ö 1 d r a j z é s t  ö r t é n e t t a  n. A ’ földnek általános 
topographiai ismertetése ’s a’ földrajzi fogalmak fejtegetése.

6. Szám-  ’s m é r t a n i  n é z l e t t a n .  A ’ számolási négy 
főművelet egész számokkal 's közönséges és tizedes törtekkel. 
Mértani alaktan.

7. T e r m é s z e t t u d o m á n y .  Á lla ttan: emlősök és
rovarok.

8. R a j z  ’s S z é p í r á s .  Egyenes ’s görbe vonalok, ily vonalú 
idomok, épület ’s tájrajz példányok után. Folyó irás.

I I .  o s z t á 1 y.
1. V a l l  ás t a n .  Uj-szövetségi történetek, uj-szövetségi 

válogatott szakaszok olvasása, mondatok 's egyházi énekek



emlékelése, Luther kátéjából a’ hit, az ur imádsága 's a' szent-
ségek.

2. L a t i n  n y e l v t a n .  Az igetan ’s általában a’ nyelvtani 
alakok bevégzése kellő fordítása gyakorlatokkal.

3. M a g y a r  ny e 1 v t a n. Az igeragozás, nem ragozható 
beszédrészek. Mondatkötés. Szóvonzat. Válogatott darabok tanu
lása ’s elszavalása.

4. N é m e t  n y e l v t a n .  Mint az I osztály azon külömb- 
séggel, hogy ez osztályban nagyobb készültség kívántatik meg.

5. F ö l d r a j z  és t ö r t é n e t t a n .  Rendszeresebb egyetemes 
földrajz főtekintettel Európára. O-kori történelem főbb eseményei 
’s kitünőbb férfiai.

1
(>. Szám-  ’s m é r t a n i  néz l e t t  an. Egyszerű viszonyok 
’s arányok, hármas szabály külömböző alkalmazásaiban. Mértani 
alaktan, három —  és sokszögek térszámitásokkal.

7. T e r m é s z e t t u d o m á n y .  Á lla ttan: Madarak, halak,
hüllők. Növénytan.

8. R a j z  ’s S z é p i : á s. Mint az 1. osztály és állatok 
rajzolása.

111. o s z t á l y .

1. V a l l  ás tan.  Egyházi történelem, a nevezetesebb ese
mények ’s az egyházi életre nagy befolyással volt férfiak is
mertetése, kivált a’ reformatio története általában 's hazánkban. 
Rövid symbolica.

2. L a t i n  n y e l v .  Az általános syntaxis a’ nyelvtani for
mák ismételtetésével; kellő gyakorlatok. Cornelius Nepos, Tyro- 
cinium poeticáim.

3. M a g y a r  n y e l v t a n .  Mondattan, elemező olvasás, irá ly
gyakorlatok. Szavalatok.

4. N é m e t  n y e l v t a n .  Szókötéstan. Az alaktan ismétlése. 
Mondatok elemezése. Körmondattan. Irály gyakorlatok. Olvasás 
szavalmányok.

'



5. F ö l d r a j z  és t ö r t é n e t t a n .  Közép és újkori tör
ténet, ez epochalis momentumok és kitiinőbb jellemek váz
lataiban.

6. Szám-  's m é r t a n i  néz  l e t t a n .  Hatványok, gyökök 
a’ betüszámvetéstan elemei A ’ kör ’s ennek térszámitása Külön
böző görbe idomok.

7. T e r m é s z e t t u d o m á n y .  Ásványtan ’s a’ természettan 
vegyészeti része.

8. R a j z  és S z é p í r á s .  Épület ’s tájrajz. Állatok, virágok 
’s arczképek rajzolása. Folyó ’s tö rt betükkeli irás.

IV . o s z t  á l y.

1. V a l l  ás t a n  Keresztyén hit- és erkölcstan, különösen 
szt. írási mondatok alapján.

2. L a t i n  n y e l v t a n .  A’ különös syntaxis az általánosak 
ismételtetésével; kellő gyakorlatok. Cornelius Ncpos Tyrocinium 
poeticium.

3. M a g y a r  n y e l v t a n .  Az irálytan elemei. Verstan. Irály 
gyakorlatok, szavalások.

4. N é m e t  n y e l v t a n .  M int a’ lll-ik  osztályban, azon 
külömbséggel. hogy it t  a’ szókötéstanra nagyobb súlyt kell 
fektetni.

5. F ö l d r a j z  és t ö r t é n e t t a n .  Az osztrák birodalom 
általános ’s Magyarország geogr. ismertetése. Magyarország 
történelme.

6. S z á m- é s m é r t  a n i n é z 1 e 11 a n. Hatványok, gyökök 
a’ betüszámvetéstan elemei. Elsőfokú egyenletek egy ismeret
lennel. Tömörmértan.

7. T e r m é s z e t t u d o m á n y .  Természettan folytatva.
8. R a j z  és S z é p í r á s .  Mint a’ lll- ik  osztály.

Az igazgató jelentéséből kitűnik, hogy az ifjúság heti órái
nak száma volt az I. és II osztályban 21— 24, a III. és IV.
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osztályban 26— 26, az egyes tanárok óráinak száma pedig 
átlag 25; tehát ket-két osztály hetenként 25 órában közösen 
nyert oktatást. Közös órában tanították az 1. és II. osztályban 
a vallást, német nyelvet, rajzot és szépírást, a III. és IV. osz
tályban a vallást, magyar nyelvet, német nyelvet, számtant, rajzot 
és szépírást. Azonban meg kell jegyezni, hogy csupán vallásban, 
magyarban és számtanban tanulta közösen az J.-II., illetőleg a
111.-IV. osztály ugyanazt a tananyagot és igy azok váltakozva 
minden második évben fordultak elő, a többi tárgyban ellenben 
minden osztály ,a maga kiszabott anyagát tanulta, csakhogy mig 
a tanár az egyik osztálylyal foglalkozott, addig a másiknak 
Írásbeli dolgozatokat kellett készítenie.

A rendes tárgyakon kívül tanították az éneket, a mely 
kötelező volt az iskola minden tanulójára és e kötelezettség alól 
csak azokat mentették fel, a kik az énekre alkalmatlanok voltak. 
A torna Szt.-Lőrinczen még nem foglalt helyet a rendes tárgyak 
sorában. A tornászat ügyét megpendítette ugyan Lehr Albert 
és az esperességi gyűlés javaslatát el is fogadta, de a határozat 
végrehajtása a hetvenes évekre maradt.

A t a n k ö n y v e k .  A hatvanas években a szt.-lőrinczi isko
lában a következő tankönyvek voltak használatban:

1. V a l l á s :  Varga János bibliai történetek; Dr. Luther 
Márton kis kátéja, Herder után készítette Kis János; Pálfy 
József: A keresztény egyház rövid története; Székács József 
kátéja.

2. A m a g y a r  n y e l v :  Ihász magyar nyelvtana; Varga 
magyar mondattana és olvasókönyve.

3. L a t i n  n y e l v :  Szénássy latin nyelvtana; Schulz — 
Varga latin nyelvtana és mondattana; Cornelius Nepos, Tyro- 
cinium poeticám.

4. N é m e t  n y e l v :  Hoffmann c£)oittjcf)c ©nun unit if, Ballagi; 
német nyelvtan és olvasókönyve; Heyse: ficitjubcii bor bi'utfcljcu 
©prűdje.
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5. F ö l d r a j z  és t ö  r t én  c t : Batizfalvi. — A földrajz 
«léméi, A magyar királyság földrajza, V ilág történet; Rajcsányi 
A magyarok története.

6. M e n n y i s é g t a n :  Mocnik-Szász számitástana; Mocnik- 
Szábóky mértani nézlettana

7. T e r m é s z e t t u d o m á n y :  Pokorny állat és növénytana; 
Dorner ásványtana; Pisko-Kühn természettana.

8. A r a j z n á l  Hermes, Engert és Strausz m intáit, a 
s z é p í r á s  n á 1 pedig Lövényi iráspéldáit használták.

A z  i f j ú s á g ,  A beirási és osztályzási anyakönyvek 1857. 
év óta pontosan feltüntetik az ifjúság névsorát és igy az iskola 
népességéről hű képet nyerhetünk. Ezen 13 év alatt összesen 
622 tanítványa volt az algimnáziumnak, tehát évenként 47— 48 
tanulót számlált. Az ifjúság leginkább Tolnamegyéből kereste 
fel az intézetet és a népességnek csupán negyedrésze származott 
a szomszéd megyékből.

Az 1869/70-iki tanévben a »szt.-lőrinczi algimnázium« vé
gére ju to tt 13 évi működésének s a következő évben mint 
»bonyhádi algimnázium« egy szebb korszak küszöbére lépett.

Két évig folyt az áthelyezés érdekében megindult mozgalom; 
de mivel ez már a következő korszak keretéhez tartozik, az eddig 
dióhéjban elmondott események után vegyünk búcsút az espe- 
resség iskolájától, előbb azonban valamint az első időszak végén 
tettük, állapodjunk meg most is és vessünk egy rövid tekintetet 
az elmúlt 13 év küzdelmeire és történetére.

Súlyos viszonyok közt élt Magyarország, mikor az espe- 
resség 1857-ben iskoláját újra megnyitotta. Bénult szárnyakkal 
tűrnie kellett keserves sorsát. Csupán a múltak'emléke és a jövő 
reménye óvta meg az elcsiiggedéstől, és lázas hévvel ragadta 
meg a legcsekélyebb alkalmat is, hogy a haza szent ügyét 
szolgálja.

Ily  alkalmat nyújtott az iskolák szervezésének ügye, és a 
tolna-baranya-somogyi ág. ev esperesség nem nézte összetett 
kézzel, hogy az ifjú-ág előtt zárva maradjon az az iskola, mely 
már egy félszázadot becsülettel e ltö ltött az egyház és haza szol-
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gáláidban. Hozzá fog tehát az egyházmegye is, hogy a szt.- 
lőrinezi iskolát új életre ébressze. Nem áll rendelkezésére a 
gazdagság, de tudott lelkesedni! A birtokos osztály tőkéjét 
tC'Zi le a szent ügy oltárára, a gyülekezetek, lelkészek és taní
tók csekély évi jövedelmeik egy részét ajánlják fel, hogy a 
nemzeti közmivelődés szerény oltárán újra meggyujthassák a 
felvilágosodás és haladás fáklyáját.

A meggyújtott fáklya ettől fogva nem aludt ki többé, 
fénye sem homályosodéit el, hanem inkább évről évre nagyobb 
vidékre terjesztette világosságát, mely mindinkább több ifjút 
vonzott a maga körébe és igy a szerény körülmények közt 
megnyílt iskola egyre fontosabb tényezőjévé vált hazánk köz- 
reművelődésének. Ezt pedig köszönhette az esperesség gyülekeze
teinek lelkészeinek, tanítóinak, köszönhette a közügyekért mele
gen érző és áldozni tudó nemes lelkű pártfogóknak, köszönhette 
a kötelességét a roppant feladat mellett híven és odaadólag 
teljesítő tanároknak, a kiknek emléke azért fenmarad minden
korra, inig a haza gyermekeinek kebléből ki nem hal a múlt 
idők munkásai iránt való kegyelet. Mivel pedig ettől a magyar 
nemzetet félteni nem lehet, elmondhatjuk, hogy az iskola felvirág
zásának minden tényezője »ércznél maradandóbb emléket« hagyott 
maga után!

Gyalog István.
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A szt.-lörinczi algimnázium áthelyezése.

Az 1867-ki korszakot alkotó események uj életet terem
tettek a századok óta idegen befolyás alatt sinlődő hazában. 
A kiegyezéssel nem csak a politikai helyzet változott meg, ha
nem a társadalmi élet'minden terén élénk mozgalom vette kezde
tét. A nemzet törvényhozó testületét a szabadelvű haladás 
szelleme lengi át. A százados felekezeti harczok, melyek annyi
szor tartották lekötve az országgyűlés működését, az 1808-ki 
L i l i .  t. ez. megalkotásával elnémulnak Az oktatás ügye, mely 
már az 1860-ik évben visszanyerte önállóságát, teljesen ki akar 
bontakozni az »Suitmurf« nyűgéből, és napról napra határozot
tabb alakot ölt az a törekvés, mely a nemzeti szellem ápolá
sának iskoláinkban nagyobb és nagyobb tért igyekszik bizto
sítani. Erős áramlat indul meg a közoktatás államosítása mel
le tt is, de az országgyűlés aggódik az esetleg előálló újabb 
harczoktól s továbbra is meghagyja a felekezetek kezében, egy
részről talán azért, hogy a protestánsok visszanyert autonó
miájukat a maga teljességében élvezhessék, másrészről, hogy a 
századok óta fo lyta to tt dogmatikus viták helyett oly térre irá
nyítsa a felekezetek figyelmét és erejét, hol nemes versenyben 
mérkőzve egymással, hasznára válhassanak az uj Magyarország 
nak. Az országgyűlés tehát, mint látjuk, nem elégedett meg a 
kiegyezési törvény megállapításával, hanem tovább munkálko
dott a megkezdett téren. Tudta, hogy ha az uj állam fönnál
lását s haladását biztosítani akarja, elő kell teremteni minden 
eszközt s ez eszköz előteremtésére fel kell használni minden 
tényezőt, hogy a százados mulasztásokat gyorsan, rövid idő 
alatt pótolhassuk s az anyagi és szellemi előhaladás terén a 
nyugati államokat legalább részben elérhessük

A kormány és parlament tevékeny munkálkodása csak
hamar meghozta várva várt gyümölcsét. A társadalom minden 
rétege részt akart venni az újjá alakítás nagy munkájában.



A felekezetek az oktatásügy fejlesztésére fordították főfigyelmü
ket. ürömmel üdvözölték az 1868-ban alkotott népiskolai törvényt 
és ennek értelmében rendezték népiskoláikat, a hol pedig anyagi 
erejük engedte, újakat állítottak fel. De a népoktatás előmozdí
tásával még nem tartották megoldottnak feladatukat; a közép- 
oktatás rendezése, újjá alakítása képezte további törekvésük 
tárgyát. Az ág ev. egyházban ugyan már az 1861 -ik évben 
történtek meg e tekintetben az első kísérletek, midőn a magyar
honi protestantismus autonómiáját visszanyerte, de ez az első 
kísérlet még nem eredményezett egyebet, mint a régi tanterv
nek némi módosítását. A tanári testületek kebelében azonban, 
valamint az esperesi, kerületi és egyetemes gyűléseken évről 
évre tétettek javaslatok és kísérletek az ev. középiskoláknak 
oly átalakítására, hogy azokban az általános lmmanistikai ta
nulmányok mellett a nemzeti irány és reáltanulmányok gondos 
ápolására is elegendő tér biztosíttassák. Az alkotmány vissza
állításakor c kérdést már sokszorosan vitatták az egyházi és 
iskolai hatóságok, azért megvalósítása rövid idő alatt keresztül
vihető volt. Nem is halogatta sokáig evangyelmi egyházunk. 
A koronázás ünnepélye 1867. junius 8-án fo lyt le s már szep
tember 27-éré Pronay Gábor báró, egyetemes felügyelő, érte
kezletre hívta össze Pestre az ev. iskolák tanárait, hogy a 
gimnáziumok célszerű átalakítása céljából oly egységes tan
tervet állapítsanak meg, mely az összes magyarhoni ev. isko
láknak zsinórmértékül szolgáljon. Ezen értekezleten állították 
össze azon tantervet, melyet a magyarhoni ág. ev. egyház 
egyetemes gyűlése J86Í). október 6-án, az Ácsán Julius 8-án 
tartott tanári értekezlet módosításával elfogadott s a mely mai 
nap is acsai tanterv név alatt ismeretes. Az uj tanterv uj ter
heket rótt ev egyházunkra, de a magyar protestantismus nem 
riadt vissza a terhektől. Mint őseik a múltban, úgy ők is le
rakták most filléreiket a nevelés oltárára. Nem emeltek ugyan 
uj iskolákat, de a meglevőket bővitették, az uj viszonyok által 
követelt taneszközökkel felszerelték és gondoskodtak kellő 
számú tanerőről is, hogy a jövendő Magyarországnak oly közép
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osztályt neveljenek, mely az elmaradt ország felvirágzásának 
előmozdítója, nemzetiségének fentartója lehessen.

Az általános mozgalom a culturalis téren a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye vezető íérfiait is munkára szólította. 
Mindjárt az alkotmány vissza állításának évében csaknem általá
nossá vált azon óhaj, hogy a szt -lőrinczi algimnáziumot az es- 
peresség területén belül oly egyházba helyezzék át, hol nemzeti 
missiojának, melyért őseink alapították, hasznosabb szolgálatot 
tehet, a közművelődés terjesztésének jobban megfelelhet, anyagi 
és szellemi fel virágozása nagyobb lendületet nyerhet. Az ok, 
mely miatt akkor Sár-Szt.-Lőrinczre helyezték, most már csaknem 
teljesen megszűnt. 1806-ban tősgyökeres magyar helyre tették 
őseink az iskolát, hogy a Németországból ide telepitett gyüle
kezetek számára rövid idő alatt magyar tanítókat neveljenek, 
k ik a nép gyermekeibe a magyar haza iránti szeretetet bele 
csepegtessék, most, mikor e célt elérték, oly német központba 
akarták helyezni, hol közvetlen hatásával a népet n y e l v b e n  
is magyarrá tegye. Később napról napra jobban hangoztatták 
az áthelyezés szükségességét, mig nem az 1868 évi aug. 1 1-én 
Pakson tartott egyházmegyei gyűlésen egy indítvány alakjában 
tárgyalásra került az áthelyezés kérdése.

Lelkesedéssel fogadta az egyházmegye az indítványt, mert 
azt akarta, hogy az áldozat, melyet iskolájának fentartása vé
gett évenként hoz, hasznára váljék ne csak evangyélmi protes
táns egyházunknak, hanem a hazának is, melynek culturalis 
haladását különösen it t  a délvidéken a létért vívott küzdelmek 
oly sok évtizeden, mondhatnám, évszázadon át hátráltatták. 
Hogy e célt elérje, oly helyet óhajtott iskolájának állandó 
otthonául szerezni, mely a cél elérésére . szükséges feltételeknek 
leginkább megfelel. De a helyre nézve, mivel az áthelyezés 
kérdése idáig még nem lépte át a bizalmas magán megbeszé
lések körét, a gyűlés megállapodni nem tudott, hanem bizott
ságot nevezett ki, melynek feladatává tette e kérdés beható 
tanulmányozását. Egyutta.1 azonban kijelölte a kívánalmakat, 
melyeknek az uj hely kell, hogy megfeleljen, hl kívánalmak



teljesen megfeleltek az indítványozó proprositiojának, ki oly 
helyet óhajtott az esperesség algimnáziumának, mely »az espe- 
resség helyrajzi viszonyai tekintetében kedvezőbb fekvésű Sár- 
Szt.-Lőrincznél, iparban és közlekedési eszközökben szintén elő-' 
haladottabb s azon igényeknek, melyeket lakás, ellátás és tá r
sadalmi életre nézve mind a taníttató szülők, mind a tanárok 
egy tanintézet helye iránt táplálni szoktak, leginkább megfelel.«

A gyűlés e bizottságot az egyházmegyei iker-elnökség e l
nöklete mellett Badics István, Bergmann Lajos, R itte r István, 
Haffner Lajos lelkészekből, továbbá Dobrovszky János, Tóth 
István, Soriba György és Beck József világiakból a lakította 
meg oly megbízással, hogy a kiszemelendő helyre s az át
helyezéssel já ró  költségek fedezésére a legközelebbi egyház
megyei gyűlésnek javaslatot tegyen.

A kiküldött bizottság első ülését Bonyhádon 1869. évi 
ápr. hó 1-ső napján tarto tta  meg. A bonyhád-vidéki bizottsági 
tagok mind megjelentek, de Sár-Szent -Lőrincz és vidékének kép
viselői nem vettek részt a tanácskozásban.. A gyűlés azonban 
a reá bízott feladatban el akarván járni, a legmélyebbre ható 
eszmecserébe bocsátkozott és hosszas megfontolás után Bonyhád 
mezővárost jelölte ki a tanintézet jövendő helyéül, mivel e hely 
az esperességi gyűlésen te tt indítványnak minden tekintetben 
megfelel s azon felül itt egy »iskolának berendezett s különben 
is a czélnak megfelelő épület kapható«,

A bizottság további munkálatát az anyagi állapot kimu
tatására, az alapítványok természetének földerítésére s az át
helyezéssel já ró  költségek miként leendő eszközlésére fordította. 
Sok gondot okozott az intézet anyagi állapotának földerítése, 
mert az iskolai pénztáros, Badics István szent-lőrinczi lelkész, 
már több éven keresztül vagy éppen nem, vagy pedig hiányo
san terjesztette be számadásait, úgy hogy az egyházmegye leg
utóbbi közgyűlésén erélyes hatázozatot volt kénytelen hozni a 
visszás állapot megszüntetésére. A számadások azonban még 
ekkor sem küldettek be az esperességi hivatalhoz, de a b izo tt
ság munkálatában előbbre akarván haladni, felhívta az egy-

5
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házmegye esperesét, hogy a pénztárost újból hivatalosan szó
lítsa fel az algimnázium minden nemű vagyonának alapos és 
részletes kimutatására

Az alapítványokra vonatkozólag abban állapodott meg a 
bizottság, hogy azon jótevőket, kik a közelmúltban az iskola 
számára alapítványt tettek, személyesen szólítja föl, vájjon 
adományaikat kizárólag a szt.-lőrinczi iskolának adták-e, vagy 
az esperesség algimnáziumának czéljaira kívánják fordítani.

Legtöbb gondot okozott a bizottságnak az áthelyezési 
költségek előteremtése. Az iskola vagyoni állapotát habár a 
pontos kimutatás nem volt is előttük —  mindnyájan jó l is
merték. Tudták, .hogy a csekély alaptőkéből elvenni semmit 
nem lehet, azért más forrásról kellett gondoskodniok. Az egy
házmegye azonban szegény volt; a régi bajok: a vagyonos 
középosztály hiánya, a soproni kerületi főgimnázium évi se
gélyezése, a népiskolák fentartása, lelkészek és tanítók fizetése, 
súlyos teherként nehezedtek a szegényes jövedelmű egyházakra. 
Ezeket újból megadóztatni nem lehetett, tehát máskép gondos
kodtak a szükséges összeg előteremtéséről. Felszólítást bocsá
tottak ki az egyházmegye híveihez, Bonyhád mezőváros lakos
ságához, az iskolának egykori növendékeihez, továbbá elhatá
rozták, hogy az egyházmegyei gyűlés jóváhagyásával folyamod
ványt intéznek a »Gustav Adolf egylet«-hez és a m. kir. vall. 
és közokt. miniszterhez, hogy az egyházmegyét ezen nemes terve 
kivitelében segélyezze.

Szószerint közlöm ezen felszólítás főbb pontjait, hogy egy
részről hű képét szolgáltassa ez is annak a politikai mozgalom
nak, mely abban az időben a társadalom minden rétegét, az 
ország minden vidékét foglalkoztatta, másrészről pedig, hogy 
kitűnjék az a mély megfontolás, melylyel a kiküldött bizottság 
az áthelyezés kérdését tárgyalta, és az a messzire terjedő előre
látás, melylyel az egvh.-megye vezetői az iskola felvirágzását 
biztosítottnak gondolták.
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FELHÍVÁS
a sár-szt.-Iörinczi evang. algymnasiumnak Bonyhádra leendő áttéte le

ügyében.
A tolna-baranya-somogyi á. h. ev. egyházmegye buzgó híveihez!
Bonyhád mező városa tisztelt lakosailioz!
A fentebbi tanoda kegyeletteljes egykori növendékeihez!
A  hazai kegyes ev. gyámintézetekhez!
A tanügy nemesszivü pártfogóihoz!

Sokak előtt vakmerőségnek látszik az, ha —  kivált jelenleg, mikor 
a kedélyek politikai kérdésektől tartatnak feszültségben, egy nem politi
kai irat, egy szerény algymnásium ügyében kibocsátott felhívás csak 
átolvasásra is méltatva óhajt lennie. De alul Írtak úgy érzik, hogy azon 
nemesebb gondolkozásnak figyelmére, k ik  a taniigyben is országos, sőt 
emberiségi kérdést látnak, ily vagy éppen tán ily  napokban is szabad 
számitaniok, ha azt ezennel egy oly tanintézetre kívánnák fordítani, mely 
mind horderejűnél, mind múltjánál fogva nem csak az ev. hitrokonságnak, 
hanem az emelkedettebb hazafiuságnak is élénk részvétére méltónak 
mutatkozik.

Ez a tolna-baranya-somogyi á. h. ev. egyházmegyének Sár-Szt.- 
Lőrinczen 1807 óta fennálló algymnasiuma.

Alig hogy ugyanis a múlt Század végén hozott vallási törvények a 
tolnai vidék, akkor még kevés ev. egyházközségeibe uj életet öntöttek, 
azok minden ev. középtanodától sok mértföldre esve, de jó l éreze, hogy 
csak a műveltséggel szövetkezve állhatnak fenn, nemsokára csekély ere
jüket, különösen a föntebbi helyen lakott akkori superintendensnek. Nagy 
Istvánnak kezdeményezése folytán, e tanintézet megalapítására s fentartására 
egyesiték. S nem áldás nélkül, mert ez hat évtizeden át mind az espe- 
rességnek 66, mind a szomszéd egyházmegyének több iskoláját nép
tanítókkal látta el, számos az ipar terére lépett növendékekben ismerete
ket bővitette és magasabb tanintézetek számára sok oly tehetséget készített 
elő, mely egy ily közel altanoda netaláni hiányában valószínűleg parlagon 
maradt volna.

Ily  nagy szolgálatok után tehát nemcsak a közel vidékre, nemcsak 
az ev. egyházra, hanem a közügyre nézve is méltán veszteségnek tart
hattuk, midőn a Thun-féle tanszervezés idejében, nehogy a kerületi sop
roni főtanodánk megmentéséhez szükséges erőnket szétforgácsoljuk, 1853- 
ban esp. algymnasiumunkat bezárni kényteleneknek éreztük magunkat, 
azonban azon komoly feltétel mellett, hogy mihelyt amazt csak némileg 
is biztosítva tudandjuk, azonnal ennek újjá szerzéséhez fogunk.

5*
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Szükségességének ez alatt csak emelkedő érzete nem is soká hagyá 
nyugodni az esperességet. A három tanárral 4 osztályra berendezett ta
noda 1857-nek őszén ismét megnyittatott. Miután (ez még legyen itt 
megjegyezve) a dunántúli ev. egyházkerület az esp. gyűlés ismételt elő
terjesztéseire intézetünk fontosságát 1860-ban 630 frt évi járulék meg
szavazásával szinte elismerte, melynek előállításához esperességünk a 
többiekkel ismét 139 írttal járul, a lelkészek és tanítók által viselt 735 fit 
a gyűlés által 435 frtra —  egy még mindig elég megerőltetésbe kerülő 
összegre szállíttatott le

1864-ben az algymnasium, mely 800 frtnyi könyvtári tőkével s egy 
nemrég elhalt lelkész hagyományából tetemesen gyarapodott könyvtárral 
is bir, tápintézettel lett összekapcsolva, mely részben kegy adományok 
folytán is —  havi 4 írtért a növendékek túlnyomó többségét egész és 
tisztességes élelmezéssel képes ellátni. Különösen ez utóbbi intézmény 
gyakorolhat nagy befolyást arra, hogy a tanintézet, mely ujjászerveztetése 
óta mind belsőleg, mind külsőleg tetemesen növekedett, jelenleg már 80 
tanulót számlál. Dacára ennek egypár évtized óta érzett körülmény nem 
engedi azt oly virágzásra jutni, minőt különben tőle várni lehetne. E  
körülmény az intézet helye. Ugyanis az ev. gyülekezetek főcsoportjai 
mennél inkább délfelé helyezkedett el egy félszázad folytán, Szt.-Lőrinez 
annál inkább mintegy az esperesség észak keleti szögletébe jut.

I t t  idézi a felhívás a paksi gyűlés határozatát, elmondja, 
hogy az áthelyezési bizottság több oknál fogva Bonyhádot 
találta legalkalmasabbnak az esperességi iskola számára, azután 
igy folytatja :

Alulírtak vett megbízásukhoz képest tisztelet és bizalom teljesen 
fordulnak tehát hozzátok kegyes liivei a tolna-baranya-somogyi ev. egy
házmegyének ! Egyházatoknak egyik főéleteleme és gazdagsága eleitől 
fogva tagjainak áldozatkészségében feküdt. Fogadjátok tehát jó  szívvel 
a gyülekezetekben megnyitandó gyűjtő iveket, mert a legkisebb adomá
nyon is hála és áldás van, ha az jó kedvű adakozónak adománya. Hoz
zátok fordulunk Ilonyhád tisztelt lakosai azon reményben, hogy azon 
ügy, moly már eddig is a bátorításnak annyi hangjaival találkozott, most 
megérdemlett részvétnek is fog örvendni! Mert számitsuk akár azon 
nyereséget, mely az egy ily tanintézet által legalább is forgalomba jövő 
8 — 9 ezer frt után a lakosság minden rétegeibe elszivárog, akár azon 
befolyást, mit az egy hely tekintélyének és kellő méltánylás mellett, szel
lemi állapotának emelésére gyakorol, mindenkor azon eredményre jutunk, 
hogy nincs tőke, mely biztosabb és gazdagabb kamatokat hozna, mint
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azon áldozatot, melyeket egy szép jövőnek elébe néző város polgárai ily 
nemű művelődési eszközökbe fektetnek.

Hozzátok fordulunk hálásszivü növendékei esp. tanodánknak közel 
és távolban! Szabad-e hinnünk, bogy azon ifjúkori emlékeiteknek meg
újulása, melyek tudományos képzettségiek alapjának letételével állnak 
kapcsolatban, a kegyeletnek egy-egy jelében fog nyilatkozni?

Hozzátok fordulunk hálásszivü pártfogói a tanügynek, a k ik  annak 
szavát mindenkor megértettétek, ba azt mondaná : „A mit tettetek egygyel 
az én kincseim közül, azt én velem cselekedtétok !“

Mi nem könnyelműen határoztuk el magunkat ily lépésekre; mi —  
mint fent érintettük, — már lehetőleg megfeszitők saját erőnket, mielőtt 
az úgy is sokfélül igénybe vett áldozatkészséghez fordultunk. És ha rá 
mutatunk azon magasabb szempontra, melyekből ügyünket tekintjük, 
tán senkisem fog arezunkban pirulást keresni.

Mert igaz, hogy, azon felfogás előtt, mely csak azon intézeteknek 
tulajdonit egyetemes érdeket, melyek egyetemes műveltséget nyújtanak s 
a hova az ország minden részeiből tódulnak hallgatók, egy kis gymnasium 
állta vagy dűlte nem nagy fontosságú esemény, igaz, hogy a vagyon előtt 
mely az iskolák közt kedve szerint válogathat, önérdekü számítás mellett 
egy tanoda távolsága közönyös dolog lehet, igaz, hogy az újkornak köz
pontosítási hajlama a közművelődés eszközeit is a fővárosokba szereti 
felhalmozni, de ezen gondolkozás mód, tőlünk s úgy hisszük azoktól is a 
kikhez fordulunk, annyival inkább távol esik, mert az sem a humanitással 
mely a szűkölködő tehetség kiképzésére is alkelmat akar nyújtani, sem 
a magasabb tanintézetek jól értett érdekével, mely aránylag nagyobb 
számú altanodákat tételez fel, sem a közművelődés terjedésében is k ívá
natos egyensulylyal, mely mellett az ország minden vidéke, kielégitettetik, 
nem egyeztethető össze, l'cdig egy pillantás hazánk térképére s (ha a tér 
engedné) egy kis számítás a tanügyi statistika adatai nyomán, szembe- 
szökőleg kitüntetné azon feltűnő aránytalanságot, mely Magyarország 
északi és déli fele közt o tekintetben, különösen, az ev. tanodák számát 
és felszerelését nézve létezik.

It t  ugyan hivatkozhatnánk arra is, hogy a sötét századok a tudo
mány tűzhelyeinek lerontásában kíméletesebbek voltak a felső, mint az 
alsó vidék iránt. De mi nem akarunk a múlttal takarózni. Legyen elég 
végül annak határozott kijelentése, hogy a fenforgó ügyben nem szemé
lyes érdekek, nem is felekezeti szükkeblüség, melynek tanintézeteink 
mindig felette álltak és állni fognak! nem is valami provinciális hiúság 
viszketegc keresik kielégittetésöket, hanem eleitől fogva az önfentartás 
elutasithatlan szüksége, kapcsolatban ama nemesebb eszmékkel késztetik 
az egyházmegyét arra, hogy az ezen intézetét el ne ejtse, hanem a kor
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kívánalmaival lépést tartva, előbbre is mozdítsa oly pontra, melyen az az 
eddiginél könnyebben, méltóbban és hathatósabban felelhessen meg ren
deltetésének mint szinte egyik szeme azon esatárlánczcak, mit alsó Ma
gyarország középtanodái a művelődés szolgálatában délfelé képeznek.

Midőn felhívásunk nemesszivti tekintetbe vétele esetén a történt 
ajánlásoknak f. é. május hó végéig az alulirt esperesi hivatalnak czime 
alatt Majosra leendő kegyes beküldéséért esedeznénk, maradtunk

a tolna-baranya-somogyi ág. h. ev. egyházmegye által kiküldött 
bizottmány nevében a mély tisztelettel felkérteknek,

Bonyhád, ápr. 1. 1869.

alázatos szolgái: 
Schleining Károly s. k. esperes

mint a bizottmány egyh. elnöke

Kurcz György s. k. esp. felügyelő
m in t n b izottm  világ-i e lnöke.

Haffner Lajos s. k.
bizottm. jegyző.

Ezen felszólításnak örvendetes eredménye lett rövid idő 
alatt. Az 1869. évi jul. 13-án Gyönkön tartott bizottsági ülésen 
már örömmel jelenthette Schleining Károly esperes, hogy az 
aláírás, melyben alapítványok is vannak, 6211 írtra rúg. Ezen 
eredmény hallatára a bizottság minden tartózkodás nélkül hozzá
foghatott az áthelyezés részletes megbeszéléséhez, mivel az 
esperes tudomására juttatta azt is, hogy egyesek azon adomá
nyaikon kívül, melyet az aláírási iveken jegyeztek, hajlandók még 
nagyobb áldozatokat is hozni azon esetben, ha az áthelyezés 
megtörténik.

Melegen emlékszik meg az esperesi jelentés az összes ada
kozókról, de különösen Perczel Pálról, a völgységi járás szolga- 
birójáról, a ki az »aláírási ivén levő igen tetemes adományain 
kiviil az átalakításhoz, vagy esetleges uj építkezéshez sziikség- 
lendő meszet ingyen szolgáltatni ígérte «

Ugyancsak e jkönyvből tűnik ki Bonyhád mezőváros po
litika i hatóságának és összes lakosságának élénk érdeklődése, 
melylyel az áthelyezés kérdését osztály és felekezeti • kiilömbség 
nélkül kisérte. It t látjuk ugyanis, hogy a leendő iskola-helyiség 
kiszemelésére már a múlt évben kiküldött albizottság ülésein a
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bonyhádi elöljáróság, valamint több előkelő egyén szintén részt 
vett, s tanácsával, helyi ismereteivel nagyon megkönnyítette az 
albizottság munkálatát.

A bonyhádiak tűntek ki leginkább az adakozásban is. 
Schleining Káro ly esperes feljegyzése szerint Bonyhád mező
városa 1000 frtot, Perczel Pál és a molnár ezéh 200— 200 frt, 
Traibcr Vincze, Beck József, Straicher Benő 100 100 frto t,
Kramolin József, W illinge r Márton, Moldoványi József, Koch 
János, Pirkner Komád, Bonyhádi Géza, Engel Herman és fiai, 
Deutsch Hermit 50— 50 frto t, Stern Pinkász és Becht Komád 
40 frto t ajánlottak fel az áthelyezés költségeire. Ezeken kivid 
számosán adtak kisebb-nagyobb összeget. A vidéki adakozók 
közül különösen a lelkészek, továbbá a Busbach, Eördős, Pesthy 
Zsivora és Nádossy családok, végül a majosi és hidasi ev. hívek 
tűntek ki, de ezeken kívül is alig vo lt egyháztag vagy régi 
tanítvány, a ki hozzájárulását megtagadta volna.

Az esperes a kiküldött bizottság működéséről az 18(50. évi 
június 14. és 15-én Kölesden tartott egyházmegyei gyűlésen 
számolt be, hol az eddigi munkálatokról szóló jkönyvet és az 
aláírások eredményéről szoló jelentést szintén a gyűlés elé ter
jesztette. Az egyházmegyei gyűlés a jelentésekből meggyőződött 
az áthelyezés lehetőségéről és helyesnek találta azt is, hogy az 
algimnázium leendő helyéül Bonyhádot szemelte ki a bizottság, 
de »végzésileg kikötötte, hogy tanodája ezen áttételéből az 
esperességre semminemű, akár gyülekezeteket, akár egyeseket 
(t. i. lelkészeket és tanítókat) kötelező teher kivetés és újabb 
költség szaporodás nem származhatik.« Ilyen biztosítás mellett 
szólították fel még ezen gyűlésből a gyülekezeteket, — »mint 
az esperességi intézetre nézve egyedül illetékes közegeket 
hogy az áthelyezés tárgyában határozott nyilatkozataikat vagy 
képviselőik utján, vagy írásban abban az évben tartandó rend 
kívüli egyházmegyei gyűlésen adják be.

Mig az áthelyezés keresztül vitelére kiküldött bizottság 
igy munkálkodott, az ellentábor emberei sem maradtak tétlen. 
A kölesdi egyházmegyei gyűlésen már benyújtják az áthelyezési
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bizottság által kibocsátott »Fölhívásra« szerkesztett »Ellen- 
vélemény «-ükét, melyet Sár-Szt.-Lőrincz, Néinedi és Kölesei le l
készei, egyházi elöljárói és néhány egyháztag ir t  alá. Az 
»Ellenvélemény« a szt.-lőrinczi tanoda érdemeivel és a közmű
veltség terjesztésére kiható jó  szolgálataival érvel; hivatkozik 
továbbá az intézetnek folytonos emelkedéséből bizonyított élet
képes jelenére és felvirágzást Ígérő jövőjére, feltünteti a terve
zett áthelyezésből származandó anyagi nehézségeket és uj te r
heket; különösen hangsúlyozza B o n y h á d e l l e n  Lőrincz 
m ellett ez utóbbinak az olcsóbb taníttatás és a magyar nyelv 
elsajátítására nézve nyú jto tt előnyeit, végül kéri a gyűlést, hogy 
a nemzeti nyelv megóvásának és az intézet nemzeti jellemének 
megőrzése szempontjából az esperesség altanodáját továbbra is 
Sár-Szt.-Lőrinczen hagyja.

A kitűnő dialektiával és meglehetős satirikus éllel szer
kesztett ellenirat, melyen tagadhatatlanul a helyi érdekek mel
lőzése miatt támadt keserű szemrehányás vonul végig erősebb 
formában, mint kellett volna, »hangja és modora« m iatt nagy 
megütközést ke lte tt a gyűlés tagjaiban, de az áthelyezés híveit 
legkevésbbé sem ingatta meg elhatározásában. Felolvasták a 
gyűlés színe e lő tt s mint mindig, úgy most is hódolva az 
audiatur et altera pars elvének, elrendelték, hogy az áthelye
zésre vonatkozó többi ügyiratokkal együtt a gyülekezetek elé 
terjesztessék és köröztessék. Köztudomású dolog vo lt azonban, 
hogy a gyülekezetek jelentékeny többsége nem rokonszenvez 
a Lőrinczen megindult mozgalommal, azért a gyűlés semmi 
akadályt nem lá to tt arra nézve, hogy az áthelyezési munkála
toka t addig is tovább folytassa, m ig a körözött »Elleniratra« 
a gyülekezetek érdemleges nyilatkozataikat megküldik. Tovább 
fo ly ta tta  tehát a tanácskozást és intézkedett az iskola alapít
ványairól is.

Említettem az áthelyezési bizottság első jegyzőkönyvé
nek ismertetésénél, hogy a még nagyobb részt életben levő 
alapitványozókat személyesen óhajtotta a bizottság alapítvá
nyaik természete felől megtudakolni. A kiküldött bizottsági



tagok fel is utaztak Pestre, de Zsivora György és Balassa Já
nossal nem találkozhatván, eredmény nélkül tértek vissza Az 
egyházmegyei gyűlés azonban abban a véleményben volt, hogy 
mivel az alapítók alapítványaikat az e s p e r e s s é g  kértére adták 
az e s p e r e s s é g  i i s k o l á n a k ,  nem a szt-lőrinczi gyülekezet
nek, s mivel az alapítványaik után eső kamatot az esperességi 
iskola pénztárosának kezeihez fizették, tehát aláírásaiknak gya
korlatilag önmaguk adták azon magyarázatot, hogy a szt.-lőrinczi 
tanoda alatt csakis az esperesség tanintézetét értették, —  azért 
az eddig biztosított alapítványok és jövedelmek a helyre való 
tekintet nélkül az esperességi iskola tulajdonának tekintendők, 
és igy az áthelyezésből az intézetre semminemű anyagi károso
dás és jogcsonkulás nem származhatik.

Az alapítványok meg is maradtak mind, csupán a sár-szt.- 
lőrinczi egyház jelentette ki az 1871-diki esperességi gyűlésen, 
hogy azon négyszáz forintos alapítványát, melyet 1857-ben 
részint az iskola felvirágoztatása, részint saját szellemi és 
anyagi érdekeire való tekintetből tett, minthogy az intézetnek 
Bonyhádra tett áttételével alapítványának mind szellemi, mind 
anyagi indokai megszűntek, az 1870 71. tanévtől kezdve meg
szűntnek tekinti.

Az áthelyezés kérdésének hívei tehát —  mint látjuk —  
nagy többséggel elfogadták a kiküldött bizottság javaslatát, de 
a végleges döntést mégis az egyházak szavazatának beküldésé
hez kötötték. Erre sem sokáig kellett várni. Az egyházmegye 
lankadatlan buzgalma esperese, Schleining Károly és az akkori 
aljegyző, Haffner Lajos, fáradságot nem ismerő kitartással buz- 
golkodtak, hogy kedvelt veteményes kertjük, az egyházmegye 
»altanodá«-ja, minél előbb eljuthasson azon helyre, melyen ők 
anyagi és szellemi gyarapodását előre sejtették, és m int a 
következmények megmutatták —  helyesen is sejtették. Hogy 
tehát az ügy sokáig ne húzódjék, Schleining esperes még 
ugyanazon év november 11-éré rendkívüli gyűlést h ivott össze 
Kölesdre, hol az egyházak által beterjesztett szavazatokat le l
bontották.



74

Harmincöt egyháza van az esperességnek, és e 35 közül 
csak négy kívánta a régi állapot fentartását, minélfogva a gyűlés 
most már véglegesen kimondotta a sár-szt.-lőrinczi iskolának 
Konyhád mezővárosába leendő áthelyezését. Az áthelyezés idejét, 
mivel nem lehetett előre látni, mennyi idő alatt szerezhető meg 
a leendő iskola helyiség, és mennyi időt vesznek igénybe az 
esetleges átalakítási munkálatok, most még nem határozták meg, 
de hogy a munkálatok gyorsabban folyhassanak, az 1868-diki 
paksi gyűlésen választott bizottmányt uj tagok hozzáadásával 
kibővítették s az áthelyezés tényleges keresztülvitelével, az in
tézet helyiségének megvételével, továbbá a szükséges javítások 
és felszerelések eszközlésével megbízták.

A kiegészített bizottság még annak a hónapnak *29-ik nap
ján összeült és elhatározta mindenek előtt azt, hogy a kegyes 
adakozókat aláirt adományaik beküldésére mivel az áthelye
zés reménye most már ténynyé vált —  lehetőleg rövid idő 
alatt felszólítja. Bizottsági pénztárosnak, bonyhádi evangyelmi 
egyházunknak buzgó tagját, Beck Józsefet választották meg, 
ki az eddigi tárgyalásokban is.élénk részt vett és szakértelmé
vel különösen a helyiség megválasztása körül kiváló érdemeket 
szerzett.

A helyiség kérdését, habár ez ügyben már többször tanács
koztak és helyszíni szemlét is ta rto ttak, még ezen gyűlésen 
sem tudták véglegesen eldönteni. Találtak ugyan Konyhádon 
az algimnázium céljának megfelelő elég alkalmas helyiséget, 
de az eladási árak mind oly magasak voltak, hogy a bizottság 
—  tekintettel az átalakításnál és felszerelésnél előálló nagyobb 
költségekre — addig, inig az átalakítás költségeiről részletes 
kimutatást nem nyert, nem mert az ille tő tulajdonosokkal al
kudozásba bocsátkozni. Ezen munkálatok megtételére a bizott
ság Beck József, Rheder János és Erhardt Frigyes helybeli 
bizottmányi tagok személyében egy albizottságot küldött ki

I azon megbízással, hogy az illető tulajdonosokkal a vételár le
szállítása érdekében, néhány építő mesterrel pedig az átalakítás 
tervezetének elkészítéséről és ezzel já ró  költségek megállapi-



fásáról értekezzék. Az albizottság eljárásának eredményéről az 
1870. évi február havában tartott értekezleten számolt be az 
áthelyezési bizottságnak. Négy helyet ajánlott különösen meg
vételre s ezen helyekről tervezetet és költségvetést is kiszittetett. 
A megvételre ajánlott épületek és telkek a következők voltak; 
I. A Potzner- és Hof-féle házak egy közös udvaron igen ked
vező helyen (a mostani Széchényi-téren) 2. A Pirkner-féle ház 
a mai Vörösmarty-téren. .'i. A város középpontján lévő Kühnel- 
féle ház, mely jelenleg a takarékpénztár tulajdonát képezi és 
végül 4. az algimnázium jelenlegi helyisége, mely akkor a 
Chevra Kadischa jótékony egylet tulajdona volt, és az izraelita 
hitközség bírta bérben elemi iskolája számára. A bizottmány, 
minthogy a vételárnál s megszerzési feltételeinél fogva az es- 
peresség céljának és anyagi erejének leginkább megfelelt, elha
tározta, hogy törekvését a Chevra Kadischa tulajdonát képező 
épületre irányozza és a tulajdonos társulat képviselőit alkudozás 
végett a lelkészlakra meghívta

A Chevra Kadischa képviselői a három holdnyi kelteiket a 
rajta levő épületekkel együtt <><>00 frt vételárért engedték át az 
egyházmegyének azon felajánlott előnynyel, hogy a vételárból 
4000 fr t 6°,o kamattal az ingatlanokon maradhat addig, inig az 
esperesség képes, vagy hajlandó lesz azt lefizetni.

A bizottság ezen helyiség megvételét különösen két okból 
ajánlotta az esperességnek. Az első a fennebb említett előnyös 
fizetési módozat, minek következtében az egyházmegye szaba
dabban mozoghatott az algimnázium további beruházásainál, 
a másik pedig azon örvendetes körülmény, hogy a helyiség, »bár 
a főtértől távolabb esik, de magas, egészséges helyen s Bonyhád 
legszárazabb utczájában fekszik, melyhez a város mindenik részé
ből nehézség nélkül eljuthatni.«

Az áthelyezési bizottság a Chevra Kadischa képviselőivel 
kötött ideiglenes szerződést az 1870-ik évi jul. hó 21. és 22-ik 
napjain Bonyhádon tartott esperessegi gyűlésen mutatta be jó 
váhagyás végett az egyházmegyének, a mikor egyszersmind 
jelentést tett az időközben végeztetett átalakítási munkálatokról



is. A közgyűlés a bizottság jelentését minden pontjában jóvá
hagyta, a szerződést végérvényesen megkötötte, továbbá intéz
kedett, hogy az intézet belső berendezéséhez szükséges tárgyak 
és tanszerek még a nagy szünidő folyama alatt Sár-Szt.-Lőrincz- 
ről átszállittassanak, és végül elhatározta, hogy az 1870/71-iki 
iskolai évet már Bonyhádon nyitja meg.

Az egyházmegyei gyűlés ezen határozata után a bizottság 
még nagyobb tevékenységgel folytatta az átalakítási munkála
tokat, Schleining Károly esperes és Haffner Lajos egyházi al
jegyző mellett különösen Beck Józsefé és Gallé Elek ev. segéd
lelkészé az érdem, hogy a nagyobb arányú átalakítások arány
lag oly csekély idő alatt elkészültek. A lig  múlt el egy hónap, 
már készen állott az iskola négy tanterme, szertári helyisége 
egy tanári szobával és az alumneum számára megfelelő épület
tel, és belső berendezése is annyira elkészült, hogy az épület 
az átköltözködő iskolát szeptember elején már kebelébe fogad
hatta.

Megtörtént tehát, mit az egyházmegyében az esperestől 
kezdve lefelé az egyháztagok nagy többsége is forrón óhajtott; 
megtörtént az áthelyezés, melytől a lelkészi kar az iskola fel
virágzását, a körüllakó német hívek pedig a hazai nyelvben 
való gyarapodásukat remélték. Az általános óhaj kitiintésére je l
lemzőnek tartom annak megemlítését is, hogy a Lőrincz és 
Bonyhád között lakó ev. német földmivesek ingyen szolgáltattak 
fuvart az iskola ingóságainak átszállítására.

Az 1870-ik év szeptember 6-án nyitották meg a bonyhádi 
algimnázium első tanévét, de mielőtt itteni működéséről 
szólanék, meg kell emlékeznem azon férfiakról, kik sem 
anyagi áldozatot, sem semminemű fáradságot nem sajnálva, 
megvetették alapját az intézet jövőjének. Meg kell em
lékeznem az iskola második alapítóiról, mert ha ők ki nem 
szabadítják elszigetelt helyzetéből a tolna-baranya-somogyi egy
házmegye altanodáját, az 1883-iki középiskolai törvény okvet
lenül elseperte volna a föld sziliéről, ük felismerték azt a 
helyet, hol nem csak egyházunknak, hanem a magyar közműve-



lődésnek is egyaránt hasznára lehet, és előre látták, hogy az a 
társadalom, melynek ily szolgálatot fog tenni, fel fogja ismerni 
az iskola hivatását, meg fogja érteni létezésének célját, és ezért 
nem marad majd iránta háladatlan, hanem tehetségéhez képest 
gyámolitja. Meg kell tehát ismétlem emlékezni e sorokban 
különösen is Schleining Károly esperesről és Haffner Lajos 
hidasi lelkész, egyházmegyei aljegyzőről.

Tudom ugyan, hogy a holt hetükből kellően nem je lle 
mezhetem egyházmegyénk ezen kimagasló a lakja it azok előtt, 
kik az ő beszédüket még hallották, önzetlen munkásságukat 
látták, de szükségesnek tartom, hogy az ifjabb nemzedék meg
ismerje azon férfiakat, kik e most már virágzó iskolát bölcs 
belátásukkal másodszor megalapították s felvirágzásának ú tjá t 
megmutatták.

Schleining Károly szül. az 1817-ik év deczember 3-án 
Izménybcn (Tolna m.), hol atyja, János, községi jegyző volt. 
Gyermekéveit Gyünkön töltötte. Itt végezte az elemi iskolai 
tanulmányokat, valamint a gimnázium alsó osztályait a rét. 
algimnáziumban. Gimnáziumi tanulmányainak folytatása végett 
később a pozsonyi ág hitv. lyceumba ment, hol a gimnázium 
felső osztályait (poétika, rehetorika) elvégezvén, képesítést 
nyert a felsőbb iskolai tanulmányok folytatására lilekor haj
lamának engedve beiratkozott ;l pozsonyi theologiai intézet hall
gatóinak sorába. A theologiai tanfolyam bevégzése után, hogy 
az akkori időkben megkövetelt lelkészi kiképeztetést teljesen 
megszerezze, a bécsi egyetemre ment s o tt tanulmányait az 
183t>-ik évben fejezte be. Az 1837-ik év szept. hó 21-én szen
telték fel Sopronban, honnan Györkönybe küldetett ki segéd
lelkésznek. Öt évet tö ltö tt ezen állomásában, melynek elteltével 
1843-ban hasonló minőségben gyermek éveinek helyére, Gyünkre 
hitták meg. Innen azonban 1844-ben a köttsei egyház hívei 
rendes lelkészükül választották meg, hol három évet tö ltö tt 
boldog családi életben. Itt lépett ugyanis házasságra, R itter 
Saroltával, megyénk egyik nevezetes papi családjának leányá
val. A tett erős férfiú azonban szűknek találván itt az egyház-
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megye szélén munkássága körét, csakhamar felcserélte ezen
állomást a majosi papsággal. 1«17 szept. havában választották 
meg a inajosiak, és haláláig, mely 1887 május 25-én követke
zett be, ott működött.

Mint majosi lelkész élénk részt vett az egyházmegyei gyü-

hetségét s előbb főjegyzőnek, majd három cikluson keresztül 
esperesének választotta meg. Mint esperes rendkívüli munkás- 
ságott fejtett ki, hogy e nagy esperesség egyházi és iskolai 
ügyeit elvégezhesse. E nagy munkásság következtében vetette 
meg csiráját testében azon kór, mely áldásos munkásságának 
hosszas szenvedés után véget vetett. Mint ember mindenkit 
lekötő szelídségével, szilárd jellemével köztiszteletet vívott ki 
magának; mint lelkész apostoli buzgalmával s a Krisztusi sze
retetnek nemcsak hirdetésével, de gyakorlásával is örök emléket 
emelt magának hívei lelkében, mint esperes Mózesként vezet

tek és az egyházmegye »a dunántúli kerületben, sőt az egye
temes egyházban is nagy erhölcsi súlyra s döntő befolyású 
tekintélyre emelkedett.« De legmaradandóbb emléket emelt ma
gának az iskola ügyek fejlesztése körül. Elemi iskoláinkat a 
68-iki törvény szellemében átalakította, középoktatásunk jövő
jé t az algimnázium áthelyezésével megszilárdította.

Mindezen munkálatok keresztül vitelében hathatós munka

lések tárgyalásain. Az egyházmegye csakhamar felismerte ' te

te 50 ezerre menő népét az egyházi élet ígéret földjére.« Kor
mányzása alatt az egyházi élet terén üdvös reformok keletkéz-



vett. Jóllehet még ifjú volt, még is az egyházmegye előbb al- 
jegyzőséggel tüntette ki, később pedig pénztárossá választotta. 
Az egyesitett egyházmegyei és iskolai pénztár ügyeit rövid idő 
alatt rendbe hozta. Az algimnázium áthelyezése körül rendkí
vüli tevékenységet fejtett ki, mint bizottsági jegyző. Az iskola 
szervezésénél is övé a munka oroszlán része. Az egyházmegye 
azonban nem sokáig nevezhette öt magáénak. .1873 őszén a 
dunántúli kerület egyik legtekintélyesebb egyháza, a soproni 
gyülekezet választotta meg lelkészének, de a megérdemlőit k i
tüntetést nem sokáig élvezhette; 1874. évi január hó 2-án el
ragadta a halál szeretteted köréből. Egyházmegyénk fájó szívvel 
értesült az élte delének kezdetén levő munkás férfiú haláláról. 
Necrologját idősebb munkatársa, Schiebung Károly mondotta el 
az 1874. évi julius 22-én tarto tt egyházmegyei gyűlésen, hol ér
demeit, habár nem volt is halálakor már esperességünk tagja, 
mégis, mivel munkásságának súlypontja az itt tö ltö tt időre esik, 
a gyűlés jegyzőkönyvében a legnagyobb elismerés hangján 
méltatták.

* *



A bonyhádi algimnázium története
a z  in té ze t Bonyhádiba h o zata lá tó l a z  1883-ki közép« 

isko la i tö rv é n y  é letbeléptéig .

Az 1870-ik év szeptember 6-án ünnepélyes közgyűlést tar
to tt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye, melyen a lelkészi 
kar csaknem teljes számban jelent meg, a világiak részéről 
pedig szép látogatottságnak örvendett. A közgyűlést oly ünne
pélyessé a gimnázium uj helyiségének felszentelése és a bony
hádi első tanévnek megnyitása tette. Az esperesség és a tanári 
kar mindent elkövettek, hogy az ünnepély mind az egyház
megyéhez, mind az iskolához méltó lehessen. Haftiier Lajos és 
Goinbócz Miklós igazgató szónoklata képezte az ünnepély mag
vait; keretét a bonyhádvidéki dalárda közreműködése adta meg. 
Nem akarom részletesen elősorolni e lélekemelő ünnepély le
folyását, de hogy mily érdeklődéssel fogadta Bonyhád közön
sége a kebelébe jövő algimnáziumot, tanúsítja az ünnepély le
folyását megörökítő jegyzőkönyv, mely szerint a város minden 
rendű és rangú lakosa valláskülömbség nélkül megjelent a 
megnyitó ünnepélyen.

De az ünnepély lefolyásánál sokkal fontosabbak azon nagy 
horderejű s az intézet jövőjére mésszeható intézkedések, melyek 
az ünnepély lefolyása után rögtön összeült egyházmegyei köz
gyűlés határozataiban nyertek kifejezést. Egyházmegyénk ugyanis 
nem elégedett meg azzal, hogy iskoláját külsőleg a kor kívá
nalmainak megfelelőleg rendezze, hanem inkább belső fejlesz
tésére fordította gondját. Mindenek e lő tt arra törekedett, hogy 
a tanárok minden anyagi gondtól menten az ifjúság nevelésére 
fordíthassák gondjukat. E célt ugyan anyagi erejének fogya
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tékossága folytán még most cl nem érhette, de hatalmas lépés
sel közeledett hozzá. A lőrinczi iskolában 500 frt évi fizetéssel 
díjazták a tanárokat, most azonban a fentartóság az ott alkal
mazott három tanárnak, névszerint Gombócz Miklós, Scherer 
Komád és Lehr Albertnek, kik az algimnáziumot uj helyére 
is követték, 700 írtra emelte a fizetést.

Azután, hogy már a Tliun rendszer idejében sürgetett 
negyedik tanárt is beállíthassa, Scriba György számvevő által 
kimutatást készíttetett az algimnázium mindennemű bevételeiről. 
A számvevő kimutatása 16010 frt tőkevagyont tüntetett fel, mely
nek kamatai az esperesség és kerület subventiójával 2911 frt 
évi jövedelmet tettek. Ezen jövedelem nem engedte meg, hogy 
a negyedik tanerőt is 700 írtta l díjazhassák, azért a fentartóság 
a három rendes tanár mellé Wiesner Boldizsár lelkész je lö lte t 
alkalmazta segédtanárul 400 frt évi fizetéssel, s igy már előre 
eleget tett Eötvös József br. közoktatási miniszter intézvényének, 
ki az előző évi kimutatás alapján 1870. őszén felhívta a fen- 
tartóságot, hogy legalább is annyi tanárt alkalmazzon, a hány 
az osztály. Az iskola igazgatása tekintetében a szt.-lőrinczi 
gyakorlatot tartotta meg az egyházmegye. Minthogy t. i. az 
igazgatásért semmi külön díjazás nem járt, azt kívánta a fen
tartóság, hogy minden tanár egyenlően viselje az azzal járó 
terheket, azért az igazgatói állást ambulatoriussá tették oly 
módon, hogy minden évben más-más tanár foglalja el. Ezen 
nemes intentioból eredt, de eredményében káros hatású intézmény 
azonban nem bizonyult életképesnek, és - mint később látni 
fogjuk maga az esperességi gyűlés változtatott rajta. A 
bonyhádi első igazgató Gombócz Miklós volt.

A személyi ügyek elintézése után a tanulók testi nevelésé
nek kérdésével foglalkozott az egyházmegyei gyűlés. Lehr Albert 
tanár már Lőrinczen sürgette a nyári torna felállítását, de mivel 
akkor az áthelyezés kérdése foglalkoztatta a fentartóságot, a 
gymnastika ügye megoldatlan maradt. Most azonban az egyház- 
megyei gyűlés belátta, hogy már tovább elodázni nem lehet, 
azért 100 frtot utalványozott ki a legszükségesebb szerek elő-
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állítására, a tanítással pedig 200 forint külön díjazás mellett 
Lehr Albert tanárt bízta meg, kinek feladatává tette a torna
szerek megrendelését is.

Az 1864-ben fe lá llíto tt alumneum kellő előállítására szintén 
nagy gondot fordított az esperességi gyűlés, mert mindenki 
tudta, hogy az algimnázium növendékei többnyire azokból az osz
tályokból kerülnek ki, melyek a költséges iskoláztatás terhét 
meg nem bírhatnák. I t t  40 frt évi díjért egyszerű, de egészséges 
ebéd és vacsorából álló kosztot adtak a tanulóknak; mindjárt 
az első évben igénybe is vette 47 tanuló. Gondozását a fen- 
tartóság Gombócz Miklós igazgatóra bízta.

Az iskola belső szervezésére, a tanterv és tanítási módra 
nézve semmi intézkedést nem tett az egyházmegyei gyűlés Az 
évi iskolai értesítőből azonban úgy látszik, hogy a tanterv ' 
megállapításán ál az acsai tanterv szolgált alapul, melytől annyi
ban tértek el, hogy a latin nyelvet a 11.. III. és IV-ik osztályban 
az előirt heti 6 óra helyett csak 4 órában tanították, az Osztrák- 
Magyar Monarchia földrajza helyett pedig a IV-ik osztályban 
Magyarország földrajzát. Kevesebb óraszámban tanították még 
az I-ső osztályban a magyar nyelvet. A végzett tananyag k i 
mutatása szerint azonban az acsai tantervben megkövetelt anyagot 
ilyen reducalt óraszám mellett is mind a latin, mind a magyar 
nyelvben elvégezték. Az óraszámok reducálásának megokolását 
sehol sem találom, mert ezen időben tanári értekezleteket nem 
tartottak, az esperességi gyűlések jegyzőkönyveiben pedig soha 
nincs szó egyébről, mint a tanítás eredményéről. Hogy azonban 
a tanárok úgy is túlságos megterhelése lehetett az oka, való
színűnek látszik abból, hogy egy-egy tanárnak 22— 23 órája 
volt. így például Gombócz Miklós igazgató tanította: a föld
rajz és történelmet I — IV. osztályban, a természetrajzot az 
I. és II-ban, a magyar nyelvet a Ill-ban. Ezen felül osztály
főnök volt a II-ban. Scherer Konrád: a számtant az I- IV., a 
természettudományokat . a I I I— IV., a rajzot és szépírást az 
I— IV. osztályokban. Lehr Albert: a latint mind a négy osz
tályban és a magyart a IV-ikben. Wiesner Boldizsár: a vallást
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és németet az I— IV. osztályban, a magyart az 1. és I l  dik 
osztályban.

A könyvtár állapotáról és a tanszerek mennyiségéről nincs 
semmi feljegyzés. A könyvtárról csak annyit mond az értesítő, 
hogy már eddig több százra menő kötetből állott, abban az 
évben pedig a Borbély-Bárány-féle hagyatékkal tetemesen gyara
podott Szaklapokat azonban már járattak, mert e célra egy 
800 frtos alapítvány volt, melynek kamatait évenként felhasz
nálhatták. A szertárak közül a természetrajz és földrajzi szerek 
gyarapítását említi az értesítő, de sem a régiek, sem az ríjak 
számát nem tünteti fel, csak a térképeknél említi, hogy az 
addig meglevő számos térképhez megszerezték a földrészeknek 
Sydov-féle térképeit, továbbá Magyarország térképét s egy 
planiglobot.

Ilyen viszonyok közt kezdte meg az algimnázium Bonyhádon 
első éves működését 102 tanulóval Már az első év igazolta az 
áthelyezést sürgetők várakozását, mert Lőrinczen a tanulók száma 
sohasem haladta meg a nyolcvanat

A létezése óta folyton anyagi akadályokkal küzdő iskola 
ebbeli bajai azonban már az első év végével felléptek. Az át
helyezés költségeire aláirt összegek ugyanis, mivel nem folytak 
be úgy, mint azt aláírási iveken előre jelezték, nem fedezhették 
az áthelyezésnél felmerült költségeket és attól lehetett tartani, 
hogy az ebből származó hiány az iskola tőkéjét is megtámad
hatja, a mi az iskola fenállását és létalapját fenyegetőleg érintő 
körülmény lehetett volna, azért az egyházmegye nem tehetett 
egyebet, mint, hogy ismét hívei áldozatkészségéhez folyamodjék. 
Az 187!-ik év jun, 14. és 15-én Kölesden tarto tt egyházmegyei 
gyűlés utasította az esperest, hogy az ev. gyülekezeteket további 
buzgó segély nyújtásra buzdítsa.

Ily zilált anyagi viszonyok közt történhetett, hogy Wiesner 
Boldizsár s. tanár kérelmét, ki fizetésének 700 frtra leendő fel
emelését kérelmezte, a fentartóság nem teljesítette, de méltányolta 
buzgalmát, melyet állásában kifejtett s biztosítani akarta jóindu
latáról, azért segédtanári fizetését 100 írttal javította,
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A pénzügyi bajok azonban nem lankasztották vezető fér- 
fiaink tevékenységét. Folytatták tovább az iskola szervezése 
körül megkezdett munkálataikat.

Az algimnázium kormányzását a fentartóság eddig egy 
bizottság által gyakorolta, mely aztán a maga kebléből külön 
tanár választó és vizsgáló bizottságokat alakított, de ezen bizott
ságoknak nem volt semmi határozott utasítása, melynek értel
mében eljárhattak volna, hanem esetről esetre vagy a fenálló 
gyakorlat, vagy a többség belátása szerint intézkedtek a felmerült 
ügyekben. Határozataikat a legkisebb dolgokban is előbb az 
esperességi gyűlés elé kellett terjeszteniük s csak annak jóvá
hagyása után léphetett életbe. Hogy tehát az esperesség isko
lájával »kölcsönösen behatóbb és szerves életviszonyban léphes
sen,« elhatározta az egyházmegyei közgyűlés egy oly tervjavaslat 
készíttetését, mely »tekintettel az iskolai bizottmánynak az iskola 
iránti jogaira, kötelességeire, a tanoda mind külső mind belső 
oekonomiájáf érdeklő hatáskörére; —  és viszont az iskolának 
és tanári karnak az esperességhez és iskolai bizottmányhoz való 
állására, jog és kötelesség viszonyaira, az iskolai bizottságnak 
hatás- és jogkörét praecisirozza és meghatói ózza.«

A gyűlés a tervezet elkészítését Haffner Lajosra bízta, ki 
a többi ev. iskoláknál fenálló szabályzatok szemmeltartásával, 
terjedelmes munkálatot készített, mely a bizottságnak adott uta
sításokon kívül magában foglalja az igazgató és tanárok jogairól 
és kötelességeiről szoló szakaszokat és fegyelmi eljárásra vonat
kozó rendelkezéseket. Haffner munkálatát az 1872-ik év junius

i- ? .
24. és 25-én tarto tt egyházmegyei gyűlésen nyújtotta be. A 
közgyűlés a munkálatot éppen terjedelmes voltánál és az ügy 
fontosságánál fogva rögtön nem vehette tárgyalás alá, hanem 
elrendelte, hogy bővebb megismerhetés céljából nyomtatásban 
köröztessék a lelkészi karral és a tanári testülettel. A tanári 
testület figyelmét különösen arra hívta fel a közgyűlés, hogy az 
iskola belszervezetére vonatkozó szakasz kivihetésének gyakorlati 
szempontjából mondjon véleményt, továbbá hogy e szakaszban 
adott általános utasítások értelmében részletes tervezetet dől-
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gozzék  ki, melyet a Haffner-féle tervezethez, mint annak kiegé
szítő részét — csatolva, az egyházmegyei gyűlés elé terjesszen. 
Elhatározták továbbá, hogy addig is, inig az esperességi gyűlés 
jóváhagyását megnyeri a tervezet, adassék ki ahhoz alkalmazkodás 
végett úgy a bizottságnak, mint a tanári karnak.

A tanári kar véleményét, mely nehány kisebb módosításból 
állott, az 1873-ki gyönki gyűlés elé terjesztette a kidolgozott 
részletes tervezettel együtt, és a gyűlés hozzáfogott a Haffner- 
féle tervezet tárgyalásához. A lclkészi kar alapos tanulmányo
zással jö tt a gyűlésre és a tervezet egyes pontjai körül mélyre
ható eszmecsere fejlődött ki. A tervezet egészben véve megnyerte 
a gyűlés tetszését, csak a fegyelmi eljárásra vonatkozó szakasz- 
szal szemben fejezte ki a g g á l y a i t  és Ritter István gyönki 
lelkész, egyházmegyei főjegyző indítványára egy szükebb körű 
bizottságnak adta ki, hogy e szakaszt újból átdolgozza. A ter
vezetet azonban Haffnernek I 873. őszén történt távozása s 1874. 
elején bekövetkezett halála után többé nem tárgyalták az egy
házmegyei gyűlésen, hogy azonban teljesen nem ejtették el az 
ügyet, bizonyítják az esperességi gyűlések jegyzőkönyvei, melyek
ben még 1877-ben is ott' lehet találni, hogy az »esperességi 
iskola szervezésére adott megbízások továbbra is fentartatnak«. 
1878-ban azonban már nincs róla szó a jkvben, a miből azt 
lehet következtetni, hogy a középiskolai tanítás rendezésének 
ügyében megindult általános mozgalom idejében teljesen lekerült 
a napirendről. Minthogy azonban a gyakorlatban már 1873-tól 
fenállott és a tanári testület eljárását illető egyes pontjai, egész 
az 1888-ban kiadott egyetemes »Rendtartás« megjelenéséig fen- 
állottak és egyes pontjai mai napig is érvényben vannak, a 
tervezetet egész teljességében közlöm.
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JAVASLAT.
Az ev. esp. bonyhádi altanoda szervezeté t illetőleg

1. Általános határozatok az intézet lényege, pártfogósága ’s tantársadalmi
állása tekintetében.

1. §. Az ev. esp. bonyhádi altanoda czélja a humauisticus művelt
séget legközelebb a tolna-baranya-somogyi a’, li. ev. egyházmegye vidé
kén s szükségeinek megfelelőleg, de általában egész odáig, a meddig 
hatása csak terjedhet ápolni ’s terjeszteni, azon mérték és szellemben, 
mely a magyar honi egyetemes ev. egyház rendszabályai, illetőleg az 
országszerte divó gyakorlat által az országos törvény határai közt a közép 
tanodák alsóbb szakaszai számára van körülírva.

2. §. Az intézet kizárólagos pártfogósága (patronatusa) a tulna-ba- 
ranya-somogyi á. h ev. autonom esperesség; ennek joga és ti.-zle tehát 
a felekezeti törvények által úgy biztosított, mint előirt hatáskörben az 
illetékes felsőbb ev. egyházi és világi hatóságok fokozatos főfelügye
lete alatt

a) mint alapitónak az intézet szervezeti ügyeiben intézkedni;
b) az intézet összes ingó és ingatlan vagyonára nézve telekköny

vekben, lel- és pénztárakban, számadásokban a tulajdonosi czimet 
viselni, rendelkezni és vagyonkezelési módot meghatározni;

c) mind szellemi mind anyagi tekintetben a tanoda fentartásáról és 
folytonos emeléséről gondoskodni;

d) az intézetet mint közvetlen tanodái hatóságnak kormányozni és 
felügyelet alatt ta rtan i;

e) az intézetet közigazgatási és jogi kérdésekben ’s általában a 
társadalom előtt képviselni.

3. §. A pártfogóság az ő hatáskörét az esp. közgyűlés és megbízott 
közegeinél fogva tölti be.

4. §. Az intézet lényegét cs terjedelmét tekintve ugyan négy osz
tályai algymnasium, de a pártfogóság fentartja magának azt, a netán majd 
beállandó szükség és képesség arányában, akár egyenközü (praeparandiai 
vagy real) akár szerves osztályokkal bővíteni.

5. §. Az intézet egyházszervezeti tekintetben mint testület a ma
gyarhoni e. e egyház ügyeinek végleges zsinati rendezéséig ’s természetesen 
a nélkül, hogy akár a tanító akár a tanuló egyes egyéniségeknek saját 
vallási testületeik vagy a tanoda helyén létező felekezetek iránti viszonyai 
ez által érintve lennének, az egyházmegye körén belül általában ugyan 
azon állást foglalja el, mely a soproni ev. lyceuraot a főgymnasium fokáig 
a dunántúli ev. egyház irányában illeti ; e szerint tehát



a) az esp. közgyűlésen a kebelbeli anyagyülekezetekével egy rangú 
illéssel és (terherviselési ügyeket kivéve) egyenértékű szava
zattal bir;

b) neki is az egyh. küzögyi iratok megküldetnek ;
ej saját pecséttel rendelkezik, mi a következő feliratot viseli: „tol- 

na-baranya-somogyi á. h. ev. espcrességi algymnasium Bony- 
hádon 1870.“

6. §. Az intézet, tekintve azon szükséget, mely felállítására okot 
’s pán fogóságának természetét, tantársadalmi jellemére nézve ugyan az u. 
n. felekezeti i»kólák közé tartozik ’s az egyházmegyének a dunántúli ev. 
egyházkerület iránti viszonyánál fogva kiválóan ennek soproni lyeeumá- 
val törekszik ős?hangzottán működni ; de magából értetődik, hogy vala
mint aj iáit mind a valódi tudomány mind a tanulni vágyók előtt feleke
zeti korlátoktól menten feltárja, úgy a többi tanintézetek irányában is 
kiilömbség nélkül az egyetemes hazafias művelődés tekintetében a test
véries érzelem ’s a nemes és beesiiletes verseny terén kíván maradni.

II. Az intézet belszeruezete.

A) T  a n m ű k ö d é s á I t a l á b a n .

7. §. A tananyag minő- és menyiségét az e. e. egyház által elfoga
dott t a n t  é r v ,  a tantárgyaknak a működő személyzet közti felosztását 
tanári értekezlet által a szakrendszoi elvei szerint, de mégis az osztály 
rendszer előnyeinek is lehető foganatosítása melleit félévről félévre meg
állapított l e c z k e r c n d  határozza meg.

8. §. A tanulókat véve szemügyre
a) a tan- és az intézet hivatalos nyelve magyar;
b) az egyes tantárgyak módszere -  bizton föltétetvén, hogy folytonos 

haladás mellett a legjobbaknak elismert elvek fognak a tanuló 
ifjúság egyedi és általános úgy szellemi mint erkölcsi állapotához 
mérten alkalmaztatni — , az illető tanár bölcs belátására bizatik.

9. §. A tanerő és az ennek hatása alá jutó tanuló és taníttató 
egyének viszonya a I l- ik  rész B.-től II. szakaszai állal részletesen hatá- 
roztatnak meg.

10. §. A tanműködés ezéljainak szolgáló tárgyak tekintetében ál
talában

a) a tanhelyiségnek ’s bútorzatának felszerelésében és fentartásában 
a czél melynek szolgálnak ’s az egészség szabályai döntők ;

b) a tankönyvek alkalmazásában az egyetemes —  illetőleg a du
nántúli kér. egyháznál fenálló gyakorlat irányadó; mégis az 
ebbőli szándékolt változtatás az iskolai bizottmánynak előre 
tudomására hozandók.

—  87 —
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c) az intézeti könyv- és tanszertárak leltárila^ kezelendők ’s szapo
rításukra évenként a tanodái költségvetésbe egy bizonyos összeg 
felveendő.

11. §. A tamm'íködés idejét tekintve
a) tanév Sept. 2-től a rákövetkező August. 31-ig terjed.
b) a tanórák a leczkcrendben batároztatnak meg ;
c) a szünidők karácsonyi egy hét, húsvéti két bét, ezeken kiviil az 

igazgató jogosítva van a tanév folytán saját választása szerint 
egy nap szünidőt adni.

12. §. A  tanműködés eredménye
a) a tanulókra vonatkozólag a napi és félévi szigorlati osztályzatban 

bíráltatik m eg;
b) a működő személyzetre ’s általában az intézetre nézve a közön

ség előtt a nyilvános vizsgákból, különösen a párfogoság előtt az 
iskolai bizottmányok szigorlati közreműködéséről fölvett jegyző
könyvéből, az esperes rendes évi jelentéséből, felsőbb helyek 
irányában pegig az esetről esetre előirt módon adandó tudósítás
ból tűnik k i.

13. §. Az osztályozási foktáblázat és eljárás, az általános,- javító,- 
magán és ismétlő vizsgák rendszabályai, az intézeti anya és osztály
könyvek, a szülőknek hivatalból megküldendő félévi értesitvények, a 
rendes iskolai bizonyítványok és az igazgatói napló mintái, a tanodái évi 
tudósitványok (programmok) kellékei, eddig is, mig e tekintetben egye
temes és országos intézkedések történendenek a tanári értekezlet által az 
isk. bizottmány közreműködésével niegállapitandók ’s az esp. gyűlés által 
e szervezethez mint k ivite li pótszabályok csatolandók.

14. § A ny. vizsgák mindenkor június hava utolsó hetében tar. 
tandók.

B) T a n e r ő .

15. §. A tanári minőség kellékei (qualificatio) a tanári hivatás köre, 
nyugdíjaztatása, fegyelmi viszonyai ’s általában mind azon ügyek tekin
tetében, melyek itt részletezve nincsenek a tanodái ügy egyetemes egyh. 
és országos végleges rendezéséig az egyetemes ev. egyházban illetőleg 
dunántúli kerületben fenálló rendszabályok, kánokok, perrendtartás és 
gyakorlat döntők.

16. §. Vajon valamely tanár rendes vagy segéd, ideiglenes vagy 
mellék tanítói minőségű- e, meghivatása vagy megerősítésekor határoz
tad k meg.

17. §. A megválasztott tanárnak a hivány kíséretében a jelen szer
vezet II. R. B. és C. szakaszai másolatilag ’s a gyámoldai alapszabályok 
egy példánya megküldetik, k i az előbbit elfogadás esetében aláírja azon
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megjegyzés mellett, liogy azt olvassa ’s hű megtartását becsületszavával 
fogadja ’s két hét leforgása alatt a meghívónak visszaküldi, ellenkező 
esetben a meghívás visszautasitoltnak tekintetvén.

18. §. Csőd utján választott vagy a meghívást elfogadott tanár, ha 
visszalép, az uj választás költségeinek .00 írtig terjedhető megtérítésére 
szorítandó.

19. §. A  hiványban biztosított rendes fizetés a tanévre számított 
negyed évi és ha a pénztár állása megengedi, előre folyóvá teendő rész
letekben, rendkívüli jövedelmek esetről esetre meghatározandó módon lesz
nek kiszolgáltatva.

20. §. Minden rendes tanár fizetéséből a dunántúli kér. gyámolda 
alapszabályainak 6. §-a, értelmében, hacsak az illető maga nem akarná 
egyszer mindenkorra vagy két részletben a 315 irtot lefizetni, a há
rom első évben évenként 105 formt levonatik ’s neki a nyugta kiszol- 
gáltattatik.

21. §. A  tanár kiilümbség nélkül jogosítva vau szerződésileg bizto
sított jövödelmén kívül

a) a tanitványaitól figyelmet, szorgalmat, engedelmességet ’s tiszte
letet követelni;

b) a tanitató szülőktől bizalmat 's minden a tanítás —  neveléshez 
megkivántató felvilágosítást nyern i;

c) tanártársainak, igazgatójának ’s a’ tanodái hatóságnak támo
gatására ;

d) az intézet taneszközeinek a tanítás érdekeiben való használatára.

22. §. A  tanár tartozik
a) hivatásának megfelelőleg a leczkerendet követve a kiszabott tan

tárgyat a kiszabott időben elvégezni;

h) az intézetet azzal magát természetes solidaritásban tudva mind 
szellemi mind anyagi kártól lehetőleg megóvni, az intézet jó hírét 
netán csökkentő balvéleményt eloszlatni, a valódi hiányokat pedig 
annak helyén és módjával szőnyegre hozni ’s azok orvoslására 
gondosan közreműködni;

c) tanítványait nemcsak tanítani, hanem nevelni, komoly és atyai 
bánásmódban igazságos osztályzatban részesíteni, az iskolai tör
vények megtartását követelni, az ifjúságot az iskola falain kívül 
is figyelemmel kisérni, kissebb kihágásokat rögtön ’s személyesen, 
nagyobb rendellenességeket pedig az osztálynok, illetőleg igazgató 
vagy tanári szék közbejöttével elintézni;

d) az osztálynoki é3 ha szakja úgy hozza magával a tanszertárnoki 
teendőket végezni;
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e) munkatársaival öszhangzatosan egyöntetű képzésre törekedni ’s 
hivatalos érintkezésen kívül is lehetőleg jó tiszttársi viszonyokat 
táplálni;

f) az igazgató ’s a tanodái hatóság hivatalos felhívásának engedel
meskedni, —  a felyülfolyamodás mindég nyitva m aradván;

g) tiszttársait okadatolt tanóra mulasztás esetében azok kertére, ille
tőleg az igazgató intézkedésére helyettesíteni;

h) ha kénytelen volna tanórát mulasztani, efelöl tiszttársait s az igaz
gatót mindenesetre értesíteni ;

i) ha a szorgalom idő alatt több mint egy hétre az intézettől távol 
lenni volna kénytelen, ezt az esperes tudomására hozni.

23. §. A tanév folytán történt tanszéküresedés esetében, ha annak 
azonnali betöltését eszközölni nem lehetne, a meglevő tanárok az üres 
tanszék teendőit s a teljesítendő munka arányában jövedelmét is a lecz- 
kerend módositása mellett az esperes (vagy kiküldöttje) közbenjárásával 
egymásközt megosztják.

C) O s z t á l y n o  k.

24. §. Az osztálynoki intézmény ezélja, az osztályrendszer jellem 
képzésre irányuló előnyeinek a fenálló szakrendszerrel lehetőleg eszköz- 
lendő egybeolvasztása, s a tanuló ifjúságot az iskola falain k iviil is szem
mel tartó különben k ö z ö s m u n k á n a k  megosztása.

25. §. Az osztálynok az ő osztálya irányában körülbelül azon állást 
foglalja el, mint az igazgató az egész intézet irányában, nevezetesen

a) gondoskodik arról, hogy osztálya tantermében az illető osztály 
leczkerendje ’s az iskolai törvények egy példánya kifüggesztve 
legyen;

b) az osztályban uralkodni kellő rend és tisztaságra ügyelő tanulót 
ő nevezi k i (s a tanári kar tudomására hozza;

e) osztályáról külön osztálykönyvet vezet, mely reábizottjainak nem 
csak tanulásbeli baladás fokait, hanem az azokon mind maga, 
mind tanártársai által észlelt erkölcsi ’s általában lélektani tapasz
talait a bevezettek feltűnő jellem - és életrajzi vonásait, kiváló jó  
vagy rósz tulajdonait, kitüntetéseit vagy büntetéseit foglalja ma
gában ’s az egyesekről —  még későbbi időkben is netán adható 
felvilágosítások tárházát ’s a félévek végén megállapítandó osz
tályozás anyagát képezi.

d) mint a tanműködés nevelészeti oldalának kiválóan képviselője, 
de meg a szülői őrszemnek nem helybeli tanulóknál szinte pót
lója osztályának minden tagját a lelki és testi állapotra kiterjedő 
gondos és bizalomgerjesztő részvéttel kiséri, a mutatkozó szükség



szerint, többször is, de minden félévben legalább egyszer szállá
saikon meglepi, s ott azoknak a taneszközökben, ruházatban 
s. t. b. nyilatkozó rendszeretetérŐl, tisztaságáról, laktársaik —• 
szállásadóikkal való viszonyáról, ellátásukról ’s magaviseletükről 
közvetlen meggyőződéit szerez;

e) reábizottait ért betegségek esetében azok rendes ápoltatásáról, 
orvosi segély alkalmazásáról meggyőződik, komoly akár erkölcsi, 
akár testi bajok, szerencsétlenségek beálltával (az igazgató vagy 
tanári karral karöltve) a szükséges teendőkről a szülőknek érte- 
sitéséről, ’s egyszóval mind annak megtörténtéről gondoskodik, a 
mi ez intézetet a felelőség terhe alól fölmentheti;

f) ragályos bajban szenvedőket az iskolalátogatástól ’s hangváltozás 
alá jutottakat az ének órától visszatart;

g) szünidőkre csak biztos alkalommal ’s egészséget nem veszélyez
tető időkben engedi osztályát utazni;

h) törvényszegések felett, hacsak azok nem tanári szék elébe valók 
első fokon bíráskodik, ’s az erk. osztályzat mérlegelésénél kiváló 
sulylyal b ir;

i) az első félévi osztályzatnak tanári széki megállapításától számí
tott legfeljebb nyolcz nap alatt a szülőknek küldendő értesitvé- 
nyeket kitöltve, aláírva 's czimczvo az igazgatónak ellenjegyzése 
melletti hivatalos naplószám ’s tanodái pecsét alat'i szétküldhetése 
végett kézbesíti.

26. §. Az osztálynok a maga osztályát ennek a tanodából való ki- 
lépteig megtartja, ’s azután az első osztályt veszi át, szinte igy vele ha
ladván. Az első megosztást, vagy ha egyszerre több mint egy tanár lépne 
hivatalba, a tanári karnak közmegegyezése, vagy ha czélszerfíbbnek lát
szanék sorshúzás utján történik.

27. §. Azon osztályt, mely hosszabb betegség vagy rendkívüli tan
szék üresedés folytán főnök nélkül volna, ideiglenesen a számra nézve 
legkisebb osztály elöljárója veszi gondjai alá.

D) I g a z g a t ó  tanár.

28. §. Az igazgató az intézetnek családfeje, a kinek kezében az 
intézet beléletének szálai összefolyván, az egész tanműködés egységét 
képviseli.

29. §. Az igazgató, a ki az esp. gyűlés által az intézet rendes 
tanárai közül tanévről tanévre sorban váltakozva választatik, az esp. 
gyűlésnek illetőleg a tanfelügyelő elnökségnek felelős.

30. §. Az igazgató hatásköre a t a n h e l y i s é g ,  a t a n m í í k ü -  
dés,  a t a n e r ő , '  a t a n u l ó  i f j  usá  g és t a n í t a n d ó  s z ü l ő k ,  az

— 91 —



— 92 - -

i n t é z e t i  i r o d a  és t a n o d á i  h a t ó s á g ,  i l l e t ő l e g  p á r t f o g ó s á g  
i r á n t i  viszonyra terjed ki.

31. §. Az igazgató a tanhelyiség ’s általában az intézet czéljainak 
szolgáló tárgyakra vonatkozólag

a) a tanhelyiség összes kulcsait hivatalba léptekor (valósággal vagy 
úgy tekintve) átveszi, s azon egyénekre, a kikre a.kulesári gond, 
a tanhelyiségek tisztántartása, fűtése, szellőztetése s. t. b. bizva 
vannak ’s a k ik  neki felelősséggel tartoznak közvetlenül felügyel 
’s a tanhelyiségekben a szünidőket is betudva — hetenként leg
alább egyszer körültekint.

b) a meglevő bútorzat ’s taneszközökre az átvett leltárok értelmé
ben közvetlenül, a menyiben pedig külön őrökre bizva vannak, 
közvetve gondot visel, uj szerzeményeket, melyek, a tápintézeti- 
eket kivéve, mind az ő kezéhez szállitandók azok órával illető
leg becsértékével együtt időszaki rendben a főleltárba bejegyzi, 
az intézet pecsétjével vagy más módon megbélyegzi ’s esetleg az 
illető könyv- vagy tanszertárnoknak, a ki a főleltár átvételi ro
vatába nevét Írja, azonnal átadja.

c) azzal, a k i az iskolai szolga teendőit végzi, hivatalos ügyekben 
rendelkezik.

d) a fűtő szereket s egyébb az évi költségvetésben neki megszava
zott intézeti szükségleteket annak idején beszerzi, ’s az épületnek 
meszeltetésőt, (nem rendkívüli tataroztatását) suroltatását a szün
idők alatt eszközölteti, ’s az egész helyiséget utódjának ép és 
tiszta állapotban adja át;

e) a költségvetésbe föl nem vett, de halasztást nem tűrő, két forint 
erejéig terjedő javításokat azonnal végrehajtat, 30 frtot meghaladó 
és halasztást nem tűrő kiadásokat az iskolai bizottmány helyben 
lakó tagjainak közreműködésével eszközöl; 30 írtnál többet 
igénylő eseteket rögtön az iskolai bizottmány elnökének jelent 
be, ki vagy a bizottmányt hívja össze, vagy magát helyette.-i- 
tettve a szükséges intézkedéseket megteszi;

f) az intézet vagyonún ejtett károkat, ha az ifjúság okozta, az is
kolai törvények értelmében tériteti meg, ha a tanoda köteléken 
kívül állóktól származnak, lehetőleg békés utón, vagy egy hely
ben lakó iskolai bizottmányi tag közreműködésével az illetékes 
világi hatóság által orvosoltatja, de ez esetben az iskola bizott
mány elnökének minden esetre jelentést tesz.

32. §. A  tanműködést tekintve az igazgató
a) tiszttársaitól a primus inter pares elv értelmében a felyiilfolyamo-
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elás nyitvamaradása melleit engedelmességet követelhet, sőt kö
vetelni köteles;

b) az intézetet illető hivatalos le- és átiratokat a tanári értekezlet
ben kihirdeti ’ 0 a jelen nem levőkkel láttamoztatja, a láttamozás 
megtagadása esetében egy tanártárs jelenlétében a közlendőket 
újra közli s ennek megtörténtét a jelenlevő által a közlést és 
megtagadást az illető okmányon tanusitatja,

c) tanárok betegsége esetében a helyettesítésről gondoskodik ;
d) a tanári kart illető közös jövedelmeket kezeli, ’a arról a része

sek előtt minden félév zárnapjától számított legfeljebb két hét 
alatt beszámol.

e) tartozik a tanórákba ’s tápintézetbe minden az ufjuság előtt te- 
endő megjegyzésektől óvakodva betekinteni, tiszttársait ’s illető
leg a tápintézeti gondnokot tekintélyük ’s általában a rend fen- 
tartásában támogatni, a leczkerend és szorgalomidő megtartására 
felügyelni, tapasztalt hivatalmulasztást először négyszemközti fi
gyelmeztetés által megszüntetni, ismétlés esetében pedig nyomban 
az esperesnél jelentést tenni;

f) a tanévet annak idején megnyitja, az iskolai törvényeket az 
összes ifjurág előtt kihirdeti és megmagyarázza;

g) az egész intézetre ’s mind rendes, mind rendkívüli tantárgyakra  
terjedő leczkerendet az ő és a megnyitásnál jelen volt esperes 
vagy annak megbízottja aláírásával ellátva a hivatal szobába 
kifüggeszti ;

h) a tanári értekezletet ’s széket összehívja, azok ülésein elnököl, 
jegyzőkönyveit hitelesíti, végzéseikét illet. Ítéleteiket végrehajtja;

i) a szünidőket kihirdeti;
j)  a magán és nyilvános vizsgák szigorlatok s egyébb ünnepélyes 

alkalmaknál (p o. tavaszi ünnepélyek vagy oly temetéseknél a 
hol a tanári kar az intézet testületi megjelenését illőnek látja) a 
szükséges intézkedéseket megteszi;

k) a tanműködést megakasztó rendkívüli események (p. 0 . elemi 
csapások epidémiák sib.) esetében a tanodái hatóságnak a tanári 
értekezlet alapján rögtön véleményea jelentést tesz, de annak in
tézkedéséig is a tanári kar ’s a helybeli iskolai bizottmányi ta
gok közreműködésével bölcs belátása szerint mind azon eszközö
ket megragadja, melyek az ifjúság ’s az intézet biztosítására 
szükségeseknek látszanak.

33. §. A tanitató szülék s általában a közönségre vonatkozólag az 
igazgató \

a) a tanév megnyitását hirlapilag is közzé teszi;



b) az intézetet látogatókat fogadja;
c) azon tanulók szüleinek, k ik először lesznek beírva olyan, a be- 

iratási és első tandíj részletek elismerő nyugtát kézbesít, melyre 
a jelen szervezet §§-ai nyomatva vannak ;

d) a hozzá felvilágosításért vagy tanácsért folyamodókat azonnal 
útba igazítja;

e) az ifjúságot ért bajoknál az osztálynokkal egyetértve segély és 
az érdeklettek értesítése tekintetében intézkedik;

f) a félévi értesítőket az osztálynoktól átvéve ’s ellenjegyezve hiva
talos naplószám alatt az érdekletteknek a félév zártától számított 
legfeljebb két bét alatt megküldi;

g) a szülék és tanárok közti kérdéseket — ha azok elébe kerülnek 
elintéz, nem sikerülés esetében a feleket az espereshez utasítja;

h) általában a közönség érdeklődésének a tanodára való irányzásá
ban (mégis a tudomány komolyságával ellenkező eszközöket ke
rülve) fáradozik az intézetet az egyéni meggyőződés magán 
nyilatkozatainak érintetlenül hagyása mellett senki által semmi 
nemű felekezeti, nemzetiségi vagy politikai tusa és tüntetés szín
helyévé tenni nem engedi, az intézet hire felett éber szemmel 
őrködik, ’s ha az intézetet netán rosszakaratú megtámadtatás 
ellenében nyilvánosan szóval vagy hirlapilag is védelmezni kelle
ne, e felől a tanári értekezlet véleményének beterjesztése mellett 
az esperest azonnal értesíti.

34. §. Az igazgató az ifjúságot tekintve
a) a tanulókat be és kikeblezi (in-et exmatrimlálja);
b) az először beirottaknak az iskolai törvények egy példányát —  

mely felvételi okmányul szolgál —  kézbesíti;
e) a beirottakat figyelmezteti, hogy magukat az osztálynoknál be- 

irattassák;
d) az ifjúság szállásait bejegyzi;

e) az iskolai törvények legfelsőbb őre, s az ifjúság legfelsőbb oly 
bírája, k i a törvények megsértőit ha panaszos nem jelentkez
nék is, már hivatalból kérdőre vonni ’s rendre utasítani köteles ;

t) felügyel arra, hogy szükség esetén alkalmazott testi fenyítések a 
büntetésre méltók erkölcsi és testi állapotához mérten ’s különö
sen elcsukatások az egészséget nem koczkáztató időtartam és 
légmérséklet mellett történjenek;

g) az ifjúságot mindenütt lehető figyelemmel kiséri s az osztálynoki 
utasítás értelmében kisérteti ’s minden tanulót külömbség nélkül 
a lakásán a tanév folytában legalább egyszer meglátogat;
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b) a nem evang. tanulók vallás tanítása tekintetében a szükséges 
intézkedéseket megteszi;

i) gondoskodik, bogy a tanulók az illető isteni tiszteleteken általa 
kinevezett ’s neki felelős felvigyázók alatt megjelenjenek ’s egyébb 
szertartások gyakorlatok tekintetében szükség esetén (p. ó. az cv. 
ifjúságnak az úrvacsorával való testületi élése tekintetében! az 
illető felekezetek elöljáróival lép érintkezésbe.

35. §. A tanodái hatóság ’s a pártfogóság egyébb közegeire vonat
kozólag az igazgató

a) elöljáróinak rendeletéit teljesiteni s egyébb hivatalos felhívásokra 
is legalább válaszolni köteles;

b) a nem pártfogósági elnökség utján vagy legalább a magyarhoni
r '  evaugelicus egyetemes egyházon kívül álló hatóságok rendeletéit

foganatosításuk előtt azonnal az esperes jóváhagyása alá ter
jeszti b e ;

c) az iskolai bizottmánynak hivatalból tag ja;
d) az esp. közgyűlésén az intézetet képviseli, mely alkalomra neki 

a tanodái pénztárból 2  frt napi és esetről esetre felszámítandó 
fuvardíj jár, melynek számlája elnöki utalványozásra fizettetik ki;

c) a tanodái pénztárakat i'lető bevételeket az első félévre legfeljebb 
Október a második félévre pedig legfeljebb Julius végéig az is
kolai pénztárnoknak ellennyugtául szolgáló részletes számadás 
mellett kézbesíti;

f) betegség vagy hivatalos gátoltatása esetében vagy ha a szünidő 
alatt távoznék az igazgatói teendők végzésére saját választása 
szerint valakit helyetesit a kivel feladatát megismerteti s a ki 
az ő felelőségének fennmaradás mellett mind helyettes neki fe
lelős, az ő nevében ’s megbízásából já r  e l ; mind erről az igaz
gató tiszttársait, az ifjúságot ’s az alárendelt személyzetet ’s ha 
a helyettesítés két hétnél tovább terjedne, az esperest is értesíti, 
óhajtandó lévén, hogy a nagy szünidő idején távollevő igazgató 
szállásának ’s a hivatalszobának ajtaján a helyettes neve ’s la
kása kifüggesztve legyen.

3<i. § Az igazgató mind az intézeti iroda vezetője
a) őrzi és használja az intézet pecsétjét;

b) átveszi az intézethez intézett küldeményeket 's viszi a hivatalos 
levelezést;

c) vezeti az intézet anyakönyveit ’s adja ki a bizonyítványokat;
i )  minden az intézetet érdeklő nevezetesebb eseményeket egy külön

évkönyvbe bejegyez ;
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e) az intézethez érkezett hivatalos iratokról jegyzőkönyvet vezet, 
megmaradókat levéltárba teszi ’s a körleveleket tovább k ü ld i;

f) minden kivatalos kiadványokról, levelezésekről megerősítésekről 
időszaki rendben vezetett naplót visz, melybe a fontosab ügyek 
másolatban egyebet pedig kivonatilag foglalnak helyet;

g) szerkeszti a tanodái évi értesítőt (programm) az ifjúságnak, a 
vizsgán megjelenőknek kiosztja a többi intézeteknek megküldi a 
pártfogóságot ’s egyes jóltevőket illető példányokat pedig az es
peresnek megfelelő számban kiadja;

h) a levéltárra leltár mellett gondot visel ’s utódjának rendben 
adja át.

37- §. Az igazgató mint olyan a tanodái pénztárból egy évre 30 frtot 
—  minden ujoncz vagy más intézetből jövő növendéktől beiratási dij fe
jében 1 frtot húz.

E) T a n á r i  é r t e k e z l e t  és t a n á r i  szék .

38. §. A tanári értekezletet és széket képezik a tanintézetben mű
ködő összes tanárok a kiken kívül azonban a leczkerend s a mellékta- 
nitók által előadott tantárgyakra (p. o. énekfej vonatkozó javaslatok meg
állapítása alkalmával mindenesetre, szükség esetén máskor is, rendkívüli 
tanszemélyzet is meghívandó, mely alkalommal azonban ez szavazat 
joggal nem bir.

39. §. A tanári értekezlet tá rg ya i:
a) a leczkerend megállapítása;
b) osztálynoki jelentések ;
c) általános oktatás-nevelés és módszertani kérdések;
d) a tanárok, mint olyanok érdekei;
e) az intézet javára megszerzendő bútorzat, könyvek, folyóiratok 

egyébb taneszközök ’s az irodai szükséglet meghatározása ;
f) az iskolai bizottmány elé terjesztendő egyébb javaslatok;
g) rendkívüli esetek.
40. §. A tanári szék tárgyai
a) az osztályzat vég megállapítása ’s tanulói elhelyezés ;
b) a tanuló ifjúságnak az iskolai törvények értelmében idevágó ki

hágásai felett való bíráskodás.
41. §. A tanári értekezlet rendesen minden hónap elején egy az 

egész tanévre előre kitűzött napon és órában rendkívüli esetben vagy 
csak egy tanár kívánságára máskor is a tanári szék esetről esetre, de 
minden félév végén egyszer legalább összehívandó.

42. §. Mind a tanári értekezlet, mind a tanári szék üléseiről, me
lyekben a jelenlevők határoznak ’s a szavazat egyenlőség esetében az
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elnök dönt, de a melynek ügyrendjét maga a tanári kar határozza meg, 
jegyzőkönyv veendő fel, melynek minden esetben magában kell foglalnia:

a) az ülés napján kivül a jelenlevők ’s indokolással a távollevők 
neveit;

b) a határozatokat rövid tárgyilagossággal ’s a kisebbségi szavaza
tokat, ha jegyzőkönyvbe vételük kivántatott.

43. §. A tanári értekezleti és széki jegyzőkönyvek legfeljebb 8  nap 
alatt az erre rendelt külön könyvbe az elnök és jegyző által, a ki a 
tanári kar által legalább is egy évre választatik, aláírandó ’s az iskolai 
bizottmány elé terjesztendő.

F ) T a n o d á i  k ö n y v  és t a n s z e r t á r n o k o k ,

a) Tan. könyvtárnok.

44. §. A tanodái könyvtár tanári szakművek és ifjnsági iratokra 
való tekintettel gyarapittatik.

45. §. A könyvtárt a tanárok és tanulók ingyen, mind azon egye
sek, a kik az intézet fentartásához• köteles évi illetékkel járulnak 2  írt, 
egyebek pedig 4 frtnyi a könyvtárnok kezéhez előre lerovandó évi dij és 
a befektetett évi biztosíték arányában használhatják azon megjegyzés 
mellett, hogy egy művet egy évnél tovább megtartani nem s 3 hó múlva 
is, ha azt a könyvtárnok kivánja, vissza kell szolgáltatni.

46. §. A tanodái könyvtárnok
a) a tanárok közül az esp. gyűlés által 6  évre választatik;
b) a könyvtári alapból 1 0  frt, tanévi átalány s az olvasási dijból 

30°/0-tet lnxz ;
c) választóinak felelős;
d) a könyvtárt általa ’s az átadási biztos által aláirt czimtár mellett 

veszi át ’s kezeli ;
e) minden művet használatra bocsátás előtt beköttet;
f) a könyvtárt egy az osztályokban közzétett ’s a fekete táblán is 

kitűzött napon az olvasók előtt nyitva tartja, rendes jegyzőkönyv 
mellett a műveket kiadja ’s visszaveszi, a tanulóktól legalább 
két héttel a tanév zárása előtt okvetlenül beköveteli;

g) a könyvtáron ejtett károk megtérítését eszközli;
h) a könyvkötői számlákat kifizetésük előtt az ő és igazgató alá

írásával e llá tja ;
\) az olvasási dijjak 70°/„ százalékát minden tanév végén az olva

sási jegyzőköny feltárása mellett számadás kíséretében a könyv- 
• tári alap növelésére a pénztárnoknak átszolgáltatja;

j)  hivatal változás esetében a könyvtárt ’s a netán kézen levő olvasói 
biztosítékot számadás mellett átadja.

7
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b) Tanszertárnokok.
57. §. A taneszközök közül azok, melyek minden osztály és szak

ban használat alá kerülhetnek (p. o. táblák, vonalzók, spongyák stb) ’s 
mindazon ingóságok (p. o. képek), melyek a hivatal szobában vannak, k i
válóan az igazgató gondviselése alatt állnak, azok pedig, melyek különös 
szakoknak szolgálnak, tehát mennyiség és természettani, természet és föld
rajzi, föld és régiségtaui vagy általában tudományos érdekű gyűjtemények, 
rajz és szépírás minták, zeneművek, hangszerek, toruászati eszközök, az 
illető szaktanár vagy azon tanszertárnok gondjaira vannak bízva, a kinek 
gyűjteményébe azok legtermészetesebben beoszthatok.

48. §. Ha ugyanazon tantárgy előadásában, melyhez tanszerek szük
ségesek, több tanár is működik, akkor a gyűjtemény őre a legmagasabb 
osztályban működő szaktanár, k i azonban a taneszközöket szaktársának 
is használatra kiszolgáltatni ’s tőle ismét átvenni tartozik.

49. §. Minden egyes tanszertárnok
a) az őrizetére bizott tárgyakat leltár mellett veszi át, kezeli, károk 

esetében kijavíttatja, pótoltatja ’s hivatal változás esetében utód
jának leltár mellett rendben átadja ;

b) mind a költségvetések készítésénél, de különben is (p. o. ifjúsági 
excursiók alkalmával) oda hat, hogy a gyűjtemények bővíttessenek;

c) a reábizott tárgyakat használat ’s különösen a tanév berekesztése 
után zár alá veszi.

III. Intézeti vagyonügy.

A) A 11 a 1 á b a n.

57. §. Az intézeti vagyontigy alatt az intéz t czéljainak szolgáló 
összes ingó és ingatlan tárgyak, mint vagyon jönnek a k e z e l é s  és 
e 1 1  e n ő r k ö d é s s z e m p o n t j a  a l á.

a) Vagyonkezelés.

58. §. Az intézeti vagyonkezelés
a) a mennyiben az ingatlanokra vonatkozik az igazgatói iskolai bi- 

zóttmányi utasításban határoztatik m eg;
b) a mennyiben a tanműködés eszközeire, az intézeti háztartásra 

terjed ki, a könyvtanszertárnokok és igazgató gondnoki teen
dőiben van körülírva;

c) a mennyiben az intézeti vagyon s z á m v i t e l  tárgyát képezheti, 
az altauoda számviteli rendszabályaiban s altanodai pénztárnoki 
utasításban van megállapítva;

d) a mennyiben az intézetnél az egyes tanulók közös élelmezéséről 
is gondoskodva lesz, mind gondnoki mind számviteli tekintetben 
a t á p i n t é z e t i  h á z t a r t á s n á l  jő  figyelembe.



59. §. Minden az intézetet illető jövedelem s minden annak érde
kében történt kiadás folyjon az be ’s illetőleg eszközöltessék is bár k ö z 
v e t í t é s  mellett, természete szerint csak  a k é t  t. i vagy a l t a n o d a i  
vagy a t á p i n t é z e t i  p é n z t á r n á l  vetethetik számba ’s ha rendkívüli 
körülmények ideiglenesen külön számvitelt tennének is ajánlatossá, ez a 
lehetőség beálltával a kettő egyikébe olvasztandó be.

60. §. Mind a két pénztár csak gytilésileg jóváhagyott költségvetés 
(budget) alapján kezelendő, mely költségvetésnek egyik oldalon a rendes 
és rendkívüli kiadásokat, másik oldalon a biztos és reményelhető fede
zetet kell magában foglalnia; rendkívüli bevétel vagy kiadás csak elnöki 
utalványozás mellett eszközölhető.

b) Altanodai pénztár.

61. §. Az altanodai számvitel egy részről az intézeti tőkék, fekvő- 
ségek, évi járulékok, tandijak, a kerületi tanoda pénztárából és rendkívüli 
forrásokból befolyó jövedelemre, másrészről a tanerő, a taneszközök fen- 
tartására ’s általában a tanodái ügyvitelre fordítandó költségre terjed ki.

c) Bevételi oldal (activa).

62. §. Mindennemű bevétel
a) legyen az akár valóságos jövedelem, akár csak tőke forgatás, a 

pénztárnoki kézhez jutás napjával a naplóba vezetendő;
b) ellennyugtával vagy azt helyettesitő okmánnyal fedezendő,, mely 

mellékletül folyó betűrendben az illető naplószámmal megjegyezve 
a naplóhoz csatolandó.

d) Tőkék és alapítványok.

63. §. Általában a tőkék, melyről az évi számadáson kivid folyó 
számlakönyv (contocorrent-buch) vezetendő, minden adósnak egy a tar
tozásnak fizetési állást időszaki rendben feltüntető kettős t. i. tőke és 
kamatoldali lap adatván,

a) a tőkék csak háromszoros becsértékben ’s első helyű betáblázás 
mellett biztositó jelzálogokra és semmi esetre 7° / 0 alul helyezhe
tők el, vagy ily kölcsönvevők hiányában takarékpénztárba vagy 
biztos értékű hitelpapírokba fektetendők;

b) a párt fogóságnak semmiféle hivatalos közegei által kölcsön nem 
vehetők;

c) csak pontos kamatfizetőknél hagyaudók; azon adósnak, ki ese
dékes kamatait a pénztárnoknak egyszeri emlékeztetésétől számi-' 
tandó egy hó alatt le nem fizeti, a számvevőszék elnökének 
ellenjegyzése mellett a tőke felmondandó ’s annak behajtása te-
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kiutetében a szükséges intézkedés megteendő, mik a netaláni 
még az alapitványozók kezén levő tőkék kamatliátramaradásaira 
a számvevőszék terjeszti k i első figyelmét.

65. §. Alapítványok, melyeknek letét levelei eredetiben a pártfogó
sági levéltárban, elnükileg hitelesített másolatban pedig a pénztárnoknál 
őrizendők, valamint egyéb határozott czélra rendelt tőkék

a) az alapítók neve alatt, illetőleg czéljuk megjelelése mellett ke
zelendők ;

b) különös rendeltetésük értelmében gyümölcsöztetendők ;
e) semmi szin alatt folyóvá nem tehetők.
6 6 . §. Előre nem látható oly esetekre, midőn az intézeti jövedelem 

rendkívüli okokból (p. o. tanodazárás miatt) az intézet háztartását meg
akasztó apadást mutatna, tartaléktőke szervezendő és kizárólag takarék- 
tárilag külön betétkönyv mellett kezelendő, a tartalék tőke

a) alakittatik a számvevőileg megvizsgált számadásból kitűnő min
denkori pénztármaradéknak 15%-ából, mely összeg a számvevői 
jelentésre azonnal, de a pénztárosra következő deezembcr 30-án 
mindenesetre a tartalék tőkéhez csatolandó ’s ez még netalán a 
gyűlés által esetenként erre rendelt pénzekkel is növelendő mind
addig, mig a kamatok kamatjai folytán 2 0 0 0  forintra emelkedett;

b)  mihelyt a 2 0 0 0  frtot meghaladta, nemcsak a 15°/0 hozzácsatolása 
megszűnik, hanem a tartaléktőke is az intézet folyó jövedelmeire 
gyümölcsöz ;

c) a fent jelzett rendkívüli megszorulás esetében, csak a pénzügyi 
állapot részletes előterjesztése alapján, ha netaláni hátramaradá
sok rögtön beliajthatjanok ’s egyéb pénzműveletek alkalmazhat- 
lanok volnának 1— 500 írtig csak az iskolai bizottmány, — 1000 
írtig csak az iskolai bizottmány és számvevőszék közös ülésének, 
1 0 0 0  Irton felül pedig csak a pártfogósági közgyűlés jóváha
gyása mellett tétethetik folyóvá, de azután ha lehet, azonnal vagy 
az alakítás módjával ismét eredeti nagyságára kiegészítendő.

67. §. A legkiáltóbb szükségek fedezése után a figyelem legköze
lebb egy építési, tanári nyugdíj bővitési és intézeti egészségügyi alap szer
vezésére fordítandó.

e) Ingatlanokból származó jövedelem.

6 8 . §. Fekvőségekből származó jövedelem a haszonbéri szerződésnek 
becsatolása mellett veendő bevételbe.

■ f) Évi já  ulékok.

69. §. Minden a pártfogóság keblébe felvett anya és f. gyülekezet 
vagyis saját háztartással biró egyházközségi töredék minden lélek után

■ 5 S X K 9



1 krral, minden rendes lelkész és tanitó szerződésileg biztosított évi jöve
delmének °/0-ával köteles a z ..............esp gyűlés . . . . sz. végzése ér
telmében az intézet fentartásához járulni.

70. §. 1875 ’s ettől számítandó minden 10-ik évben a fizetési alap 
uj bírálat alá veendő 's a körülményekhez képest módosítandó.

71. §. Minden uj gyülekezet vagy tanítói és lelkészi állomás táma
dásakor. már a szervező bizottmány által vagy az illető hivatali kijelölés 
e l ő t t  az évi járulék a lélekszám 's illetőleg a helybenhagyandó fizetés 
és a mellék jövedelmek 1 0  évi átlaga szerint a fenálló kulcs alapján 
megállapittatik ’s a számvevőszék véleményes jelentésével pártfogósági 
gyűlés megerősítése alá boesáttatik.

72 §. Az egyszer megállapított évi járulék, mely általában a tan
évre és előrerovaudó le, időközben történt hivatalba lépéseknél a fizetés- 
húzás napjától a tanév végéig számittatik, rendkívüli esetekben csak a 
pártfogósági gyü és által szállíthatók le.

73. §. Hivatalüresedés idejére az fizet, a k i, legyen az egyén, vagy 
testület, a hivatal ellátásáról gondoskodni köteles lévén, a javadal
mat élvezi.

74. §. Felekezeti tanítói állomásoknak községiekké alakulása eseté
ben a fizetendő illeték a felekezeti hatóság illetékéhez tartozó kántoror- 
gonistai vagy katechetai állomásokra száll vagy oszlik szét, lelkész és 
tanitó állomások vagy egé-z gyülekezeti testületek végfelbomlása vagy 
más községekbe való beolvadása esetén, a teher azokra és oly arányban 
háramlik, a k ikre  és mily arányban az illető fizetés vagy volt egyház
községi közös vagyon szállott, ha abból az évi illetéknek megfelelő tőké
nek az intézet javára való kiszakitása ezélszerü és lehető nem volna.

75. §. Az évi járulékok, melyekről szintén egy külön, minden adó
köteles fizetési és tartozási állását időszaki rendben feltüntető lappal ellá
tott folyó számlakönyv (contoeorrent-bueh) vezetendő, ellennyugta és nyug
tás könyvecske ellenében annak kezéhez fizetendők, a ki által a fizetési 
meghagyás az adóköteles elé terjesztetett három évi illetéket meghaladt 
hátramaradások egyeseknél előrehocsátott e.-p. mogintés után az illetőnek 
évi fizetéséből foglalandó le, gyülekezeteknél pedig, ha másként nem 
sikerül, törvényes eszközök alkalmazásával.

T a n  és f ű t é s i  d i j a k .

76. §. A tan és fűtési dijakat, melyeket felelőség terhe alatt az 
igazgató szed he, ellennyugta gyanánt szolgáló az igazgató által aláirt, a 
tanulók névsorát magában foglaló intézeti programmal felszerelt számadás 
mellett tétetik bevételbe
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K é r .  s e g é l y  és r e n d k í v ü l i  j ö v e d e l e m .

77. §. A kerületi subventio tekintetében, mely az eddigi gyakorlat 
szerint rendesen a tanévre és előre számított negyed évi részletekben a 
kér. főtanod, pénztárnok által fizettetik ki, a pártfogóság és dunántúli 
ev. egyházker. közt fenálló egyezmény és ennek alapján hozott kölcsönös 
végzések irányadók.

78. §. Önkényt bizonyos számú év vagy élettartamra vállalt évi 
illetéket, melyeknek letét levelei eredetiben a pártfugósági levéltárban, 
másolatban pedig a pénztárnál őrizendők, mely a pártfogóság kebelében 
belül lakókra nézve az illető körlelkészi járásnál, kivüllakók tekintetében, 
vagy egyes kegyadományok, az évi járulékok végén veendők fel.

79. §. Feliilfizetések jövőre tudandók be, a fizetési kötelezettség 
megszűnésével pedig hazai illetők azokkal ebbeli értesitetésük után nem 
rendelkeztek, kegyadományokul veendők.

g) Kiadási oldal (passiva).

80. §. Rendes költségvetéseknek tekintetnek a tanári fizetések, fütés; 
meszelés és tisztogatás, adó, kéményseprődíj, tőzkármentesités, tanszerek, 
nyomdai napidij; úti- és irodai kiadások

81. §. Rendkívüli kiadások építkezés, tőkesités, butorzati szerezmé- 
nyek, kamatok, elő nem látott esetek.

82. §. Mindennemű kiadás;
a) legyen az valóságos költség vagy tőke forgatás, a megfelelő napon 

a pénztári naplóba felveendő ;
b) nyugtával vagy ezt helyetesitő egyenértékű okmánynyal fede

zendő s folyó római számmal ’s az illető napló számmal meg
jelelve, mellékletül a naplóhoz csatolandó.

83. §. Megrendelt tárgyak számlái, ha azok nem közvetlenül a 
pénztárnok kezéhez érkeztek ’s oly teljesített munkák nyugtái, melyeknél 
a pénztárnok jelen nem volt, csak az illető átvevő, illetőleg a munkának 
alkuszeru befejeztéről meggyőződött megbízottat megerősítése után fizet
hetők ki.

h) Altanodai pénztárnok.

84. §. Az altanodai pénztárnok, a k i a pártfogási gyülekezetek által 
hat évre válásztatik, hit alatt szolgál.

85. §. Az altanodai pénztárnok az intézeti vagyont, a mennyiben 
az számvitel alá esik, erkölcsi és anyagi felelősség alatt általában a va
gyonkezelési rendszabályok értelmében kezeli ; különösen

a) évenként az iskolai bizottmány elé költségvetési javaslatot terjeszt;



b) számadásait, melyeknek napló és zárszámadásból s ebbe becso
magolva annyi alszámadásból kell állni, a liány jövedelmi főforrás 
van ; a tanév végén zárva legfeljebb rákövetkező október 15-ig 
vizsgálat végett a számvevőnek átadja.

c) a tőkék adósai s az évi adózókról folyó számlakönyvet visz ’s 
azt minden öt évben a számvevőnek k iad ja;

d) a fizetési meghagyásokat minden tanévre legfeljebb Szt. M ihály  
napra megküldi;

e) az évi illetékeknek három évre felszaporodott hátramaradásait 
jegyzékben az esperesnek beszolgáltatja;

f j hivatalos levelezéseiről naplót vezet.

i) A körlelkész mint intézeti pénzügyi közeg.

8 6  §. A körlelkész
a) a neki megküldött tartozási jegyzéket a vétel napjától számított 

2  hét alatt az adókötelesekkel közli s netalán! felszólamlásaikat 
ha eloszlatni nem tudná, nyomban a pénztárnok tudomására ju t
tatja, követeléseket beszedi ’s ellennyugta mellett a kitűzött napig 
a pénztárnokhoz ju tta tja ;

b) az altanodai pénzekről legalább is naplót visz, mit kívánatra az 
esp. számvevőnek felszerelve beküld.

j )  Tápintézeti háztartás.

87. § Az intézet mellett a pártfogóság kezdeményezése folytán, tá
mogatása mellett ’s felügyelete alatt az abban résztvenni kivánó tanulók
nak ebédet és vacsorát nyújtó közös étkezési intézet (convietus) tartatik  
fen, a mely ugyan kiválván a résztvevők évdijjaiból meríti jövedelmét, 
de mégis minthogy a pártfogóság szolgáltatja hozzá a szükséges helyisé
geket, az évi dij mérsékcltsége csak kegyadományok, vezetése pedig csak 
a taniigy iránti odaadás mellett lehető ’s kedvező időkben megtakarodott 
eredményei is nem nyerészkedési osztalékká válnak, hanem csak az in
tézet kívánatos megszilárdulását veszik czélba, egyúttal j ó t é k o n y  inté
zet ’s mint ilyen veendő bírálat alá.

8 8 . §. A tápintézeti háztartás tekintetében is általában az intézeti 
vagyon kezelés szabályai irányadók.

89. §. A tápintézet élén a tápintézeti gondnok áll, ki az esperességi 
gyűlés által szavazati jegyek utján választatván és hit alatt szolgálván, 
a tápintézet tekintetében általában a gondnoki igazgatói és pénztárnoki 
teendőket végezi, különösen

a) tápintézetben a házi atyai szerepet viseli, a résztvevőket beírja, 
nekik a házi szabályokat kihirdeti, megmagyarázza 's az étterem-
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ben kifüggeszti, asztalfőnököt nevez ki, a rendről gondoskodik, 
bíráskodik ’s a kárt megtérítteti 5

b) az iskolai bizottmány elé költségvetési javaslatot terjeszt, a táp- 
intézet alapítványait pénz és termény jövedelmeit ’s kiadásait 
kezeli, a szolgaszemélyzetet fogadja ’s felügyelet alatt tartja ’s 
liiv. ügyekben velők rendelkezik ;

c) a tápintézet ingóságairól leltár ’s levelezéseiről naplót vezet;
d) számadását a tanév végén zárja ’s legfeljebb Október 15-ig a 

számvevőnek kézbesíti;
e) beiratási dij fejében minden évre, minden tápint. résztvevőtől 

1 forintot húz.
90. §. Minden tápintézet résztvevő —  illetőleg annak atyja vagy 

gyámja a következő:

„Tápintézeti házszabályok“

megtartására illetőleg megtartatására van kötelezve:
1 . egy egy tápintézeti résztvevőtől évenként beiratási dij fejében 

1 frt, élelmezésre pedig 40 frt fizetendő, melynek fele pedig a második 
fél év elején, a legkésőbb a húsvéti szünidő végéig lerovandó; a k i a 
tápint. gondnok ebbeli felhívására kötelezettségének eleget nem tett, a 
tápintézetben többé részt nem vehet.

2. A pártfogóság fentartja magának előre nem látott esetekben drá
gasági pótlék beszedését, a miről azonban a szülők eleve értesittetnek azon 
megjegyzés mellett, hogy azon esetre, ha annak fizetésére hajlandók nem 
volnának gyermekeik élelmeztetéséről más módon gondoskodjanak.

3. A pártfogóság bizalommal megvárja, hogy az illetők a tápintézet 
támogatására hatnak ’s félreértések vagy valódi hiányok esetében gyanú
sítás helyett illetékes helyen keresnek felvilágosítást vagy orvoslást.

4. A  ki a tápintézetben részt vesz, az
a) jelenjen meg annak idején;
b) az asztali imában áhitatossággal, az étkezésben vidám megelége

déssel vegyen részt ;
c) a kiszabott rendet tartsa meg; az asztalfőnöknek engedelmeskedjék;
d) viselje magát illedelmesen és tisztán ; zajogni, asztaltársait hábor

gatni vagy megrövidíteni, undort gerjeszteni, ételt elvesztegeti, 
kárt tenni megdorgáltatás, kártérítés és a tápintézetből való k i
zár atás terhe alatt tilos ;

e) később is tartsa a tápintézetet jó  emlékezetben 's egykor tettel 
is viszonozza az élvezett jótéteményeket.

91. §. Azon esetben, ha a tápintézet bár mi okból beszüntetve lenne, 
az élelmi szerek azonnal, s ha három év múlva se állíttatnék fel, az
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összes tápintézeti ingóságok is a legelőnyösebb módon pénzzé tétetnek s 
a tápintézet egyéb vagyonával az újra felállításig az altan. pénztárnál 
tápintézeti alap név alatt ösztöndíjakra gyümölcsöztetendők.

B) V a g y o n e l l e n ő r k ö d é s .

92. §. Az intézeti vagyonnak számviteli kezelését az intézeti szám
vevő és számvevő szék, leltári kezelését az iskolai bizottmány és esperes 
mint tanodái felügyelő összevéve és legfelsőbb fokon pedig a pártfokosági 
gyűlés ellenőrzi.

a) Az esperességi mint intézeti számvevő.

93. §. Az esperességi számvevő egyúttal tanodái és tápintézeti szám
vevő, a ki

a) a számadásokat hat hét alatt átvizsgálván, azokat kifogástalanság 
esetében a számszék elnökéhez, észrevétel alá estükben pedig a 
számadókhoz, k ik azokat hat hét alatt újra benyújtani tartoznak, 
kiküldi ;

b) ha a számadók saját kárukra találtak tévedni, azokat szinte 
figyelmezteti;

c) a számadási mellékleteket —  ha a számadók azokra hivatalos 
használat végett rászorulnak —  elismervény ellenében kiadja 
s az elismervényt a kivett okmány helyére az illető szám alatt 
beteszi;

d) ha a számadók akár számadásaikat, akár ellenészrevételeiket 
annak idején neki át nem szolgáltatták, erre emlékezteti és siker
telenség esetén két hét alatt, ha az intézeti vagyont 300 frtig 
veszélyeztetui látná, r ö g t ö n  az esperesnél jelentést tesz;

e) a folyó számla könyvekből minden adósnak egy a pénztárnok 
által is ellenjegyzett számla kivonatot küld a pénztárnok és 
körlelkész elkerülésével s azon meghagyással, hogy netaláni fel
szólamlások záros határidő alatt hozzá küldessenek;

f) ha a számszék Ítéletével megelégedve nem volna, az ügyet az 
esperességi gyűlés elé felebbezi;

g) a számadók után másod fokon felelős.

b) Az esp. mint intézeti számvevőszék.

94 §. Az esp. számvevőszék
a) a számvevő által megvizsgált számadásokat a számviteli rend

szabályok értelmében felülvizsgálja, megerősíti és fölmentvény- 
képes alakban a gyűlés asztalára teszi;

b) elébe került., de a számvevő és számadói feleselés által sem tisz
tult számadásoknál, mint 1 . fokú biróság, honnét csak az esp.



törvényszékhez engedtetik félj ebb vitel, mind a számadót, mind 
a számvevőt mint feleket megidézi, mely esetben azonban leg
alább három, a felekkel rokonság vagy sógorsággal nem álló 
tagból kellendvén állnia, a tárgyalás bejegyezte után visszavo
nulva Ítéletet hoz, s azt azonnal kihirdeti s a felek kívánságára 
írásban is kiadja,-

c) az iskolai bizottmány által el éterjesztett költségvetést megvizs
gálja ’s jelentésével a pártfogósági gyűlés elé terjeszti;

d) általában, de különösen az alapitóknál levő tőkék és kamatok 
biztosítása tekintetében hivatalból is intézkedik ;

e) a számviteli módot és mintákat megállapítja ’s általában mint 
pénzügyi bizottmány javaslatokat terjeszt a gyűlés elő;

f)  a pénztárak kezelésénél harmad fokon felelős.

III . Altanodai kormányzás, felügyelet e's ke’pvisele's.

95. §. Az intézet kormányzásának, felügyeletének és képviseltetésé- 
nek közegei a rendezett tanárválasztó bizottmány, az iskolai bizottmány, 
az esperes és világi egyházmegyei felügyelő, különös megbízatásoknál a 
kér. képviselők ’s a tiszti ügyész ’s legfelsőbb fokon az egyházmegyei 
mint pártfogósági gyűlés.

A) A t a n á r  v á l a s z t ó  b i z o t t m á n y .

96. §. A tanárválasztó bizottmány a pártfogósági közgyűlésen az 
. . . esp. gyűlés . . . sz. végzésének értelmében általában a pártfogóság, 
az évenként járuló adózók s a nemes alapítókra való tekintettel alakitik  
meg s egészittetik ki.

97. §. A tanár választó bizottmány csak esetről esetre ül össze s 
általában a tanári utasítás 's különösen a neki a megbízó gyűlés által 
előirt módon já r el.

98. §. A tanárválasztás szavazati jegyekkel történik, melyek a vá
lasztás befejezése után azonnal megsemmisittetnek; szavazat egyenlőség 
esetében az elnök —  vagy ha az jogával élni nem akarna, a sors dönt

B) A z  i s k o l a i  b i z o t t m á n y

99. §. Az iskolai bizottmány feladata az intézet javát tanácskozás, 
az intézet szellemi életének ’s vagyonának, a mennyiben az a számvitel 
tárgyát nem képezi, ellenőrzése a tanári karnak ’s a felügyeleti közegek
nek támogatása által előmozdítani.

100. §. Az iskolai bizottmány a kettős elnökségen kívül a minden
kori igazgató betudásával 7 tagból áll, a kiknek egy része humanistieus 
miveltfégénól fogva a téli és nyári vizsgák alkalmával eensori minőségben,
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más (különösen helyben, vagy közellakó) része gyakorlati belátásánál 
fogva kiválóan a gazdasági kérdésekben közreműködni ’s az igazgatót 
gondnoki teendőiben támogatni van hivatva.

101. §. Az iskolai bizottmány üléseire, melyek, rendkívüli eseteket 
kivéve, a tanodái hivatalszobában tartandók, felvilágosjtás és tanácskozás 
végett az egész tanári kar, valamint a tápintézeti gondnok és altanodai 
pénztárnok is (ha azok különben is már nem bizottmányi tagok) meghí
vandók ; oly ügyekben azonban, melyeknél a tanári kar, vagy annak 
egyik tagja érdekelt fél, a kérdés kimerítése után, s ha az elnök abbeli 
kérdésére: váljon kiván-e az ügyhez még valaki szólni, válasz nem esik, 
a bizottmány nem tanár tagjai határozat hozatalra külön helyiségbe vo
nulnak, a honnét visszatérve, az elnök a végzést kimondja.

102. §. Az iskolai bizottmány tagjai általában, üléseken kívül is, 
tartoznak évenként több, de legalább egyszer (szünnapok idején is) a 
tanhelyiséget (a tápintézetet is beleértve) meglátogatni, s különösen

a) a helyben lakók az igazgatót felhívására támogatni;
b) azok, a k ik  a szigorlati üléseknek is tagjai, legalább egy egy 

leczkében benevolus auditor ként részt venn i;
c) tapasztalataikról, vagy legalább a látogatás megtörténtéről az el

nöknél akár szóval, akár Írásban, jelentést tenni.
103 §. Az iskolai bizottmány rendkívüli okokból többször is, de 

évenként a pártfogósági gyűlést megelőzőleg, minden estre gyűlést tart, 
melynek rendes tárgyai:

a) elnöki előterjesztés;
b) a bizottmányi tagok abbeli jelentései, váljon és mikor látogatták 

meg az intézetet;
c) jelentés egyéb megbízatásokról ;
d) a tanári értekezletek és székek jegyzőkönyvei;
e) altan. és tápint. költségvetési javaslat;
f) fekvőségek felméretése ’s azok határainak kövekkel való jelelése, 

térrajzi felvétele oly formán, bogy a rajzok eredetije a pártfogó- 
sági, másolata pedig az igazgatói levéltárba té tetik ; ha ez meg
történt, legalább minden két évben, testületi, vagy két kiküldött 
által tartatott határjárás;

g) leltár felvétetés mind azon ingóságokról, melyek sem telekkönyv
ben, sem számadásokban nem foglaltatnak, ha megtörtént, 2— 3 
évenként vizsgatartás találomra (u. n. Stichprobe utján) a könyv
éi tanszertárakban ;

h) egyéb indítványok.
104. §. A bizottmány tagjainak napidij számlái az elnökhöz való 

benyújtás ’s utalványozás esetón az altan. pénztárból folyóvá teendők.
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B) E s p e r e s  és e g y  hm.  v i l .  f e l ü g y e l ő  m i n t  t a n o d á i
h a t ó s á g.

105. §. Az esperesség kettős elnöksége egyultal az intézet termé
szetes hatósága, a melynek joga és tiszte

a) általában az intézetet a pártfogóság nevében kormányozni, fel
ügyelet alatt tartani s képviselni;

b) a tanárválasztó, az iskolai bizottmányt ’s a pártfogósági gyűlést 
összehivni ’s elnökileg vezetni ’s ezek végzéseinek végrehajtatá
sáról gondoskodni;

c) a tanárhiváuyokat kiállítani s megerősíteni;
d) az intézet vizsgáin elnökölni s ezeken kívül is a tanodát a tan

év folytán legalább egyszer határozatlan időben együttesen vagy 
külön meglátogatni;

e) oly ünnepélyes alkalmaknál, m ikor az intézet a pártfogóság ne
vében tűnik fel, meghívások kibocsátása ’s egyéb intézkedések 
tekintetében a szükségeseket megtenni vagy tétetni;

f)  gátoltatás esetében magát kelyettesittetni, a mely esetben a helyet 
tesitő a helyettest saját felelősségének fenmaradása mellett utasí
tással látván el, jelentést kíván.

Különösen:

106. §. Az esperes, mint rendesen ügyvezető elnök
a) végrehajtja, vagy hajtatja, az általa vezetett testületek végzéseit!
b) a vála-ztott tanárt meghívja s hivatalába igtatja, időközben meg

ürült tanszékek betöltéséről gondoskodik;
c) a tanév megnyitásakor személyesen, vagy megbízottjában jelen van;
d) a szülők és tanárok, vagy ezeknek egymásközti vitás kérdéseit 

békés utón elintézi, vagy nemsikerülés esetében az iskolai bizott
mány elé terjeszti;

e) az intézetet illető rendeleteket az igazgatóval k ö z li;
f )  az intézet akár anyagi, akár szellemi ügyeinek vezetésében ta" 

pasztáit hiányokat panaszos fél hiányában is hivatalból orvosol, 
a hibást először szóval, ismétlés esetében a megintett által aláirt 
Írásban inti meg; s oly esetekben, mikor az intézetnek vagyonát 
vagy jó hirét veszélyeztetve látná, utólagos indokolás mellett, 
ha kell hivataltól való ideiglenes felfüggesztés utján is, rögtön 
intézkedik;

g) évjárulék adós lelkészek és tanítók állomásainak megUriiléséuél 
a hivatalt változtatók vagy örökösök és a gyülekezetek közt 
fenálló viszonyt az értesített pénztárnok nyugtatása előtt felbon
tani nem engedi;
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li) a hivatalba lépők hiványait is esik azon feltétel alatt bocsátja 
megerősítés alá, ha azóta az altanoda iránti kötelezettségeiket 
pontosan teljesitcudik, ott pedig, hol azt tapasztalná, hogy a k i
vetés az adókulcsnak nem felelne meg, annak az állomás ürese
dése alatt leendő kiigazítását eszközli ;

i) oly rendeleteket, melyek az intézetre terhelő következményeket 
vonhatnának maguk után, foganatosittatásuk előtt az- iskolai bi
zottmány, illetőleg esperességi gyűlés elé terjeszt;

j )  rendkívüli bevételeket, vagy kiadásokat utólagos jóváhagyás 
reményében utalványoz;

k) oly közegek hivatalváltozásainál, kiknek kezébe pénztárak, 
számadások, vagy egyéb tárgyak bizva vannak, lepecsételós, 
vagy átvétel végett személyesen, vagy megbízottjában jelen v an ;

l) minden tanévre az általa vezetett testületek jegyzőkönyveit ’s 
jelentését az intézet állapotáról —  a mennyiben az az igazgatói 
értesít vényben nem foglaltatik —  tauműködés, igazgatói iroda 
s. t. b. a pártfogósági gyűlés elé terjeszti;

m) a tanodái értesitvényoket a gyülekezeteknek s azokon kivid  
levő tan ügy barátoknak szétküldi ;

n) a tanoda érdekében tett utazási, illetőleg tartózkodási idejére 
napi dijjat az esp, határain kivid, vagy belül is oly vidékeken, 
hol természetbeli fuvarral nem látható el, az alt. pénztárból fu
varköltséget húz, számlája a számvevőszék elnöke által utalvá- 
nyoztatván.

C) A z e s p e r e s s é g i  k ö z -  m i n t  t a n o d a  p á r t f o g ó s á g i  gyűl és .

107. §. A  pártfogósági gyűlés illetékessége a 2. §-ban meghatározott 
hatáskör teendőjére terjed ki.

108. §. A pártfogósági gyűlés ügyrendje, mely a közgyűlési jegyző
könyvben, de lehetőleg egy helyen csoportosítva foglal helyet a következő:

a) elnöki jelentés;
b) tanárválasztó bizottmány jegyzőkönyve;
c) az iskolai bizottmány előterjesztései;
d) a számvevőszék jelentése, és pedig ennek meghallgatása után;
aa) koronként ha az idő engedi, az egész altanodai ós tápintézeti

számadás vagy legalább ezeknek azon része, mit a gyűlés az 
elnöknek ebbeli föltett kérdésére meghallgatni kivan, a zárszáma
dás azonban mindenkor egé^z terjedelmében felolvastatik ’s a 
fölmentvényt képező jegyzőkönyvi pontba felvétetik;

bb) a fölmentvények a számadások jóváhagyatása esetében mulhat- 
lanul kiadandók ós pedig két példányban, melyeknek egyike a



következő pénztárnoki napló ckő számához mellékeltetik, másika 
pedig az illető számadók által megóvatik ;

cc) ha valamely számadás a földmentvónyre nem érhetett volna meg, 
annak oka a jegyzőkönyvben világosan kitétetik, ’s ha valamely 
vagyonügy a rákövetkező közgyűlésig vagy kitűzött záros ha
tárnapig rendezve nem volna, az illette számadó vagy számvevő 
közegek hivatala okvetctlen megörültnek nyilváuittatik ’s a bé
liéin fejezett munka a legrövidebb idő alatt a következő gyű
lésig mindenesetre, ha kell, a mulasztónak költségére befejeztetik;

dd) a fölmentvénynyol ellátott számadások, hacsak azokat az illetők 
de legfeljebb egy évi hivatalos használatra vissza nem kívánják, 
a gyűlés színe előtt a levéltárnoknak kézbesitetnek, bonnét aztán 
csak az alt. levéltári rendszabályok értelmében vehetők k i ;

e( a tanodái és tápiut. költségvetés megállapítása;
f) választások, melyek, hacsak az egyházi rendszer másként nem 

rendelkezett, a nehány perezre felfüggesztett ülés alatt begyűjtött 
szavazati jegyek után történik ;

g) indítványok;
h) képviselői esetleg tiszti ügyészi utasítások ;
i) birósági kiküldetések.
109. §. Az intézet úgy szellemi mint anyagi ügyeinek pontos keze

léséért fokozatos rendben a kezelő és számvevő közegek, az elnökség és 
az egész gyűlés jelenlevő tagjai, valamint a gyülekezeteknek született, 
de igazolás nélkül távollevő képviselői anyagi és erkölcsi tekintetben 
felelősek, a miért a rendszabályok megsértése e'setében, ott, hol a többség 
netán szemet hunyna, az egyesek jegyzőkönyvi óvástétele nemcsak jogos, 
hanem kötelesség is.

Benyújtja
Haffner Lajos m. k.

ev. lelkész.

Az anyagi állapot az 1872-ik évben némileg kedvezőbb 
lett. Schleining esperes felszólítása hatással volt nemcsak köz
vetlenül az ev. hívekre, hanem a más vallásit aláírókra is. 
Beck József, az áthelyezési pénztár kezelője, már örömmel jelent
hette az esperességi gyűlésnek, hogy az áthelyezés költségeire, 
habár az aláírók közül, különösen a bonyhádiak részéről még 
sokan nem fizettek, mégis 5994 írt fo lyt be, melyből az 
5740 frtot tevő kiadást fedezhette.
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Ezen örvendetes körülmény arra bírta a tevékenységben

szerek gyarapításának szükségességére figyelmeztesse s bizonyos

terjesztésre a gyűlés meg is szavazott arra az évre 300 irto t 
és elrendelte hogy ez az összeg különösen physikai eszközök 
beszerzésére fordittassék. A rendkívüli hiányokhoz mérten termé
szetesen kevés volt az összeg, mert a könyvtár gyarapítására

természetrajzi szertár pedig ajándékok utján gyarapodott. 
Moldoványi József ügyvéd ugyanis Bonyhádról történt eltávozása 
alkalmával 100 kötetre menő szépirodalmi munkával ajándékozta 
meg az iskolát, melyek közt legnevezetesebb Kazinczy Ferencznek 
1814-ben megjelent í) kötete és a Tudományos gyűjtemény 
több évi folyama.

A természetrajzi gyűjtemény számára Valentin Károly pécsi 
könyvkereskedő egy 110 drbból álló rendezett ásványgyüjteményt, 
Kiss Elemér gazdasági gyakornok pedig »évek óta szeretettel 
gyűjtögetett ásványait, szám szerint száz húszat, 18 ásvány
mintát, 1 gém,- 1 sertés koponyát, 11 ember fogat« ajándékozott, 
mint azt Lehr Albert akkori igazgató feljegyezte. Ugyancsak ő 
szaporította a physikai szertárt egy villanygyűjtővel és 1 
üvegruddal.

Az algimnázium tehát úgy anyagi tekintetben, mint a 
felszerelések dolgában gyarapodott, a tanári kar pedig foko
zott buzgalommal lá to tt hozzá a munkához. Az acsai tantervet 
egész teljességében keresztül akarván vinni, a tanórák számát 
szaporította úgy, hogy a három régibb tanárnak 24-24, Wies- 
ner Boldizsárnak pedig 2G heti órája volt.

Mig az algimnázium életében ily örvendetes javulás állott 
be, addig az aluinneumra az 1877a. tanév »súlyos és küzdelem
teljes« volt, mint az a gyűlés elé terjesztett ^nhnrnci Jelen
tésből kitűnik. A befolyt kegyadományok csekély 
ton emelkedő drágaság oly helyzetbe hozták

soha nem lankadó I latinért, hogy az esperességi gyűlést a tan

évi átalány kiutalványozására bírja. A kellőleg megokolt elő-

semmit sem fordíthattak belőle, de a physikai szertár számára 
a legszükségesebb dolgokat megszerezhették. A könyvtár és
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hogy az első évben megtakarított csekély pénzkészletét is fel
emésztette. Ily körülmények közt Gotnbócz Miklós tápintézeti 
gondnok indíttatva érezte magát, hogy az egyházmegyei gyű
lést az évi dijak oly arányban való felemelésére hívja föl, hogy 
a tápintézet kegyadományokra oly mértékben, mint eddig, 
ezentúl ne szoruljon. A  tápintézeti gondnok ajánlatát az egy
házmegyei gyűlés ez évben még nem fogadta el, de az 1873-ki 
gyönki gyűlésen, midőn az alumneum számadása már deficit
tel záródott, kénytelen volt az étkezési dijat 40 forintról 50 
forintra emelni. S hogy egyszersmindenkorra végett vessen az 
efféle bajoknak, elrendelte, hogy az egyházmegyében az iskola 
közel vidékén az alumneum számára supplicatio utján gyűjtés 
történjék.

Az 1873-ik évben két jeles tanárától vált meg az intézet, 
Gombócz Miklós mindjárt az év elején távozott, hogy a beledi 
ev egyházban a lelkészi állást elfoglalja, Lehr Albertet pedig 
junius hóban hívta meg a budapesti ev. főgimnázium fentartó- 
sága. Gombócz Miklós helyét az 1872/73-ik tanévre a fentar- 
tóság Lágler Sándor papjelölttel töltötte be, az 1873/74-ik tanév 
elején pedig az eltávozott két tanár helyett Marhauser Imre és 
Arndt János fölszentelt lelkészjelölteket választotta.

Az 1873-ik évben szervezték a gimnáziumi felügyelői ál
lást is. Ritter István lelkész indítványára elhatározták, hogy 
mint többi protestáns intézeteink, a bonyhádi algimnázium 
számára is egy világi felügyelőt vá'asztanak. A határozat ér
telmében még azon a gyűlésen megválaszttoták az algimnázium 
felügyelőjéül dr. Sass István megyei főorvost. Minthogy pe
dig a felügyelői állás hatásköre meghatározva nem volt, elha
tározták, hogy addig is, mig a Haffner féle 1872-iki tervezet 
közgyűlési szentesítést nyer, »a soproni tanoda felügyelőjének 
a gyakorlatban fentartott hatásköre a bonyhádi felügyelőnek 
is utasitáskép ahhoz tartás végett kiadassák.«

Egyéb említésre méltó alig maradt ez évből. A könyvtár 
és tanszerek csekélységgel gyarapodtak. A mi gyarapodás volt is, 
többnyire ajándékozás utján történt. Ekkor adta a helybeli



takarékpénztár 58 irto t tevő első ajándékát a physikai eszkö
zök gyarapítására s ez időtől fogva majdnem minden évben ott 
találjuk kisebb-nagyobb ajándékát a taneszközök gyarapítására 
fordított összegek közt.

Az 1873/74-iki tanévben az iskola tovább haladt a megkez
dett utón. Épületeit javította, belső területét rendezte, tanszereit 
s tornaeszközeit tehetségéhez képest gyarapította. Az 1874-ik 
év márczius havában tartott tanári értekezlet jegyzőkönyvéből 
kitűnik, hogy a nyári tornahelyiség oly berendezést nyert, mely 
célszerűség és teljesség tekintetében kevés kívánni valót hagyott 
fenn. Ez évben készítettek ugyanis a már meglevőkhöz négy 
mászórudat, egy korlátot, egy vízszintes és egy függő létrát, 
egy ugró készüléket, egy mászó kötelet, egy kötélhágcsót, egy 
függő nyújtót és egy kengyel hintát. A többi szertárakat ismét 
gyarapithatták némileg a takarékpénztár újabb adományából, a 
könyvtár pedig több százra menő kötettel szaporodott. Ekkor 
szállították ugyanis Bonyhádra a feloszlott tolna-baranya-somogyi 
jegyzői és tanítói kör könyvtárát, melyet még a hatvanas 
években ajándékozott az iskolának. E könyvtár körülbelül 600 
kötetből állott, mert az előző évi értesítő csak 933 kötetről 
szól a gimnáziumi könyvtár ismertetésénél, az esperes pedig a 
julius hó 22-én Tabon tartott egyházmegyei gyűlésen azt jelen
tette, hogy az altanodai könyvtár, melyet Marhauser Imre tanár 
rendezett és számlált meg először Bonyhádon léte óta, 1518 
kötetből áll.

Az alumneum azonban még ez évben is a lét és nem lét 
bizonytalansága között lebegett. Növendékeinek száma 18-ra 
olvadt le, és habár a múlt évben 10 írtta l emelték az évi dijat, 
mégis tetemes veszteséggel zárta le számadásait, úgy hogy az 
isk. bizottmány kénytelen volt felhívni az egyházmegyét arra, 
hogy a deficit megszüntetése végett az iskolai pénztárból utal
ványozza ki a szükséges összeget. Az alumneum ezen válságos 
helyzete nagy megdöbbenést okozott a gyűlés tagjai közt. So
kan az évenként felmerülő deficittől félve, fel akarták oszlatni, 
mások pedig oly módon kívánták szervezni, hogy az évi költ-
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ség a benne résztvevők közt egyenlően osztassák fel. Az espe- 
rességi gyűlés többsége azonban, mivel a feloszlatással az is
kola jövőjét látta veszélyeztetve, a másik módozat életbe lép
tetése pedig lerontotta volna azt a célt, a melynek elérése 
végett alapították, vagyis az élelmezés drágábbá tételével ren
deltetésének nem felelt volna meg, a régi állapot fentartása 
mellett nyilatkozott. Ephorussá Marhauser Imrét választották 
és e jótékony intézet pártolását ismét figyelmébe ajánlták az 
egyházközségeknek.

A Haffner-féle tervezet, —  mint fennebb is említettem, —  
nem nyerte meg az egyházmegyei gyűlés sanctióját, de a tanári 
testület eljárására vonatkozó szakaszait már ez évben életbe 
léptették. Az isk. bizottság jegyzőkönyvében ugyanis olvasható, 
hogy a tanári értekezletek megtartattak és »azok jegyzőköny
veiről az esperes ur magának tudomást szerzett«.

Ezen értekezletek, miként fenmaradt jegyzőkönyve mutatja, 
minden hónap végén tartattak. Főtárgyukat képezte a tanulók 
előmenetelének és viseletének megbeszélése, de rendszerint it t  
tárgyalták a felsőbb hatóságoktól érkezett rendeleteket és az 
iskolát érintő minden más ügyet. A tanítási és fegyelmezési 
eljárás egyöntetűségéről, ha arra valami különös körülmény 
alkalmat szolgáltatott, szintén volt némelykor szó, de rendszeres 
módszertani értekezleteket nem tartottak. A tanulók előmenete
lének ösztönzésére alkalmazták félévenként az érdemsorozat 
szerinti ültetést. A tanuló ifjúságot lakásaikon többször meg
látogatták, viszonyaik és szorgalmuk felől kérdezősködtek, a 
gyengébbeknek oktatást adtak, mikép járjanak el a kiszabott 
lecke megtanulásában és a feladott gyakorlatok elkészítésében. 
Ha valamely szállásadónál rendellenes állapotokat találtak, vagy 
az együtt lakó tanulók közt békétlenséget vettek észre, a havi 
conferentiákon közölték egymással és előbb figyelmeztetés által, 
a hol pedig ez nem használt, más helyre való helyezés által 
segítettek a bajon. Nagy gondot fordítottak a vallás erkölcsi 
nevelésre is. Az ev. tanulók számára maguk a tanárok tartottak 
isteni tiszteleteket havonként felváltva, a más vallásu tanulókat
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pedig kényszeritették, hogy saját felekezeteik isteni tiszteletein 
pontosan niegje 1 enjenek.

A fentartó testület tagjai élénk érdeklődéssel kisérték a 
nagyobb részben ifjú, ambitiosus erőkből álló testületet. Évköz
ben többször megjelentek a tanítási órákon, a téli és nyári 
vizsgákon pedig igen számosán vettek részt, csak a bonyhádiak 
közönyösségét emlegeti sajnálattal a tanári értekezletek jegyző
könyve. Az a lelkesedés, melylyel az iskola idehozatalát fogadták, 
úgy látszik nagyon hamar elmúlt, mert már az 1871-ik évi 
esperességi gyűlés jkönyve is arról panaszkodik. Es e közönyös
ség, sajnos, több évig tartott. A tanári karnak minden tért 
lépésről lépésre kellett meghódítani. Csekély jövedelmei mellett 
is részt vett a társadalmi mozgalmakban. Komoly, férfias fel
lépésével s a közügyek iránt tanúsított érdeklődésével tiszteletet 
vívott ki magának. Megfordult a magánkörökben, casinóban és 
m latságokon, hol alkalom adtán felhívta az iskolára is a figyel
met, de törekvését csak akkor koronázta siker, mikor a régibb 
kor embereinek helyét lassanként egy uj nemzedék váltotta fel, 
mely levetve a felekezeti elfogultság torzképeket mutató szem
üvegét, a közvetlen közelből győződött meg, hogy ez a kis 
lutheránus iskola, mely annyi szegény iparosnak és földművesnek 
lehetővé tette fiai magasabb kiképeztetését, és a mely a magya
rosítás terén is hathatós tényezőnek bizonyult, tanárainak odaadó 
szorgalma folytán csekély eszközei mellett is oly munkásságot 
fejt ki, mely közvetlenebb érdeklődést, nagyobb méltánylást 
érdemel.

A város közönségének közönyössége azonban nem akasz
totta meg legkevésbbé sem az iskola fejlődését. Az egyházmegye 
munkás esperese, körülvéve az ifjú, tetterős tanári testülettől s 
egyházmegyénk derék lelkészi karától, egy évet sem engedett 
elmúlni, hogy az iskolát, ha csak egy lépéssel is, de előre vigye. 
Az 1875-ik év június hó első napjaiban tartott egyházmegyei 
gyűlés már arról tanácskozik, hogyan reconstruálja elromlott 
iskolaépületét s hogyan emelhesse tanárainak fizetését. Mindkét 
cél elérhetésének megvizsgálása végett bizottságot küld ki, inely-
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nek feladatává teszi, hogy egyfelől az építésre vonatkozó ter
vezetet és költségvetést elkészítse, másfelől pedig megvizsgálja 
a tanodának tőkéi után járó kamatait s egyéb biztos jövedelmeit, 
vájjon lehető volna-e a tanári fizetések emelése.

Az alumneumra is jobb napok virradtak. Az esperes öröm
mel jelenti a gyűlésnek, hogy Marhauser Imre tanár, ki ez évben 
először volt megbízva az alumneum gondozásával, a múlt évben 
előállott deficitet megszüntette s még némi pénzkészletet is taka
ríto tt meg. A 800 forintos deficit megszüntetését nagyban elő
segítette az egyházkerület 200 forintos adománya, s a kerületi 
gyűlés alkalmával Bonyhádon tarto tt concert jövedelme, mely 
320 ír t volt. Az egyházmegyének tudomása volt ezen nagyobb 
adományokról, de azért sietett az elismerés adóját leróni azon 
férfiú iránt, ki éppen abban az időben, midőn az országosan 
érezhető nagy drágaság miatt a tanári testület fizetés javítást 
kérelmezett, fáradságos munkájával oly állapotot tudott terem
teni, mely a három év óta fenálló bajnak egyszerre véget vetett. 
És ez elismerést valóban meg is érdemelte az ephorus. Maga 
já rt faluról falura, hogy személyesen buzdítsa az ev. híveket 
adakozásra, itthon pedig meghonosította a fáradságos házi keze: 
lést oly módon, hogy a tápintézet számára a legapróbb részle
tekig mindent maga vásárolt meg. így vetette meg alapját azon 
5U,00U koronás tőkének, mely most az alumneum tulajdona, igy 
ju tta tta  az intézetet oly virágzásra, a milyenen ma áll. Nem 
nyert érte anyagi jutalmat, de azok a százakra menő szegény 
tanulók, kik tanulói pályájukat csak a tápintézet segítségével 
végezhették el, örökké áldani fogják az ő nevét.

Az iskola első felügyelője, dr. Sass István, ez évben le
mondott állásáról és helyébe az egyházmegyei gyűlés egyhan
gúlag dr. Láng Frigyes járásorvost, a szt -lőrinczi algimnázium
nak egykori tanárát választotta, ki e tisztét a fentartóság teljes 
elismerése mellett 28 éven át lankadatlan buzgalommal s ágostai 
evangyélmi egyházunk közoktatási ügye iránt tanúsított meleg 
érdeklődésével az utókor örök hálájára érdemesen töltötte be. 
Működésének csaknem három évtizede alatt folyton részt vett az
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iskola életében előforduló minden fontosabb és célszerűbb változás

fizetések rendezésére terjedt ki, mint azt a maga helyén látni 
fogjuk.

A z 187 6 -ik  év i egyházmegyei gyűlés határozatai nagy 
jelentőségűek az iskola életére vonatkozólag. Graf József, bony
hádi lelkész s az egyházmegyének Haffner távozása óta pénz
tárosa és a mellé kijelölt bizottsági tagok mindent elkövettek, 
hogy a múlt évben reájok ruházott megbízásnak eleget tegyenek. 
Kimutatták, hogy az évi jövedelem 434 írttal múlja felül a ki
adást, minek következtében a gyűlés a tanári fizetéseket 700 ír t
ról .800 írtra emelte. Az építkezés keresztül vitelére külön alap
pal nem rendelkezett a fentartóság, de mivel ez által két tanár 
számára lakást adhatott, a melyért 200 frt évi jövedelmet nyert, 
elhatározta, hogy a felmerülő költségeket az alaptőkéből fedezi.

Az iskola kormányzását illető fontosabb határozatokat is 
találunk a 76-iki gyűlés jkönyvében. Ilyen első sorban az iskola 
igazgatását illető határozat. Az 1871-ki esperességi gyűlés am- 
bulatoriussá tette az igazgatói állást a munka megosztásának 
szempontjából és a tanárok közötti jó  viszony fentartása végett, 
de e határozat maguknak a tanároknak sem bírta tetszését, mert 
a folytonos változás rendkívül megnehezítette az igazgatás mun
káját. Többször megbeszélték az isk. bizottság tagjaival ez állapot 
hátrányait, de az egyházmegye nem akart változtatni 71-ki hatá
rozatán, mig végre e gyűlésen R itter István főjegyző indítvá
nyára kimondották, hogy az igazgatóság változó marad ugyan, 
de ne minden évben, hanem csak minden harmadik évben foglalja 
el a sorrend szerint következő tanár.

Ezen időre esik az isk. kisbizottság szervezése is. G raf 
József lelkész azon indítványt tette, hogy a többi tanintézetek 
példájára állítson fel az egyházmegye egy szükebb körű iskolai 
bizottmányt, melyet a nagybizottmány saját kebeléből válasz- 
szón leginkább helybeliek és közvetlen vidékiekből s a mely 
a nagybizottmány határozatainak keresztül vitelével és oly ügyek 
elintézésével bízatnék meg, melyek halasztást nem szenvednek.
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A közgyűlés az indítványt célszerűnek találván, rögtön bizott
ságot nevezett ki oly megbízással, hogy a kis- és nagybizottság 
szervezésére lehető rövid idő alatt módosító javaslatot készítsen,

■ hogy a kisbizottság még abban az évben megalakulhasson. A 
kisbizottság rövid idő alatt meg is alakult és az 1877-ik évben 
végzett építkezés már ennek felügyelete és ellenőrzése mellett 
történt.

Nagyfontosságu ennek a gyűlésnek azon határozata is, 
melylyel Marhauser Imre tanár indítványára az iskola telekhez 
tartozó hátsó kertnek befásitását, mely akkor bérbe volt adva, 
megengedte. A tanári testület régi vágya teljesült ezen határo
zat által. Többször hangoztatták már a befásitás célszerűségét, 
hogy ezáltal —  mint az indítványozó is mondta — a tanuló 
ifjúságot minél jobban az iskola körébe lehessen csoportosítani, 
hol a park létesítése által alkalmas tartózkodási hely kínálkoz
nék számára a szabadban.

A közgyűlés az engedélyt az indítványozó megokolására 
tehát most megadta, de a kivitel gondja és terhe a tanároké 
maradt. A fentartóság egy krajczárnyi költséget sem utalvá
nyozott e célra, a tanári kar azonban nem akart elállni szép 
tervének megvalósításától. Az ephorus a tápintézet költségén 
az engedélyezett területet felszántatta, melynek fejében az első 
évben a csemeték között az alumneum számára főzeléket ter
mesztett. A szükséges csemeték előállítását s az ültetésnél elő
forduló költségeket könyöradományok utján akarták fedezni. Fel 
akarták rázni a bonyhádi közönséget jéghideg közönyösségéből. 
Kérő szóval fordultak a politikai községhez, hogy faiskolájából 
szolgáltassa ki a szükséges csemetéket, kérő szóval járultak az 
egyesekhez, hogy tehetségükhöz képest gyámolitsák a tanári 
testületet e szép tervének megvalósításában, de kérelmüknek 
csak a Perczel család körében lett foganatja.

De a mit el nem érhettek az iskola otthonában, elérték a 
vidéken. Szekszárd város akkori bírája, Stann Jakab, 800 drb. 
válogatott hársfát küldött a tanári kar kérelmére, a Perczel 
család pedig különféle bokrozatokat ajándékozott. A csemeték
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tehát, melylyel az ültetést meg lehetett kezdeni, most már meg 
voltak, de hiányzott a költség elültetésükre. A fáradhatatlan 
tanári kar azonban nem nyugodott. Bonyhády Gyula kir. kama
rás, ki azonkívül, hogy a befásitásnál szükséges tervet elkészíteni 
és a terrénumot felosztani szives volt, kertészét az ültetésnél a 
fentartóság rendelkezésére bocsátotta, és ő maga 12 drb. acer 
platanoidest ajándékozott, közbenjárására pedig a következő év
ben rokonai Perczel Mór tábornok és Perczel Miklós 600 drb. 
csemetét adtak a bokrozatok létesítéséhez. Sikerült megnyerni 
egy jóravaló bonyhádi földművest is, ki ingyei) segédkezett az 
ültetésnél és többször hallom emlegetni a gimnázium akkori 
tanulóitól, miként munkálkodtak akkor ők szabad idejükben 
játék helyett és miként munkálkodott maga a professor is, hogy 
az apró cserjéket elültessék s azt az enyészettől továbbra is 
megvédjék.

Ily fáradsággal létesítették az intézet mellett elterülő szép 
kertet, melynek két évtizedes árnyában örömmel töltik az őszi 
és tavaszi hónapokban Bonyhád tanulói szabad idejüket. Áldás 
az eszme megpenditőire! Áldás a megvalósítás eszközlőire!

Az iskola belső életének fejlesztésére is nagy gondot for
dított a tanári kar. A földrajz tanítását, melyet eddig a törté
nelemmel összekötve tanítottak, már a múlt évben külön válasz
tották, De abban az egy órában, melyet akkor Marhauser Imre 
önként magára vállalt, kevés eredményt lehetett elérni, azért 
ezen tanévtől kezdve két órát fordítottak hetenként e tárgy 
tanítására. Ebben az évben iktatták jegyzőkönyvbe azon határo
zatot is, hogy oly helyekre, melyekről tudomása van a tanári 
karnak, hogy »nem felelnek meg a célnak , többé lakásra ne 
adassék tanuló. Sürgette a testület a szakkönyvek szaporítását 
is, hogy az egyes tanárok úgy általában a nevelés ügynek, mint 
szakmájuknak előhaladásáról tájékozódhassanak és tárgyaikban 
magukat tovább képezhessék. Lépéseket tettek az iránt is, hogy 
az algimnázium képviseltetéséről a kerületi gyűlésen gondoskod
jék az esperesség, továbbá, hogy az esetleges előálló tanár- 
választásoknál a tanároknak az eddiginél (egy szavazata vo lt a
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testületnek) nagyobb befolyás engedtessék. Az év végén kiadott 
értesítőben pedig Arndt János ez évi igazgató megpediti a téli 
torna helyiség létesítésének eszméjét is. »Intézetünk népességé
nek szembetűnő gyarapodása — mondja az igazgatói jelentés 
örvendetes jelenség, a mely fö lött egyházmegyénk s minden a 
nevelésügy iránt érdeklődő örömet érezhet. Az érdekeltség azon
ban azon alapos óhajnak ad kifejezést, vajha az esperesség az 
itt-o tt mutatkozó fogyatkozásokon és hiányokon milyen p o. 
a t é l i  t o r n a  h e l y i s é g  h i á n y a  —  mielőbb s gyökeresen 
segítene«. A tanulók valóban örvendetes módon szaporodtak, mert 
in ig  az 1873,74-ik évben csak 81 tanuló iratkozott be, addig 
az 1 874/75-iki tanévben már 100, 1875/76-ban pedig 124 tanu
lóval kezdték meg a tanévet. Ilyen nagy számra nem is gon
doltak előre, mert mint a feljegyzés mutatja, az igazgatónak az 
év elején a megszaporodott tanuló ifjúság számára négy uj padot 
ke lle tt készíttetni.

Az iskolai alaptőke ez évben a megtakarított tandíj jöve
delmen kívül 50 f r t  hagyatékkal gyarapodott, mely összeget 
Schleining Károly esperes atyja, Schiebung János vo lt gyönki 
jegyző  hagyományozott. Az építkezésre Nádosy Kálmán ado
mányozott 50 frto t, tanszerekre pedig a helybeli takarékpénztár 
ismét 50 frto t és a polgári casino 25 frto t, mint »táncvigalma 
jövedelmének felét«.

Az alumneum állapotáról szóló jelentés szebb jövőnek re
ményét ébreszti a fentartóság tagjaiban, nem is mulasztják el, 
hogy elismerésöket nyilvánítsák azon férfiúnak, ki ezen intézet 
felvirágoztatása körül ez évben is nagy buzgóságot fe jte tt ki, 
»Marhauser Imre lelkiismeretes kezelése és fáradozásának kö
szönhető —  mondja a jegyzőkönyv —  hogy a tápintézet már 
csekély tőkevagyon felett is rendelkezik.« A magánosoktól aján
dékozott természetbeni adományokon kívül, melyet az ephorus 
oly fáradságos módon gyűjtött mint a múlt évben, a kerület 
ismét 125 írttal segélyezte az alumneumot, a polgári casino 
pedig táncvigalma jövedelmének másik felét szintén e célra 
ajánlotta fel.

________ . I h m h Hmb



Az 1877-ik év nyarán megtörtént a tervezett építkezés, mely
nek költségeihez Nádossy Kálmán fent említett adományán kívül 
a kerületi gyámintézeti bizottmány 9-t forint 20 krt, az egyház
megyei gyámintézet 18 irtot, Lágler György vasi esp. pedig 
0 frtot ajándékozott. A közelben levő ev. gyülekezetek részben 
fuvart szolgáltattak, részben pedig az építkezéshez szükséges 
anyagokat ajándékoztak.

A tanári kar ez évben ismét módosított némileg az acsai 
tanterven. Iskolánk ugyanis minden oldalról róm kath. vagy 
állami gimnáziumokkal volt körülvéve, melyekben az 1871-ben 
kiadott állami tanterv értelmében a lV-ik osztályban a vegytant 
is tanították. A bonyhádi tanulók nagy része ezen gimnáziumok 
valamelyikében folytatta tanulását s az V-ik osztályban az ás
ványtan tanulásánál nagy nehézséggel kellett küzdeniük. Ezen 
körülmény, valamint az is, hogy némely gimnáziumban csak úgy 
vették fel az innen kikerült tanulókat, ha a vegytanból külön 
vizsgát tesznek, arra indította Marhauser Imre tanárt, hogy a 
vegytan tanítását önként magára vállalja s azt a negyedik osz
tálybeli tanulókkal a második félévben elvégezze.

Ebben az • évben találjuk első nyomát annak is, hogy az 
egyetemes tanügyi bizottság intézkedése a superintendens utján 
a tanári karral közöltetik. Fontosnak tartom ennek fölemlitését, 
mert ez volt az első lépés az egyöntetű eljárás megvalósítására. 
Eddig majdnem minden ev. iskolának saját szabályzatai voltak, 
melyek sokszor lényegesen eltértek egymástól. így volt ez is
kolánknál is. 1870-ben, mint láttuk, megkiildötték az acsai 
tantervet, de teljes egészében nem hajtották végre. Közölték a 
Vandrák-féle rendtartást is, de iskolánk számára mást dolgoz
tak ki. Most azonban a tanári kar, —  mint 1877 február 12-én 
tartott értekezletének jegyzőkönyvéből kitűnik, —  még ez év
ben végrehajtotta a tanügyi bizottságnak az osztályozási je
gyekre vonatkozó utasítását és életbe léptette azon osztályozási 
jegyeket, melyeket a vall. éi közokt. miniszter 1877-ben kelt 
rendeletével a közvetlen felügyelete alatt álló középiskoláknál 
elrendelt.



Ekkor tettek először említést a módszeres értekezletekről 
is. A közokt. minisztériumnak erre vonatkozó rendeletét Karsay 
Sándor superintendens 1877. május havában küldötte meg a 
tanári testületnek. A tanári kar a rendeletet, mely megvalósí
tásában minden esetre fontos eredményeket eszközölt volna, 
még behatóbb tárgyalásra sem méltatta. Felolvasták a május 
havi értekezleten, s beismerték, hogy az időszakonként elvég
zendő anyag előzetes összeállítása, célszerű beosztása s ezek 
kapcsán a tanítás módszeres kezelésének megbeszélése eredmé
nyeiben csak jó  lehet, de hogy a rendelet a gyakorlatban 
is megvalósult volna, arra nézve sem ennek, sem az utána 
következő éveknek jegyzőkönyveiben nem találok semmi nemű 
feljegyzést.

A szertárak közül ez évben leginkább a chemiai gyara
podott A tetemes ajándékokon kívül, melyeket az évi értesítő 
feljegyez, a IV-ik osztály növendékei gyűjtöttek egy csekélyebb 
összeget, melyből a chemiai experimentumokra szükségelt kiadá
sok fedeztettek. Ez a hozzájárulás később usussá vá lt; egészen 
az 1897-ik évig egy-egy forintot fizettek a IV -ik osztályú ta
nulók a kísérletek előállítására szükséges szerek beszerzésére.

A k ö v e t k e z ő  1878-ik évben  az anyagi téren találunk 
nagyobb változtatásokat. Az egyházmegyének aug. 1-2-án Gyün
kön tartott gyűlései az alaptőke állapotának megvizsgálását 
és rendezését tűzték ki feladatul. Az egyházmegyének eddig 
külön pénztárosok által kezelt pénztárait egyesítették, de oly 
módon, hogy az egyes alapok vagyonát teljesen feltüntetve külön 
kezelték. A kezelést egyszerűsítették és hogy kitűnjék, hogy 
az egyes alapok, különösen a gimnázium alapra, milyen vagyon
ra számíthat, elrendelték, hogy az »altanoda tőkéi vizsgáltas
sanak meg és állapitassék meg, vájjon az összes alapítványokra 
száinithat-e az iskola. Ez utóbbi intézkedés megtételére külö
nösen az indította az egyházmegyét, hogy egyes alapítók, kik 
halálukig csak a megajánlott összeg kamatainak kifizetésére 
kötelezték magukat, ezen kamatokat már évek óta nem fizették 
s igy alapítványaik értéke is nagyon kétségessé vált Az alapit-
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ványok állapotának megvizsgálására kiküldött bizottság melynek 
tagjai Schleining Károly esperes, Graf 'József egyházmegyei 
pénztáros és Marhauser Imre tanár voltak, 2800 frt kétes ala
pítványt talált, mely körülmény arra indította a közgyűlést, hogy 
a kellőleg nem biztosított s nem rendesen kiá llíto tt adósleveleket 
kellő biztosítás végett az esperességi számszékhez áttette, a 
pénztárnokot pedig felhívta, hogy az »alapítvány leveleket, a 
mennyiben ezek még kiállítva nem volnának -— az illető ala- 
pitványozóktól kérje ki«.

A múlt évben végzett építkezések költségeiről is c gyűlésen 
nyújtotta be Marhauser Imre az iskolai bizottságok által már 
átvizsgált számadását. A számadás szerint 2705 frt 85 krba 
került a két tanári lakás építése, melyek mindenike három szo
bából á llott a megfelelő helyiségekkel. A költségek fedezésére 
a múlt évben befolyt adományokon kívül kölesönkép is vettek 
300 frto t az egyházkerülettől.

A tanári kar is tovább haladt a megkezdett utón. Mindjárt 
az év elején intézkedett, hogy a tanulók els/állásolása alkal
mával elkövetett visszaéléseknek elejét vegye. Kimondotta ugyanis, 
hogy a tanári kar tudta és beleegyezése nélkül egy tanuló sem 
vállalhat szállást, és elhatározta, hogy négynél több deákot egy 
szállásadó sem fogadhat magához, mert »nem hihető, hogy oly 
sok gyermek felett bárki is elegendő szigorú felügyeletet gya
korolhasson«.

A szakkönyvek gyarapítása végett a múlt évben benyúj
tott kérelmet a fentartóság nem teljesíthette, igy a könyvtár 
a 800 frtos könyvtári alap kamatjainak felhasználásán kiviil 
csak ajándék művekkel szaparodott. Nagyobb gyarapodás volt 
a szertárakban. I’erezel Antal egy kisebb ásvány gyűjteményt 
ajándékozott, a daltársulat pedig 21 frto t ajánlott fel más ter
mészetrajzi szerek beszerzésére, mely összegből a tanári kar 
az állatgyűjteményt szaporította. A földrajzi, tcrmészettani és 
chemiai eszközök gyarapítására szintén a tanári kar teremtette 
elő a szükséges összeget. Egyes jótékony adakozóktól 70 frto t 
gyűjtött össze, melyhez Ford ős Géza és Lengyel Zsigmond



10— 10 írttal, Marhauser Imre tanár 11 írt 50 krajczárral, az 
ifjúság pedig 18 írtta l járu lt; a többit úgyszólván krajczáron- 
ként gyűjtötték. Az iskolai bizottság pedig a tornaszerek cél
szerűbb elhelyezéséről és a hiányzó tornaeszközök előállításáról 
gondoskodott.

Az 1878-ik év egyébként is örvendetes fordulatot képez 
az iskola történetében. A fentartóság áldozatkészsége, a tanári 
kar önfeláldozó, fáradhatatlan tevékenysége végre megtörte a 
közönyt, melyet városunk néhány éven keresztül tanúsított az 
iskola iránt. Belátták végre, hogy külső csillogás nélkül is di
cséretes módon képes szolgálni az algimnázium az oktatás 
ügyet. Belátták, hogy a tisztán felekezeti irányúnak gondolt 
gimnázium vallás külömbség nélkül nyitja meg olcsó élelme
zési helyét, alumncumát is minden tanulója előtt. Meggyőződ
tek, hogy ez az iskola csakugyan nem egyéb, mint a hazai 
nevelésügy előmozdítása végett alkotott humanistikus intézmény 
és, —  mint Marhauser Imre 1874/75-ik évi igazgatói jelentésé
ben mondotta »csak annyiban lutheránus iskola, a mennyiben 
az ágostai ev. hívek filléreiből tarta tik fenn«. Nincs is esperes- 
ségi jegyzőkönyveinknek egyetlen lapja, a tanári értekezletekről 
felmaradt tudósításnak egyetlen sora, mely a más vallásuakra 
nézve bármi tekintetben is külön intézkedést tartalmazna. 
Egyenlő volt mindig a tandíj is, egyenlő az érdem megbe
csülése és jutalmazása, egyenlő a hanyagság és rosszakarat 
megtorlása.

Bencze István apát, most dunaföldvári, akkor bonyhádi 
róm. kath. plébános, volt azon férfiú, ki -  mivel gyakrabban 
érintkezett algimnáziumunk tanári karával és közvetlen tapasz
talatokat szerzett az iskola munkájáról és a tanuló ifjúsággal 
való bánásmódról, -  mély igazság érzetétől indíttatva, maga 
ment elől szép példával a jótékonyság gyakorlásában és való
színű, hogy híveit - is buzdította nemes tettének követésére. Ha 
ez évek iskolai értesítőit olvasom, az ő neve az elsők között 
tűnik elő, az alumneum számára te tt jótékony adományával. Az 
1877/78-iki tanévben pedig már jutalomdijat is bocsátott a ta-
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nári kar rendelkezésére oly kikötéssel, hogy az vallás külömb- 
ség nélkül oly tanulónak adassék, k it arra jó  magaviseletéért és 
szorgalmáért a tanári kar legérdemesebbnek talál.

A lelki pásztor valódi krisztusi példája, mely megmutatta, 
hogyan kell szolgálnunk édes hazánk közművelődésének ügyét, 
követésre buzdított másokat is. Két ifjú ember, telve a nemes 
és szent ügyek iránt való lelkesedéssel, szintén jutalmat tűzött 
ki oly német anyanyelvű tanulók jutalmazására, kik a magyar 
nyelv elsajátításában legnagyobb előhaladást mutattak. —  Angyal 
Ferencz, a Traiber A. V. cég üzletvezetője, és Kühnel Ferencz 
másod jegyző, voltak az elsők, kiket Bencze apát példája köve
tésre indított. Nem szorul dicséretre a már magában véve dicsé- 
retes dolog, de lehetetlen említés nélkül hagynom nem csak azért, 
hogy 20 éven át élvezték Angyal Ferencz takarékpénztári igaz
gató adományát gimnáziumunk szorgalmas németajkú növendékei, 
hanem mert ez volt kezdete annak az óhajtott közeledésnek és 
érdeklődésnek, melyet a tanári kar oly régen várt és a melynek 
elérésére minden rendelkezésére álló eszköz felhasználásával 
oly régen törekedett.

A fentartóságot és tanári kart az érdeklődésnek felébredése 
még nagyobb tevékenységre indította. ígérkezettnek látta az időt, 
hogy most midőn az építkezés befejeztével legalább két tanárának 
olcsó lakást adhatott az intézet épületében, gondoskodjék an ól 
is, hogy a munkaképtelenné vált tanáron némiképpen segítsen. 
Beléphetett ugyan a tanár, sőt köteles volt belépni a dunántúli ev. 
papi gyámolda tagjainak sorába, de az évi csekély 150— 200 frtnyi 
segélydij az illetőnek önmaga fentartására is kevés volt, nem 
hogy abból kereső nélkül maradt családjának ellátásáról gondos
kodhatott volna; azért az iskolai nagybizottság, a tanári kar 
kértére felterjesztést intézett az egyházmegyéhez azon kérelemmel, 
hogy tanári nyugdíj alapot létesítsen és adjon engedélyt arra, 
hogy a tanulóktól ezen célra egy-egy forint dij szedessék, vala
mint egyházunk tagjait is kegyes adakozásra buzdítsa.

Mély hálával töltötte el a tanári kart a fentartóság ezen 
intézkedése és most már ők maguk tartották kötelességüknek,



126

H B

hogy a létesített nyugdíj alapot tehetségükhöz képest gyara
pítsák. A maguk részéről 10 -10  frt évi hozzájárulást ajánlottak 
fel s ide csatolták a javító vizsgálatok egy frtnyi diját is.

A nagybizottságnak a tanári nyugdíj alap létesítésére egy 
sajnos körülmény szolgáltatott okot, a mi azonban nemes el
határozásának értékét legkevésbbé sem csökkenti, mert jóllehet 
egyházunk tagjai a nagy egyházi adókkal és folytonos segély 
nyújtással már meglehetősen igénybe voltak véve, mégis mivel 
belátta szükségét, nem gördített akadályokat, hanem maga állt 
élére, hogy a jövőben netalán beálló ily rendkívüli bajoknak 
elejét vegye.

Meg kell ismertetnem e szomorú lapot is az iskola ezen 
évi történelméből, hogy egy részről, megmutassa fentartóságunk- 
nak a tanárok iránt mindenkor tanúsított jó indulatát, másrészről, 
hogy bizonyítsa ez is a tanári testületnek azon atyai gondos
kodását, melylyel az ifjúság érdekei ellenére nem engedett 
helyet keblében a baráti szeretetnek és a collegiális érzelmek
nek sem.

Az 1878. évi márczius 23-án tartott tanári értekezlet jegyző
könyvében jajdul fel a panasz, hogy az »ifjúság nevelésénél oly 
annyira szükséges tekintély, elismerés és bizalmas tisztelettudás 
a tanár személye iránt napról napra csökken, minek okát azon 
sajnálatos körülményben kell keresni, hogy Scherer Konrád egy 
szerencsétlen betegsége által naponként mindinkább elgyengülve 
óráinak megtartására egyátalán nem gondol«.

A tanári értekezletek ezen jkönyvét Wiesner Boldizsár 
igazgató a következő hónapban összeült nagybizottság elé ter
jesztette. A bizottság belátta, hogy ez az állapot nem tarthat 
tovább, és — bár Scherer érdemeit, melyeket 18 évi szolgála
tával ez iskolánál szerzett, készséggel elismerte, mégis a gim
názium jövőjének érdekében állásától azonnal felfüggesztette és 
arra kérte az egyházmegyét, hogy ezen intézkedését »végérvé
nyesnek« tekintse.

Scherer Konrád nem várta be az egyházmegye intézkedését, 
hanem testi gyengeségére való hivatkozással önként lemondott



állásáról. Ks az egyházmegye távozó munkásában feledte a 
gyengeségeket, csak érdemeire tekintett, melyeket különösen 
tanárkodása első éveiben vívott ki, azért módot keresett, hogy 
a távozó tanárnak, lemondása következtében beállott »szomorú 
helyzetén« segítsen. A mód megtalálása nem volt könnyű dolog, 
mert mindenki ismerte az esperesség szegényes anyagi állapotát, 
mindenki tudomással bírt azon áldozatok nagyságáról, melyeket 
az egyházaknak saját maguk fentartására, továbbá kerületi és 
esperességi gimnáziumaik számára hozniok kell. Uj megadóztatás 
alá nem vehették az egyházakat, de felhívták a lelkészeket, hogy 
a gyámintézeti pénzek gyűjtésénél minden egyházban tegyenek 
félre a lemondott tanár felsegélésére. —  Fiának neveléséről 
pedig úgy gondoskodott a fen tartóság, hogy az alumneum nö
vendékei között ingyenes ellátásban részesítette.

Scherer tárgyait lemondása után három hónapig a meg
maradt három tanár tanította, a következő 1878; 79-iki tanévre 
pedig a számtani és mértani szakra 4 pályázó közül Sebestyén 
Dávidot választotta meg az iskolai nagybizottság.

Az 1878-ik évben tétetett az első ösztöndíj alap is isko
lánknál. Balogh Imre volt nagyszokolyi lelkész emlékét áldhatják 
azon ifjak, kik 100 frtos ösztöndíj alapítványának kamatait él
vezték a bonyhádi ág. ev. gimnáziumban.

Az érdeklődés, melyet Bencze apát 1878-ban megindított, 
Angyal Ferencz és Kiihnel Ferencz pedig tovább fejlesztettek, 
nem maradt eredmény nélkül. A k ö v e t k e z ő  é v b e n  az egy
házmegyei gyűlés már örömmel hallgatta Wiesner Boldizsár igaz
gatónak évi jelentését, melyben Bonyhád és vidékének altanodánk 
iránt mutatott és folyton növekvő érdeklődéséről tesz említést. 
Ebben az évben gyarapította ásványtani szertárunkat Krnmoliny 
József helybeli gyógyszerész egy 4 45 drbot magában foglaló 
igen értékes ásványgyi'ijteménynyel, melyet rendezve és díszes 
szekrénybe helyezve szállíttatott fel a gimnázium helyiségébe. 
0  vetette meg alapját munismatikai gyűjteményünknek is 105 
drbot tévő érem- és pénzgyűjteményével, mely Lengyel Zsig- 
mond és Angyal Ferencz adománya folytán csakhamar 750 da-
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rabra növekedett. Kramoliny József nagybecsű ajándékát mély 
hálával fogadta a tanári kar és a fentartóság. Kimondották, 
hogy a becses adományt külön kezelik és a szekrényt és g y fíj- . • 
teményt a nagylelkű adományozó nevével látják el.

Az ifjúság szorgalmának ösztönzésére és a tápintézet felse- 
gélésére az eddiginél szintén nagyobb mértékben folytak be az 
adományok. Az ephorus nem szűnt meg évről-évre felhívni a 
jóltevő közönség figyelmét tápintezetünk szegény növendékeire, 
így sikerült neki ephorusi hivatalának első öt évi ciklusa vé
gén az ellátást javítani és az általa teremtett tápintézeti tőkét 
3000 frtra növelni.

A fentartóság méltányolta is munkásságát. Érdemeinek 
jegyzőkönyvbe iktatásával, egyhangú lelkesedéssel újból őt vá
lasztotta meg gondnokul a következő öt évre, mivel »már ed
dig is érdemeket szerzett az intézmény felvirágoztatása körül!«

Az egyházmegyei gyűlés továbbá a múlt évben létesített 
tanári nyugdíjintézet alapszabályait megerősítette és elrendelte, 
hogy az egyes egyházak évenként egy forinttal járuljanak 
hozzá e nemes czélú intézmény fejlesztéséhez. Örömmel érte
sült a közgyűlés arról is, hogy tíonyhád községe jótékony 
czélú mulatságok rendezése által igyekszik növelni a nyugdíj- 
intézet alaptőkéjét. Szép adomány érkezett be többek közt a 
daltársulatból, mely hangversenyének jövedelméből 84 forintot 
ajándékozott a nyugdíjintézetre. így az intézet már az első év
ben 240 frt vagyonnal zárhatta számadását. Csekély ez összeg 
mindenesetre, de épen ezen csekélység mutatja, mily törekvést 
kellett kifejteni az alapítóknak és a tanári karnak, hogy jóté
kony adakozók filléreiből létrehozza azon U000 frtnyi tőkét, 
melylyel a nyugdíjintézet az 1896-ik évben birt, midőn az »Or
szágos tanári nyugdíjintézet« létesítése után a tanári testület 
nyugdíj alapját a fentartóságnak, a gimnázium alaptőkéjének 
gy arapi tására fel ajánlotta.

A z  1 8 80-ik  é v b e n  uj  vezetők kezébe kerül az iskola. 
Régi kipróbált harczosai agg korukra való tekintettel megváltak 
az egyházmegye s igy az iskola ügyeinek vezetésétől is. Dob-



rovszky János egyházmegyei felügyelő 6 évi és Schleining 
Károly esperes, kinek érdemeit már az iskola áthelyezésének 
ismertetésénél feljegyeztem, 17 évi áldásos működés után visz- 
szavonultak a megérdemlett nyugalomba, hogy nagy felelősséggel 
járó. hivatalukat erősebb kezekbe tegyék le.

A mily veszteség érte egyházmegyénket buzgó elnökeinek 
elvesztésével, ép oly szerencsésnek mondhatjuk amiatt, hogy a 
lelépett, kipróbált harcosok helyére méltó utódokat sikerült meg
nyernie. Nádossy Kálmán kir. tanácsos, egy régi, tekintélyes s 
buzgó prot. család tagja lépett Dobrovszky után az egyház- 
megyei világi felügyelői székbe, ki hivatalát még az 1879 de- 
czember havában foglalta el s azóta a gyülekezetek bizalmának 
egyhangú nyilvánulásai folytán négy hatéves cikluson át 
egészen 1899-ig buzgó munkássággal viselte hivatalát egyház
megyénk díszére s algimnáziumunk javára. Iskolánk benne nem
csak hatalmas pártfogóra, hanem bölcs vezetőre is talált. Mint 
a korszerű haladás hive, minden célszerű reformnak előharcosa, 
keresztülvitelében pedig bölcs mérsékletü s mély megfontolásu 
tanácsadója. Mindjárt ünnepélyes beiktatásakor 1879. deczember 
10-én 200 frto t ajándékozott az algimnázium alaptőkéjének 
gyarapítására és 100 frtot a tanári nyugdíj intézetre, azután 
pedig a csaknem minden évben nyújtani szokott kisebb adomá
nyokon kívül 1884-ben 1000 írttal já ru lt az ötödik tanárialap 
tőkéjéhez s 1893-ban ismét 1000 frtta l a tornacsarnok építésé
nek költségeihez.

Schleining Károly esperes helyét az 1880. évi jul. 28-án 
Gyönkön ta rto tt egyházmegyei gyűlésen Ritter István gyönki 
lelkész foglalta el. Tizenhét évi működésének koronáját itt tette 
fel a lelépő esperes, midőn a bizottságokban az ő elnöklete 
alatt előkészített javaslatokat a tanári fizetések javítása tárgyában 
előterjesztette. Nem ő tőle indult ugyan ki az eszme, hiszen 
megindítói maguk a tanárok, előterjesztője dr. Láng Frigyes 
iskolai felügyelő volt, de a mint felszínre került, tekintélyét, be
folyását s tetterős munkásságát neki szentelte a nemes célú ügy 
keresztül vitelének.



■

—  130 —

De hogy emléke maradjon e sorokban is, mennyire szivén 
hordta fentartóságunk minden időben tanárainak érdekét s mily 
elismeréssel adózott azon küzdelemteljes, de nagyhasznu mun
kásságnak, melyet az esperességi iskola tanító testületé kifejtett, 
ide iktatom az 1880. évi junius 24-én tartott nagybizottsági 
gyűlés jkönyve alapján röviden a mozgalom megindítását s meg
ismertetem azon lelkesedést és jóakaratot, mely a szándékot 
csakhamar valósággá emelte.

Az emlitett nagybizottsági ülésen Marhauser Imre igazgató 
oly jelentést terjesztett a nagybizottság elé, melyből a gyűlés 
tagjai örömmel győződtek meg az iskolának úgy erkölcsi, szel
lemi, mint anyagi tekintetben való nagyfokú haladásáról. Az 
emelkedett hangulat közepette, melyet a jelentés a bizottság 
tagjaira gyakorolt, le lá llott Láng Frigyes dr. iskolai felügyelő 
és nagyhatású beszédben mond köszönő szavakat a tanári karnak, 
hogy kitartó, önzetlen munkásságával nemcsak tanítványai er
kölcsi és szellemi nevelése körül sikerült oly eredményt elérnie, 
mely bátran versenyre szállhat hazánk bármely iskolájával, hanem 
a társadalom kebelében is oly érdeklődést tudott ébreszteni, mely 
a felszerelések tekintetében oly állapotot teremtett, a milyet 
szegényes jövedelmű iskolánk a maga erejéből elérni talán soha 
sem lett volna képes. Ezek után rámutatott arra, mi most teen
dője a fentartóságnak, hogy algimnáziuma ne csak e színvonalon 
maradhasson, hanem a korral is kellőkép haladhasson. Kiemeli, 
hogy ennek az iskolának ősidőktől fogva legnagyobb baja taná
rainak folytonos változása, mert e folytonos változás által a 
tanítási szellem egyöntetűsége, továbbá a fegyelmi és módszeres 
eljárás folyton ingadozásnak vannak kitéve, a minek mindenkor 
csak a tanítás szenvedi kárát. Elmondja, hogy bármily erős el
határozással lép is a fiatal tánár hivatalába, az anyagi viszonyok 
nyomása alatt kénytelen minél előbb menekülni oly állás kere
sésére, melyen a megélhetés a szorgalmas munkálkodás mellett 
biztosítva van. így volt ő maga is, igy mások is, kik ez iskola 
kathedráján kezdték meg működésüket. A tanító erők ezen 
változásának a munkának meg nem felelő díjazása az oka; pedig
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a tanítás ügyének nem volna szabad egy más cél érdekében 
eszközzé válni s hogy ez ne történhessék, oly alapot kell annak 
adni a munka illendő díjazásában, melyen szilárdan tovább fej
lődhetik. Az elmondottaknál fogva tehát ő azt indítványozza, 
hogy a tanári fizetések minimuma 1000 forintban állapíttassák 
meg és a 100 tanulón felül levők tandija osztassák fel a négy 
rendes tanár közt.

Ezen szép és kellőleg megokolt előterjesztésre a nagy
bizottság minden vita nélkül elfogadta elvben a tanári fizetések 
javításáról szóló indítványt s hogy az elvi határozatot tényleg 
is keresztül vihesse, egy szükebb körű bizottságot nevezett ki, 
melynek feladatává tette annak megvizsgálását, vájjon a vagyoni 
állapot megengedi-e az indítvány megvalósítását, ha pedig úgy 
találtatnék, hogy az alapok e terhet meg nem bírják dolgozzék 
ki a bizottság egy javaslatot, minő módon volna a fizetések 
javítása keresztül vihető. A bizottság munkálatát egy hó eltelte 
után már az egyházmegyei gyűlés elé terjesztette, hol szintén 
készséggel karolták fel az ügyet és mivel az alapok jövedelmét 
nem találták elégségesnek a cél elérésére, a tandijaknak 15 írtró l 
18 írtra felemelésével segítettek a bajon.

Az iskola bonyhádi életének első decenniuma tehát örven
detes eredménynyel végződött. A tanítás céljaira szükséges helyi
ségek javíttattak, két tanár számára lakás épült, a fentartóság 
és a tanári kar kegyes adakozók filléreiből ellátta az iskolát és 
tornateret, ha nem is elegendő, de legalább a legszükségesebb 
szerekkel, az alumneumot az ephorus buzgólkodása keresetté 
tette, és a mit legelői kellett volna említenem, a tanárok fizetését 
a Lőrinczen adott 500 írtró l 1000 forintra emelték.

A tanári testület mindenkor híven teljesítette az autonom 
hatóság rendeletéit, de nem zárkózott el célszerűnek látszó 
újításoktól, melyeket az állami iskolákban behozott a vall. és 
közokt. miniszter. Alapul vette az acsai tervet, de midőn meg
ismerte annak hiányait, a fentartóság engedelmével kiegészítette 
a Pauer-féle tanterv útmutatásai szerint. A tanuló ifjúságot 
játékaiban is figyelemmel kisérte. Óra közökben a tornatéren,

y*



óra után az árnyas kertben sétált tanár és tanítvány. A fegyelmi 
kihágások és hanyagság megtorlásánál az 1872-ben készült rend
tartás — az elzárás sőt vesszőzés alkalmazását is megengedi, 
de a tanári kar a nyolcvanas évek felé mindinkább igyekezett 
a szelidebb bánásmód meghonosítására. Irányadóul szolgált e 
tekintetben valószínűleg az 1875-ben Trefort miniszter által 
kiadott »Rendtartás«. Osztálynaplót csak az utolsó évben 1880-ban 
használtak, melybe a hanyagokat, figyelmetleneket és a csintalan 
pajkosság elkövetőit bejegyezték, hogy az összes o tt tanító 
tanárok tudomással bírjanak a növendékek viseletéről és szor
galmáról. Ebben az évben szerezte a tanári testület az ének 
tanítás könnyebbé és az isteni tiszteletek áhitatossabbá tételére 
kegyes adakozásból azt a harmoniumot is, melynek hangjai mellett 
16-ik éven át dicsérték tanulóink az Urat és ápolták vallásos 
érzelmeiket.

Ebben az évben ju to tt az algimnázium egy jó l rendezett 
növénygyűjtemény birtokába is. Kiss István orvosnövendék, az 
iskolának egykori tanítványa, a következő levél kíséretében 
ajánlotta fel az algimnáziumnak: »Megtudván azt, hogy a gim
názium egy könnyen kezelhető s előadásoknál használható nö
vénygyűjteménynek híjával van: elhatároztam magamban, hogy 
gyűjteményem példányaiból egy ilynemű növénygyűjteményt 
állítsak össze s azt a tanítás könnyítése végett a tek. igazgató
ságnak felajánljam. Ezt a jelen alkalommal annál nagyobb örö
memre szolgál cselekedhetni, mert általa, mint a gimnázium volt 
növendéke, csak azon intézet iránti hálámnak adok kifejezést, 
melyben első oktatásomat nyertem.«

Nem zárok dicsérő sorokat e levélhez, hiszen a hála ilyen 
nyilvánítása nem szorul dicsérő szózatra!

Tovább megyek az örvendetes események felsorolásában. 
Oly kegyes adomány vár feljegyzésre, mely megmutatja, miképen 
kell szabadulni a felekezeti szűkkeblőség nyűgétől, midőn ember
baráti s honfiúi kötelességek hívják tettre az embert. —  Dr. 
Rosenstein József még 1877-ben kelt végrendeletében 1000 frtot 
hagyományozott oly feltétellel, hogy azt Bonyhád mezőváros



elöljárósága kezelje és kamatait a bonyhádi ev. gimnázium nö
vendékei közül vallás kiilömbség nélkül egy vagy két olyan jeles 
tanuló nyerje el, kiket erre a tanári testület érdemesnek tart. 
Ezen ösztöndij-alap kamatait azonban, minthogy a hagyatékot 
az 1880-jk év végén bonyolították le, csak a közetkező 1880/81-iki 
tanévben élvezték tanulóink. Első élvezői Berger Jakab és Dorn 
Károly 11. osztálybeli tanulók voltak.

Mig a mi kis gimnáziumunk igy rendezkedett, az alatt mélyre 
ható reformok történtek a közoktatás terén. Trefort Ágoston, 
vall. és közokt. miniszter, 1879-ben uj tantervet dolgoztatott ki, 
melyet az állami és kir. kath. iskolákban a hozzácsatot utasítá
sokkal együtt egy rendeletével 1880-ban életbe is léptetett. Az 
uj tanterv az eddig fenállott összes tantervektől lényegesen 
különbözött, azért a tanári kar iskolánk sajátos helyzeténél fogva 
már az első évben kénytelen volt a régi tanterven némi változ
tatást tenni ki változtatás a fentartóság engedélyével történt és 
kezdetben csak a számtani anyag rendezésére szorítkozott, de a 
tanári kar csakhamar átlátta az összes tanítási anyag rendezé
sének szükségességét, és mint látni fogjuk —  sürgette is az 
acsai tanterv lényeges átalakítását.

Ugyancsak az 1879-ik évben került felszínre (Trefort mi
nisztersége óta akkor már harmadszor) a középoktatás kérdé
sének országos törvény által való rendezése. A törvény javaslat 
az uj tan tervnek megfelelőleg a taneszközök és az iskolai helyi
ségek szaporítását is követelte. Fentartóságunk tehát, hogy az 
előbb-utóbb törvénynyé váló javaslat intézkedései teljesen készü
letlenül ne találják, mindent elkövetett, hogy az iskolát elegendő 
helyiséggel lássa el, ne csak a tanítás céljaira, hanem a tan
eszközök elhelyezésére is. Az iskola tőkéi azonban, mint a múlt 
évben kimutatták, a felemelt tanári fizetéseket sem fedezték tel
jesen, azért a költség előteremtése ismét nagy gondot okozott. 
De a hol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segély. Mar- 
hauser Imre a nagybizottság 1881-ik évi ülésén kimutatta, hogy 
az alumneum megtakarított tőkéje 2762 Irto t tesz, mely összeget 
kölcsönképen bízvást felvehet az esperesség, mert a tervezett
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építkezés által nemcsak a gimnázium helyiségei bővülnek, hanem 
egy uj tanári lakás is készül, melynek évi bérösszege az alum- 
neum befektetett tőkéje után 5% kamatot tesz.

A nagybizottság az ephorus ajánlatát elfogadta és az is
kolatelek jobfelől való részének kiépítését elhatározta. A nagy
bizottságot az építkezés megkezdésének oly gyors elhatározására 
különösen az bírta, mivel tudomására ju to tt a tanári kar utján, 
hogy a bonyhádiak közül többen megígérték támogatásukat, sőt 
két nagyobb mérvű segély nyújtásáról még a gyűlés folyama 
alatt maga a nagybizottság is értesült. Nádossy Kálmán esp. fel
ügyelő 100 irto t ajánlott fel, Simontsits Béla, a völgységi járás 
főszolgabirája, pedig levélben értesítette a nagybizottságot, hogy 
közbenjárására kilenc Bonyhád közelében fekvő ev. község meg
ígérte, hogy a váralljai kőbányából ingyen 100 köbméter követ 
szállít be az építkezéshez. Mély hálával vette a nagybizottság, 
valamint később az esperességi gyűlés is Simontsits főszolga
bírónak gimnáziumunk iránt tanúsított szives érdeklődését, ki 
abban az évben már másodszor adta jelét, mennyire szivén viseli 
e közhasznú intézmény fejlődésének előmozdítását. Abban az 
évben történt ugyanis, hogy a helybeli polgári casinó Simontsits 
Béla elnöklete alatt táncvigalmat rendezett, mely az elnök és 
bizottsági tagok buzgalma folytán 300 frto t jövedelmezett az 
alumneumnak.

A  tápintézet tőkéje ez évben más oldalról befolyt adomá
nyokkal is szaporodott. Dőry Dénes kir. tanácsos 200 frtta l 
segélyezte, a gyülekezetek és lelkészek részéről pedig a termé
szetbeli adományokon kívül 20 frt fo lyt be.

A könyv- és szertárak gyarapítása szintén egyletek és magá
nosok adakozásából történt. A könyvtár számára az akadémia ez 
évben küldte meg először kiadványait, Ráth Mór budapesti könyv- 
kereskedő pedig 50 becses művel gazdagította. A természetrajzi 
szertár Simontsits Béla, Kunszt Henrik és Ihrig Vilmos adomá
nyaiból szaporodott. Chemiai eszközök és rajzszerekre 75 frto t köl
töttek, mely összeget a takarékpénztár 50 frtnyi adományából és a 
1V ik osztály tanulóitól gyűjtött összegből fedezett a tanári kar.
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A z 1 8 82- i k  é v b e n  az uj épületet átadták rendeltetésének. 
A könyvtárt és a tanszereket az uj helyiségbe tették át és szakok 
szerint rendezték. Újabb beszerzésekre 100 irto t költöttek, a mit 
ismét a takarékpénztár adományából és a 800 frtos könyvtári 
tőke kamatjaiból fedeztek.

A gimnázium alaptőkéje 300 írtta l növekedett Borbély 
István hagyatékából, ki a külföldön is megemlékezett szülővárosa 
és egyháza gimnáziumáról.

A tanári testület ebben az évben különösen azon nagy 
külöinbség megszüntetésével foglalkozott, mely az 1870-iki állami 
tanterv életbe léptével algimnáziumunk és a főigazgatóságok 
vezetése alatt levő gimnáziumok között fenállott. Törekvése 
oda irányult, hogy a fentartóságot az állami tantervhez való 
közeledésre bírja. A fentartóság azonban, mivel a középoktatás 
rendezéséről szóló törvényjavaslat a felekezetek bevonásával az 
országgyűlés közoktatási bizottságában megkezdődött, és mivel 
az 1881-iki egyetemes gyűlés is intézkedett, hogy az acsai 
és állami tantervek között lévő hézag kiegyenlittessék, ezen 
dolgok végleges eldöltéig semmi újabb változtatásba nem akart 
bele menni.

A középoktatás rendezéséről szóló törvényjavaslattal szem
ben mind a fentartóság, mind a tanári testület várakozó állás
pontot fogla lt el Egyik sem nyilatkozott sem mellette, sem 
ellene, de hogy az egyházmegye nem fogadta valami nagy lel
kesedéssel, kitetszik R itte r István esperesnek az esperességi 
gyűlésen elmondott beszédéből. Az esperes ugyanis örömét fejezi 
ki a felelt, hogy a miniszteri tervezet, mivel a felekezetek részé
ről általában ellenhatásra talált, m ielőtt országgyűlési tárgyalásra 
került volna, ismét visszavettetett és »ekkép ezen egyházunkat 
közoktatási ügyére nézve mélyen érdeklő ügy megnyugtatásunkra 
a törvényhozás által ezúttal megoldva nem lett«.

A visszavont törvény javaslatot azonban Trefort miniszter 
nemsokára ismét benyújtotta és végre megalkottatott a magyar
honi középoktatás történetében korszakot alkotó 1883-iki tör
vény. E törvénynyel kiegyenlítődött a százados ellentét, mely



Mária Therezia óta az állam és az autonom felekezetek közt 
fennállott. Az állam megnyerte az őt megillető felügyeleti jogot, 
de meg is találta a módot, miképen könnyítsen a nagy terheken, 
melyeket a törvény a felekezetekre ró. Kimondotta ugyanis, hogy 
az oly iskolákat, melyek valóban szolgálatot tesznek a közokta
tás ügynek és még fejlődésre képesek, az állam a fentartó- 
ságokkal kötött szerződés mellett segélyezni fogja. Remélni 
lehetett tehát, hogy a németség ezen központjában akkor már 
nyolc évtizeden keresztül nemzeti missiót teljesítő iskola anyagi 
küzdelmei meg fognak szűnni az államsegély igénybe vételével. 
De sajnos, nem igy történt! Vezető férfiaink és egyházmegyénk 
lelkészi kara, mely az iskola alapítása óta folyton csaknem erejét 
meghaladó anyagi áldozatokat hozott, hogy esperességi tanodáját 
felvirágoztassa, prot. egyházunk autonómiáját veszélyeztető tá
madást látott a törvényben, s a helyett, hogy kapva kapott 
volna a kedvező alkalmon, mély aggodalom szállta meg az állam 
segélynek még hallatára is. És ez aggodalom, úgyszólván, álta
lános volt. K iterjedt az egész dunántúli kerületre, nemcsak a 
tolnai esperességre. Az egyházkerület világi felügyelője, Káldy 
Gyula, óva intette az egyházmegyét, hogy iskolája önkormány
zatát megőrizze és az államsegély igénybe vételétől tartózkodjék. 
Bátorította a fentartóságot, hogy bizzék evangyelmi egyházunk 
hiveinek áldozatkészségében és újabb gyűjtés utján igyekezzék 
eleget tenni a törvény kívánalmainak. 0  maga 1000 frtos ala
pítványt tett le e célra.

Az egyházmegye meghallgatta kerületi felügyelője intő szó
zatát. Hiába szólalt fel a Gyünkön 1883. juh havában tartott 
egyházmegyei gyűlésen egy elenyésző kisebbség nevében Fördős 
Vilmos egyházmegyei főjegyző, hiába bizonyítgatta napnál vilá
gosabb érvekkel, hogy az állam e törvénynyel csak azt vívta ki, 
a mi az államot joggal megilleti; hasztalan mutatta ki, hogy az 
államsegély elfogadása nem kegyelem kenyér valami feláldozott 
jogokért, hanem oly segély, melyet az autonom felekezetek azon 
nagy áldozatokért, melyekkel századokon át ily fontos állami 
érdeket elégítettek ki, méltán megérdemelnek s nyugodtan ellő-



gadhatnak; érvei nem használtak, a többség hajthatatlan maradt 
és elfogadta az isk. nagybizottság következő javaslatát: »Miután 
a fentartó egyházmegye jó l felfogott érdeke, miszerint az általa 
nagy áldozatok árán fentartott intézete felett eddig gyakorolt 
szabad rendelkezési és kormányzási jogát a törvény korlátain 
belül megkötni ne engedje; az egyházmegye —  sürgősen kérvén 
a főtiszt, egyházkerületnek is hathatós támogatását a maga 
erejéből iparkodjék az uj középiskolai törvény követelménye 
szerint egyelőre az állami segély igénybevétele nélkül berendezni 
al tanodáját.«

Ezen indítvány elfogadásával az iskolát, melynek fennállása 
óta folyton anyagi akadályokkal kellett küzdeni, ismét oly álla
potba jutatták, melyben léte a lehető legkomolyabban veszélyez
tetve volt. Pénztára az eddigi terheket is alig bírta meg, az uj 
törvény pedig követelte az ötödik tanerő beállítását, valamint 
külön rajzterem és tornacsarnok építését.

És ha kutatjuk az okát, mi indította fentartóságunkat az 
államsegéllyel szemben ily merev álláspont elfoglalására, meg
találjuk magyarázatát azon háromszásados küzdelemben, melyet 
a Protestantismus autonómiájának épségben tartásáért annyi 
alkalommal volt kénytelen küzdeni. Lehet-e hát csodálni, hogy a 
»Pátens« és »Entwurf« korszakának még élő emberei aggoda
lommal tekintettek az uj törvény elé; lehet e csodálni, hogy 
féltetten őrizték azt a kincset, melynek veszélyeztetése a hazai 
történelem tanúsága szerint mindig szoros összefüggésben volt 
a haza szabadságának veszélyeztetésével. —  Nincs tehát joga 
az utókornak elitélő kritikát mondani vezető férfiaink állásfog
lalásáról, mert ha tévedtek (a mint az idő igazolta is tévedé
süket) a tévedést nem a felekezeti szükkeblüség, hanem evan- 
gyelmi egyházunk azon drága kincsének megőrzése, épségben 
tartása okozta, melyet elődeink annyi küzdelem után is sértet
lenül hagytak ránk és a melynek megvédését az egyházmegye 
akkor az ő kezökbe tette le. Azért —  ismétlem — nem lehet 
joga senkinek romboló kézzel hozzá nyúlni azon laurus levelei
nek megtépéséhez, melyet nagyemlékű Ritterünk úgy az egyház



megye ügyeinek vezetése, mint iskolánk fejlesztése és felvirá
goztatása körül szerzett érdemeiért a tolna-baranya-somogyi 
esperességtől kiérdemelt.

A gyűlés tehát az iskola önkormányzatát fentartotta, de 
egyszersmind intézkedett, hogy a szentesített törvény kívánal
mainak eleget tegyen. Mindenek előtt az ötödik tanár fizetésére 
szükséges alap előteremtéséről gondoskodott. Követte ennek 
létrehozásánál a kerületi felügyelő biztató tanácsát. De hová is 
fordulhatott volna ez a tanügyi kiadásokkal túlságosan megterhelt 
egyházmegye, ha nem bízott volna, hogy az a bibliai olajos korsó 
o tt van minden prot. lelkében, mely ha csepeg is csak, de csep- 
je it  oda teszi a nevelés ügyének oltárára.

Ezen felül még más remény is biztatta a fentartóságot. 
Bonyhád és vidékének lakossága felekezet nélkül oly érdeklődést 
mutatott ez időtájban iskolánk iránt, a volt tanulók pedig a 
távolból is oly fényes je lé t adták az algimnázium iránti hálá
juknak, hogy az egyházmegye joggal remélhette, hogy kérő 
szózatával nyitott ajtókra talál ezeknél is.

Ily  remények közt küldték szét 1883. szeptember havában a 
Wiesner Boldizsár nagybizottsági jegyző által fogalmazott »Esdő 
szózat «-ot.

Az iskolai épületek és berendezések dolgában, mivel e nagy 
fontosságú ügy egészen lekötve tartotta a fentartóság figyelmét, 
semmi lényegesebb változás nem történt, csupán néhány uj torna
eszközt állítottak fel és a régieket kijavitatták. Az ehhez szük
séges költséget és fát W illinger Márton ajándékozta.

A tanári kar pedig, mivel mind jobban érezhető volt a 
hátrány, mely az acsai és állami tanterv közt levő külömbségből 
a tanulókra háramlóit, tovább munkált a tanterv megváltoztatásán 
és a következő kérelemmel fordult újból a nagybizottsághoz: 
»Miután a tanári kar azon kérelme, hogy az összes ev. gim
náziumoknál érvénynyel biró, lehetőleg az állami tantervhez 
közelitő uj tanterv készíttessék, még eddig nem teljesedhetett, 
mégis, miután alapos a remény, hogy az ev. egyház egyetemes 
gyűlése oly alapon, mint azt az egyetemes felügyelői hivatal
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megbízásából a budapesti ev. főgimnázium tanári kara megálla
pította, uj tantervet fog készíttetni és elfogadni, a testület újból 
kéri a nagybizottságot, kegyeskednék megengedni, illetőleg őt 
megbízni, miszerint a jövő iskolai évben a mi különleges viszo
nyaink szemmel tartása mellett az említett tantervet alapul véve, 
a régi acsai tantervtől az uj tantervhez szükséges átmenetet 
megkezdhesse.«

A tanári kar kérelme nem talált ellenzésre sem a nagy
bizottsági, sem az esperességi gyűlésen, azért a következő tan
évben az acsai tantervtől lényegesen eltérő terv szerint taní
tottak. Az eltérés különösen abban állott, hogy a magyar nyelvet 
az eddigi három óra helyett az 1. osztályban öt, a többi osz
tályokban pedig négy órában tanították s több gondot fordítottak 
az olvasmányok tartalmi és tárgyi ismertetésére. A világtörté
nelmet és természetrajzot, mint külön tantárgyakat, az alsó három 
osztályban elhagyták s helyettük leiró földrajzot tanítottak, melyet 
a I l l  ik osztályban még a physikai és mathematikai földrajzzal 
bővitettek. A negyedik osztályban magyar történelem helyett 
pedig a szükséges chemiai ismeretek előre bocsátása után ás
ványtant tanítottak. Ekkor kezdték meg a rajzoló geometria 
tanítását is.

Adományok ez évben az előbbieknél még nagyobb arány
ban folytak be. Berg Vilmos báró, tolnai földbit tokos, 100 frtot 
adományozott az alaptőkéhez, az egyházkerület pedig 100 frtot 
adott a folyó kiadások fedezésére. A könyv- és szertárak részére 
szintén több becses adomány érkezett, vétel utján pedig 200 frt 
áru könyvet és taneszközt szereztek be. Ez utóbbi kiadást az
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Lőrinczről ide hozták. Az átplántált sarj az idegen talajon talán 
elsenyvedt volna, ha nem akadnak gondos kertészei Marhauser, 
Wiesner és Arndt tanárok személyében. Nyolc évig kellett nekik 
sisiphusi munkát végezni, inig meg tudták törni a közönyt, le 
tudták győzni az elfogultságot A fentartóság biztatta, bátorí
to tta  küzdelmeikben, de a korlátolt anyagi viszonyok miatt a 
buzdításon kívül keveset adhatott. A tanári kar önzetlen mun
kássága azonban végre felébresztette városunk lakóinak érdek
lődését, és e perctől kezdve meg volt vetve az iskola fejlődésének 
alapja. Nem pusztán az anyagi támogatás, nem a magánosok, 
vagy a politikai község adománya az, melylyel a fejlődést elő
mozdították, hanem sokkal inkább az az érdeklődés, melylyel az 
iskola munkáját kisérni kezdték. Konyhád közönségének különösen 
a z é r t  tartozik hálával az algimnázium, mert úgy terjedt el jó 
hírneve, úgy fordult feléje a vidék bizalma, s úgy növekedett a 
jóltevő közönség pártolása, melynek segítségével az iskola oly 
állapotba jutott, hogy akkoriban bármely más protestáns inté
zetünkkel kiállotta a versenyt.

A z  1883-iki k ö z é p is k o la i töm ény é le tbe  lé p te té sé tő l a z  

á lla m s e g é ly  e lnyeréséig (1883— 1905).

A középiskolai törvény életbe léptetése után következő 
1883/84-iki tanévet még meg sem kezdték, már is bekövetkezett 
az, a mi a kisebb jövedelmű középiskolákat abban az időben 
minduntalan fenyegette: t. i. a tanárok gyakori változása. Az uj 
törvény követelményei értelmében a legtöbb protestáns iskolánál 
uj tanszékeket kellett állítani, melyeket többé nem lehetett be
tölteni lelkészjelöltekkel, azért az állami oklevéllel biró, valamint 
a régebbi alkalmazásban lévő tanárok is. úgy szólván keresettekké 
lettek. A bonyhádi gimnázium is elvesztette egy szorgalmas 
tanárát. Sebestyén Dávid öt évi működése után a pápai ev. ref. 
főgimnázium mathesis és természettani tanszékére hivatván meg, 
az 1883-ik év nyarán elhagyta intézetünket. Sebestyén tanszékét 
azonban a fentartóság oly férfiúval volt szerencsés betölteni, ki 
mind tudományos képzettség, mind paedagogiai jártasságra nézve



méltó utódja volt az eltávozottnak. Az 1883-ik év szeptember 
havában foglalta el állását a bonyhádi algimnáziumban Gyalogh 
István oki. tanár, ki 1868— 72-ig az iskolának egyik első nö
vendéke, ide jövetele előtt pedig három éven át a békés-csabai 
polgári leányiskolának volt tanára.

Az ötödik tanári állás szervezése még ez év folyamán nem 
valósulhatott meg, habár a fentartó testület mindent elkövetett, 
hogy a törvény kívánalmainak e tekintetben is eleget tegyen. 
A múlt évben kibocsátott »Esdő szózat, —  mint az 1883/84-iki 
értesítő mondja, »nem maradt ugyan a pusztában elhangzó 
szó, mert az ötödik tanári állás szervezésére 6000 fi ton felül 
gyűlt össze«, de ezen összeg csekély volt még arra is, hogy a 
fen tartóság legalább ideiglenesen egy helyettes tanerőt alkalmaz
hasson. Más módon akartak hát a bajon segíteni. Az iskola 
alaptőkéje t. i. 4000 írttal növekedett, melyet Zsivora György 
hagyományozott végrendeleti leg. Ezen tőkének jövedelmét akarták 
a gyűjtés utján befolyt összeg kamatjaihoz csatolni s az ideig
lenesen beállított tanerő lizetését ebből fedezni. E végből a 
fen tartóság kimutatást készíttetett Graf József egyházmegyei 
pénztárossal, hogy vájjon a 4000 írt kamatja nélkül biztosan 
fedezhetők-e az eddigi rendes kiadások.

A pénztáros rövid idő alatt beterjesztette kimutatását az 
iskola rendes bevételei és kiadásairól, a melyből kitűnt, hogy az 
iskolának 1870-ben feltüntetett 16000 frt tőkéje az azóta befolyt 
adományokat is bele véve, most 14.862 írtra olvadt le. Ezen 
összeg f)°,'o kamattal számítva, az esperesség gyülekezeteinek lel
készeinek és tanítóinak évi illetékeivel, a kerületi subventióval 
és az 1800 írtra felvett tandíj jövedelemmel együtt 4302 frt évi 
jövedelmet biztosított, a melylyel szemben azonban 1700 fr t kiadás 
állott fenn. így tehát a folyó kiadásoknál is 300 frt hiány volt, 
melyet eddig azért fedezhettek, mert a meglevő csekély tőke nagy 
részét 8° o mellett kamatoztathatták, és az évi tandíj jövedelem 
is mindig nagyobb volt a középszáinitússal felvett összegnél.

Nagy aggodalmat ke lte tt a gyűlés tagjaiban a fe ltüntetett 
állapot. Tudta ugyan mindenki, hogy az alaptőke régibb ala-
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pitványok elvesztése, a chevra kadischanál levő adósság tör
lesztése és az építkezéseknél történt befektetések folytán csök
kent, de ily eredményre még sem számítottak. A veszély na
gyobb volt, mint gondolták. Az egyházmegyei gyűlés tehát a 
kerület oltalmába ajánlotta iskoláját, onnan várta kis vetemé
nyes kertjének megmentését. E végből a hiánylat pontos k i
mutatásával felterjesztést intézett a kerülethez azon kérelemmel, 
hogy az »arra nézve módot találni kegyeskedjék, mikép ezen 
hiánylat vagy a szabad rendelkezésre bocsátott kerületi állam
segélyből, vagy más egyéb forrásból fedeztessék és ekép is
kolánk, mint ilyen autonom protestáns jellegét megtarthassa; 
azon nem várt esetben pedig, ha azt ilyenül fentartani nem 
óhajtaná, mondja ki a kér. gyűlés, hogy az egyházkerület ezen 
kebelbeli iskolájára nézve az 1883-iki 30. t. ez. 47. §. értelmé
ben az állam kormánynyal szerződésre lép.«

Az a mély . aggodalom tehát, mely az egyházmegyét az 
államsegély igénybe vételével szemben a törvény életbe lépte
kor megszállta, —  mint e felterjesztésből kitűnik, — részben még 
most is fogva tarto tta  a kedélyeket. Még most is ott keresték 
a segélyt, a honnan, —  tekintve ev. egyházunk szegényes hely
zetét, várni alig lehetett.

A határozatból azonban kitetszik az is, hogy az algim
názium fenállásának fontossága szeme előtt lebegett a gyűlés 
minden tagjának, valamint az is, hogy a 83-iki törvény áldá
sos hatása már az első évben érezhető volt. A tiszai kerület 
némely iskolájának, nevezetesen Rozsnyónak és Rimaszombatnak 
példája, melyek 1884-ben szerződésre léptek az állammal a 
nélkül, hogy autonom felekezeti jellegüket elvesztették volna, 
egyházmegyénkben is több és több hívőt v itt át az államsegélyt 
igénybe venni óhajtók táborába.

Az egyházmegyének az iskola ilyen kétséges állapotában 
egyedül az nyújtott némi örömet, hogy alumneuma, melyet 
Marhauser Imre éppen 10 évvel ezelőtt vett gondozása alá, oly 
szépen virágzásnak indáit. Az építkezésre fordított összegen kí
vül ismét szép tőkével rendelkezett, továbbá nagy látogatott-



Ságnak és segélyzésnek örvendett, pedig ez évben a közönség 
pártfogását más czélra is igénybe vették. A fentartóság jó l tud
ta, kinek köszönheti e szép eredményt, azért szorgalmas mun
kását újra azon megtiszteltetésben részesítette, hogy most már 
harmad ízben ismét őt bízta meg az alumneum további gon
dozásával.

Az iskola belső felszerelésében lényegesebb változás nem 
történt. A szertárakat most is csak ajándékok utján gyarapit- 
hatták. A könyvtár részére Apponyi Sándor gróf ajándékozott 
több becses művet, az ifjúság barátai pedig ismét elküldték 
adományaikat a szorgalmas tanulók jutalmazására.

Az V-ik tanári állás alaptőkéjére, -  mint említettem az 
első évben 0000 frt gyűlt össze. Nagyobb összeggel járultak 
ez alaphoz Nád assy. Kálmán és a felső-káldy Káldi család, kik 
egyenként 1000 frtot adományoztak. Ezen adományok után 
Bonyhád községet találjuk az első helyen, mely 500 forintot 
ajánlott fel. A lelkészi kar általában véve bőkezűen adakozott, 
de különösen kitűntek Thomka Gusztáv, ki 200 írttal, Hammel 
Alajos és Érmei Gyula, kik 100— 100 írttal, Schleining Károly, 
Apáthy Károly, Wágner Samu és Karsay Sándor püspök, kik 
50— 50 írttal járultak az alaphoz A világiak közül Káldy Gyula 
kerületi felügyelő évenként 100 frto t ajánlott fel, dr. Borbély 
József, Dőry Dénes kir, tanácsos, Mindszenti Aurél 100 100 frtot,
Bérezel Mór tábornok. Kund Béla, Mayer Károly és Knar Albert 
50 - 50 frtot, végül a győri ev. gyülekezet és a bonyhádi 
takarékpénztár 100 -1 0 0  frtot adtak.

Az 1834-ik évben az egyetemes tanügyi bizottság azon 
az alapon, melyet a budapesti ág ev. gimnázium tanári kara 
már a múlt iskolai évre megállapított a gimnáziumi oktatás ren
dezése iránt« egy kidolgozott tervezetet nyújtott be az egye
temes gyűlésnek, mely a szorosabb értelemben vett gimnáziumi 
tanterven kívül magában foglalta az ezzel szoros összeköttetés
ben levő egyéb dolgokat is, az állami törvény czéljainak és 
igényeinek megfelelőleg. Minthogy azonban az egyetemes gyű
lés csak októberben ült össze, a tanterv az 1884/85-iki tanévben



még nem léphetett életbe. Algimnáziumunk nagybizottsága tehát 
elrendelte, hogy az 188 4,'85-iki tanévben a budapesti főgimnázium 
tanári karától kidolgozott és a múlt évben átmenetileg alkalma
zott tanterv szerint történjék a tanítás. De mivel ezen tanterv 
a tanévet félévek helyett harmadokra osztja oly formán, hogy 
az év végén az egész évi tananyagról számoljanak be a tanu
lók, megbízást kapott a tanári kar, hogy a tantervnek megfe
lelő uj vizsgálati tervet dolgozzék ki.

A tanári kar a vizsgálati tervet elkészítvén, az 1885. évi 
ápr. hó 23-án tartott nagybizottsági gyűlés elé terjesztette, 
mely azt változtatás nélkül elfogadta.

Az uj vizsgálati szabályzat a következő:

SZABÁLYZAT
az iskolai év fe losztására és a vizsgálatra nézve.

1. Az iskolai év az eddig szokásos két félév helyett 3 időszakra 
(hatmádra) osztatik, úgy, hogy az első időszak terjed az isk. év kezdeté
től deczember 23-ig; a második január hó 2 tói a virág-vasárnap előtti 
szombatig; a harmadik fehér-vasárnaptól az iskolaév végéig —  illetőleg 
az év végén tartandó szigorlatokig. —•

2. A két első harmad végén az egyes tantárgyakból osztályozás 
történik és az osztályzat az úgy nevezett „értesítőben“ a szülőkkel — - 
az értesítő visszaszolgáltatásának kötelezettsége mellett — közöltetik. —  
A z utolsó harmad végén az osztályozási jegyek szintén megállapittatnak 
és az osztályozási naplóba az előbbiek mellé beíratnak. —

3. Az utolsó, —  harmadik harmad végén, a moly harmadban az 
egész évi tananyag átisinótlendő leszen, az egész éven át tanultakból 
tantárgyanként minden egyes tanuló megvizsgáltatik az előadó tanár és 
a mellé adott censor által. -— A szigorlati vizsgálat az előre kitűzött 
napon délelőtt és délután két osztályonként tartatik az előre kihirdetett 
idő —  és tantárgybeosztás szerint, úgy hogy lehetőleg két tanár osztassák 
be mint censor. —  A szigorlati rend a tanári kar által előre elkészítve 
az iskolai hatóságnak bejelentendő és jóváhagyás után a szigorlat meg
kezdése előtt nyolcz nappal kinyomatva szülei tudósítás végett a tanuló
nak kiadandó, egyszersmind az iskolai felügyelő urnák és az ésp. lelkészi 
hivataloknak is megküldendő.

4. A  szigorlaton a kirendelt censor az egyes tantárgyakból osztályoz 
és ezen osztályozási jegyet a már meglevő és a bárom harmadról nyert
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osztályozási jegy mellé az osztályozási naplóba bevezeti. — Ezen négy 
osztályozási jegyből állapítja meg .a tanári k a r —  az előadó tanár véle
ményének döntő súlyt engedvén —  az egész isk. évről szóló érdemjegyet, 
a mely az osztályozási naplóba és innen az anyakönyvbe bevezettetik. —  
A felsőbb osztályba való átlépés vagy ismétlésre utasítás vagy javitó  
vizsgára bocsátás ezen évvégi classifieatiótól tétetik függővé. —  A szi
gorlatra az iskolai nagybizottság elnökségének jogában áll az iskolai 
felügyelő ur mellé az isk. nagy-bizottság tagjai közül megbízottakat 
kinevezni.

5. Az iskolai évet mind a négy osztálylyal együttesen tartandó fél
napi nyilvános vizsga zárja be. -— Ezen a tanügy iránt érdeklődő tágabb 
körű közönség számára tartandó vizsgán a vallástan kivételével, a mely 
minden osztálylyal előveendő, csak egyes kitűzött tantárgyak fordulnak 
elő, de úgy, hogy minden osztályra lehetőleg minden tanárnak legalább 
két tantárgy essék. —

Ez év folyamán érkezett meg a kerületi gyűlésnek az egy
házmegye múlt. évi kérelmére adott válasza, mely ahelyett, hogy 
a legbiztosabb segedelem igénybevétele felé terelte volna a fen- 
tartóság figyelmét,-szintén azon határozatot hozta, hogy »algim
náziumunk felekezeti jellegének fentartását úgy protestáns, mint 
magyar nemzeti érdekből a délvidékén szükségesnek tartja  és 
ezért a pártolásra melegen ajánlja«. De e szives ajánlat nem 
sokat változtatott az iskola szorult helyzetén. Eredménye mind
össze az lett, bogy az egyetemes gyűlés egyszermindenkorra 
200 frto t szavazott meg az ötödik tanszék szervezésére.

Az egyházkerület tehát elismerte az algimnázium fennállá
sának szükségességét, de jóakarata ajánlás és biztatáson kívül 
semmivel sem segélyezte. Itt pedig gyors segélyre, gyors intéz
kedésre volt szükség, mert e tanév folyamán már megjelent 
intézetünkben a kormány kiküldötte is. Az 1885-ik év január 
25-én látogatta meg először iskolánkat, mint miniszteri meg
bízott, Mészáros Nándor, pécsi tankerületi főigazgató. A miniszteri 
megbízott az igazgató jelentése szerint »az iskola szellemi 
életét illetőleg megelégedését nyilvánította«, de sürgette az 
ötödik tanerő alkalmazását és kifogásolta az egyes osztályok 
belső berendezését valamint a szertári helyiséget is, mint a mely
ben »a fölszerelés tárgyai a szemléltetésnek és az ezzel egybe-
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kapcsolt tanulásnak és okulásnak nem eléggé hozzáférhetők«. 
A miniszteri megbízott továbbá már ekkor figyelmeztette a tanári 
kart. hogy a fentartóság munkálkodását irányítsa minél előbb a 
83-iki törvényben megkívánt helyiségeknek, t. i. a rajzteremnek és 
t  o rn ács arn oknak előállít ás ár a.

Nagy figyelemmel hallgatta a nagybizottság a főigazgatói 
látogatásról felolvasott jelentést és az abban foglalt kivánal
maknak szükségességét maga is elismerte, de az iskola szorult 
anyagi viszonyai miatt egyelőre nem tehetett többet, mint hogy 
a kifogásolt osztálytermek belső berendezésének megváltoztatását 
azonnal elrendelte, de oly föltétel alatt, hogy az az évi költség- 
vetés keretén belül eszközöltessék. A tornacsarnok felépítésének 
módozatairól szintén tanácskozott a bizottság. Tanácskozásának 
eredménye azon határozat, mely meghagyja, hogy az igazgató 
intézzen kérdést a városi hatósághoz, nem volna-e hajlandó közös 
költséggel egy a célnak megfelelő tornahelyiséget építtetni, 
melyben aztán a város összes iskolái nyerhetnének a tornában 
oktatást. Ez az életrevaló eszme azonban csakhamar ela
ludt, mert a későbbi jegyzőkönyvekben semmi említés nincs 
róla, hogy az igazgató milyen eredménynyel járt el megbíza
tásában.

Az ötödik tanszék betöltésének kérdésében elhatározó lépést 
te tt a gyűlés. Belátta ugyanis, hogy sem a kerületnek pártfogást 
ajánló jóakarata, sem az egyetemnek ily kis mérvű segélyezése« 
(a fentebb említett 200 frt) meg nem óvhatja az iskolát a 
törvényben megjelölt kormányi megintéstől, ha a következő 
1885/86 iki tanévre a törvény követelte ötödik tanári állást nem 
szervezi. De e célra gyűjtött alaptőke, minthogy a múlt évről 
csak 1143 írtta l szaporodott s igy összesen csak 7143 ir to t 
tett, még most sem volt elegendő arra, hogy a kamat jövedel
méből az ötödik tanerőt díjazhassák. A fentartóság azonban nem 
akarta, hogy most, mikor »a más felekezetit taníttató szülők 
részéről is a bizalomnak kétségbe vonhatlan jeleivel találkozott,- 
a megintés által az intézet jó hírét kockára tegye és a taníttató 
szülőkben bizalmatlanságot keltsen, azért elhatározta, hogy a



következő tanévre 600 frt fizetéssel egy ideiglenes állást szervez, 
melyet a gyű jtö tt alaptőke két évi kamatjából fedez.

Az egyházmegye 1885 jun. 23-án Bonyhádon tartott gyű
lésén helybenhagyta a nagybizottság határozatát, de mivel ez 
az ideiglenes állapot egy évnél tovább nem tarthatott, elhatá
rozta a közgyűlés, hogy ha a kerület múlt évi kijelentése után 
sem részesítene az egyházmegyét oly mérvű segélyezésben, 
melylyel iskoláját a törvény kívánalmainak megfelelőleg szervez
hesse, >kénytelen újból megkérni a főtiszt, kerületet, hogy a szük
séghez képest az államsegélyt is igénybe vehesse.«

Az egyházmegyei gyűlésnek az ideiglenes tanerő alkalma
zását kimondó határozata után az elnökség a tanári kar meg
hallgatásával pályázatot hirdetett a földrajz és természetrajzi 
szakra. A pályázati határidő leteltéig csak egy okleveles tanár, 
Kirchner Károly nyújtotta be kérvényét, kit a fentartóság 
örömmel alkalmazott algimnáziumában, mert az intézetnek három 
éven át jelesrendii tanítványa volt és mint nevelő, már paeda- 
gogiai gyakorlattal is birt. így az 1885 86-iki tanévet már öt 
tanár tanítása mellett kezdték meg.

Az 1885-iki tanévben alapították a Petőfi-nevét viselő 100 
forintos ösztöndíj alapot. Az eszmét Marhauser Imre tanár pen
dítette meg az 1884. évi augustus havában Sár-Szt.-Lőrinczen 
tartott ünnepély alkalmával, midőn azon házat, hol Petőfi lőrinczi 
tanuló korában lakott, emléktáblával jelölték meg. A gyűjtést is 
itt kezdették meg, de csak 27 frto t eredményezett, mely összeget 
azonban az igazgató és a tanári kar újabb gyűjtés által még 
az év elején 100 frtra egészített ki.

Az ötödik tanári alapot az egyetemes gyűlés 200 frtos és 
a kerület 100 frtos adományán kívül Káldy Gyula kerületi fel
ügyelő újabb 100 frtos adománynyal gyarapította. Dr. Schvetz 
Antal ügyvéd pedig a régi alaptőke gyarapítására ajándékozott 
150 frtot.

A takarékpénztár 100 forintos adományából ez évben a 
könyvtár számára szereztek be több becses művet, köztük a 
magyar klassikusokat. Dr. Moldoványi István ügyvéd 10 frto t
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ajánlott fel a latin nyelvben jó  előmenetelt tanúsító tanuló ju ta l
mazására. Az adományozó ezen szives adományát ezután is 
minden évben megújította egészen Bonyhádról való távozásáig, 
mely az 1.897-ik évben történt.

Az alumneum is előbbre haladt ez évben ismét egy lépéssel. 
Marhauser Imre ephorus jelentéséből tudjuk, hogy 1183 forint 
költséggel uj helyiséget építettek számára saját pénztárából. Az 
újonnan emelt épület oly nagy volt, hogy egy osztály számára 
tantermet is adott.

A következő tanévet alig nyitották meg, már a második 
hónapban ismét csak négy tanára maradt az intézetnek. Leg
régibb munkása, Wiesner Boldizsár hagyta el, hogy a nagyemlékű 
Schleining örökét, a tekintélyes majosi ev. egyház lelkészi állását 
elfoglalja. Nagy veszteség volt az iskolára Wiesner távozása. 
Nem szólok róla, mint emberről, mert az általános tisztelet, 
melylyel ismerősei mai nap is körülveszik, legfényesebb bizonyí
téka, az ő férfias jellemének, de fel kell említenem volt tanít
ványainak magasztaló szavait, melyek valamint tanárértekezleti 
jegyzőkönyveink lapjai is fényesen igazolják', milyen paedagogust 
vesztett benne az intézet.

Wiesner távozása után az első időszak végéig a megmaradt 
négy tanár felosztotta egymásközt az ő tárgyait, de a második 
időszak elején már it t  találjuk Forberger László oki. tanárt, k it 
a fentartóság Hunfalvy Pál ajánlatára hivott meg az időközben 
rendes tanárrá előléptetett Kirchner Károly helyére.

Az ötödik tanár beállításával a tanári testület munkája 
lényegesen megkönnyebbült. Az eddig tanított 23— 24 óra helyett 
csak 19— 20 óra esett egyre-egyre, miáltal a tanítás sokkal 
intensivebb irányt vehetett. Az egyetemes gyűléstől 1884 őszén 
elfogadott tantervet egész teljességében életbe léptethették. A 
módszeres eljárásban és fegyelmezésben a hospitálás kimondása 
által a kívánatos egyöntetű eljárás lassan-lassan szintén a meg
valósulás felé közeledett. A hospitálás kimondására Gyalog István 
tanár egy indítványa szolgáltatott alkalmat. Ő ugyanis saját 
példáján okulva, szükségesnek tartotta, hogy az igazgató különösen
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az újonnan alkalmazott tanárok tanítási óráit meglátogassa és 
tapasztalatait a tanári értekezleteken előterjessze s az esetleges 
hibákra a kezdő tanárt figyelmeztesse, hogy igy alkalma nyíljék 
az intézetben követett eljárással hamarább megismerkedni és ha 
az uj tanerő eljárásában valami követésre méltó találtatnék, azt 
az intézetben meghonosítani. Indítványának elfogadását szüksé
gesnek tartotta azért is, hogy ily módon az igazgató az uj tanár 
működéséről részletesebb és hűbb informátiót terjeszthet a fen- 
tartóság elé, és az ezen informátió alapján az uj tanárt állásában 
nyugodtan megerősítheti. Arndt János tanár felszólalására, ki az 
igazgató hospitálásában egyoldalú inspiciálást látott, a nagy 
bizottság Gyalog indítványát oly alakban fogadta el, mint azt 
az állami rendtartás és a tantervhez kiadott utasítások már 
1870-ben hangoztatták, hogy t. i. az igazgató s az egyes tanárok 
látogassák meg egymást szabad óráikban és szerzett tapaszta
lataikat aztán tegyék megbeszélés tárgyává.

Az iskolát ebben az évben oly kitüntetés érte, a minőben 
még ezelőtt nem részesült. Káldy Gyula kerületi felügyelő 
Nádossy Kálmán egyli. m. felügyelő társaságában május hó végén 
váratlanul megjelent az intézetben. Két napot tö ltö tt itt, mely 
idő alatt i.gy a tanítás módja és eredményéről, mint az iskola 
vagyoni állapotáról meggyőződést szerzett magának. S a mily 
mértékben örvendett a tanári kar buzgó működésén és az elért 
szép eredményen, éppen oly elszomoritólag hatott rá az akkori 
szegényes vagyoni állapot. De szebb jövőnek reményét ébresz
tette a tanári karban azon kijelentésével, hogy az egyházkerület 
ezen »nemzeti culturmissiot teljesítő intézetet minden esetre fenn 
fogja tartani, ha a tanári kar az eddigi utón halad«. A kerületi 
felügyelő ajkáról elhangzott szavakat megfelelő tett is követte. 
0  maga a már említett 100 frtnyi évi járulékát 200 frtra emelte, 
a kerületnél pedig kieszközölte, hogy az az évenként nyújtott 
030 frtnyi segélyen kívül vallás tanításra még évi 200 frt 
járulékot szavazott meg.

A felszerelések dolgában nagy haladás történt. A könyvtár 
számára több becses adományon kivid 20 kötet értékes szakmunkát



szereztek, a chemiai szertár gyarapítására pedig 25 forintot 
forditottak. A rajztanitás céljaira számos mintát és egy a »távlati 
viszonyt kitüntető távlati készüléket« hozattak. Továbbá jóltevő 
tanügybarátok és a helybeli takarékpénztár adományai lehetővé 
tették, hogy a selmeczbányai bánya igazgatóságától az 1 885-ik 
évi országos kiállításon kiá llíto tt ásvány és kőzet gyűjtemény 
legnagyobbikát (180 fr t értékben) szerezhette meg a tanári kar. 
Ajándék utján a természetrajzi gyűjteményt több kitömött ma
dárral és »több tengeri á latta l« szaporították.

Az alaptőke is szép összeggel szaporodott. Prónay Dezső br. 
egyetemes felügyelő 300 frtot, Wagner Péter 200 ir to t adott. 
Végrendeletileg Schleining Károly 100, Hilbert István pedig 
30 frto t hagyományoztak. Ebben az évben ju to tt végre az iskola 
a Schneiker-féle hagyaték birtokába is, mely 1270 frto t tett.

A miniszteri megbízott május hó 21. és 22-én végzett hiva
talos látogatása alkalmával szívesen constatálta, hogy az intézet 
berendezését tekintve, sok haladást vett észre, de kijelentette, 
hogy még két osztályterem megváltoztatása nagyon óhajtandó. 
A tanári kar közölte a fentartósággal a miniszteri megbízott 
óhajtását, de még mielőtt a kívánalmak teljesítéséről intézkedés 
történhetett volna, egy leirat érkezett a vall. és közokt. minisz
tertől, melyben a miniszter megbízottja által már a megelőző 
évben hangoztatott hiányok sürgős pótlását követeli s egyszers
mind felhívja a fentartóságot, hogy az iskola épület alaprajzát 
s oldalmetszetét, feltüntetve a szükséges méretekkel s az egyes 
helyiségek megnevezésével, hozzá felterjeszsze.

Ugyanezen miniszteri le ira t bekivánta a tanárok minősit- 
vényi táblázatát annak megbirálása végett, hogy a középiskolai 
törvény 32. §-nak eleget tett-e a fentartóság. Elrendelte végül 
hogy a fentartóság igazolja, hogy azok, kik az említett törvény 
29-ik paragraphusa alapján kívánják elismertetni jogosultságukat, 
szolgáltak-e az 1883-ik év augusztus hó 20-ka előtt legalább 
három évig, mint rendes tanárok, — s ha igen nyilatkozzanak 
az illetők, mely tárgyakból kívánják magukat jogosultaknak 
tekintetni.



Az isk. nagybizottság a leirat felolvasása után rögtön intéz
kedett, hogy a miniszter kívánalmainak’, a mennyire anyagi ereje 
engedi, eleget tegyen. A kifogásolt két osztálytermet a nyári 
szünidő folyamán 1300 frt költséggel felépítette és az intézeti 
épület tervrajzát a tanárok minősitvényi táblázatával s a szükséges 
igazolványnyal együtt felterjesztette. S végül, hogy az ötödik 
tanári állás is rendszeresittethessék, az egyházmegyei gyűlés a 
nagybizottság javaslatára újból kérte a kerület támogatását, az 
egyházmegye lelkészeihez és tanítóihoz pedig felhívást intézett, 
hogy gyülekezeteikben évenként gyűjtést rendezzenek e célra.

A két osztályterem felépítésének költségeihez Nádossy 
Kálmán egyhm. felügyelő 05 frtot, Georgievics Pál 2000 téglát 
ajándékozott, dr. Moldoványi István, bonyhádi Perczel József és 
Eleischman Lipót pedig másnemű építkezési anyagot adtak. Az 
ezen adományokon felül levő összeget az alumneum pénztárából 
fedezték.

A k ö v e t k e z ő  1 88 0/8 7 - i k i tanévben ismét építkezések 
foglalkoztatják az iskolai bizottságokat. A tanári kar ugyanis 
mindjárt a tanév kezdetén azt a sajnos tapasztalatot tette, hogy 
az iskolaépületnek az utczárá néző balszárnya oly rozzant álla
potba jutott, hogy a tanítás benne tovább életveszéllyel járna. 
Az iskolai pénztár azonban üres volt, tehát újból az alumneumi 
tőkéhez kellett nyúlni, mely ekkor 2000 frto t tett s a melyet 
amortisatio utján vélt visszatizethetőnek a fentartóság. Ezenkívül 
dr. Moldoványi István 100 frtot, Erhardt Henrik és Bonyhád 
nagyközség 50 50 frtot, Georgievics Pál 3000 téglát, Győré és
Várallja községek 20 20 szekér követ ajándékoztak; más tan-
ügybarátok pedig úgy segítettek az iskola szorult helyzetén, 
hogy öt év múlva visszafizetendő kamatnélküli kölcsönt adtak. 
Az építés azonban a beadott költségvetés szerint 3700 frtba 
kei ült, azért az egyházmegye folyamodott a kerülethez is, hogy 
a szabad rendelkezésre adott államsegélyből 1000 frtos ingyen- 
kölcsönt nyújtson az iskolának.

Az építő bizottság tagjaiul dr. Láng Erigyes, gimn. fel
ügyelő és Graf József lelkész elnöklete alatt, Marhauser Imre,

—  151 —



Knar Albert, Rück Alajos és Beck József választattak meg. Az 
épitést most is házi kezeléssel végezték és Marhauser Imre igaz
gatót bízták meg a szükséges anyag beszerzésével.

Alig a nagybizottság az iskolaépület helyreállításán fára
dozott, addig szeretett egyházi elnöke, R itter István a halállal 
vívódott, mely 1887. február havában el is ragadta. Hat évig 
vo lt az egyházmegye és az iskolai nagybizottság egyházi elnöke 
éppen abban az időben, mikor a 83-iki törvény értelmében az 
algimnáziumnak egészen át kellett alakulni. Ennek a törvénynek 
nem volt barátja, féltette tőle az autonómiát, de tisztelettel hajolt 
meg minden intézkedése előtt és azokat ev. egyházunk autono- 
micus jogainak keretén belül végrehajtani is törekedett. Iskolánk 
fejlesztése körül szerzett érdemeit elnöktársa, Nádossy Kálmán 
felügyelő méltatta az 1887-ik évi május hó 4-én Bonyhádon 
ta rto tt rendkívüli egyházmegyei közgyűlésen, hol a következőket 
mondja róla: »A vallásosság mellett a nevelés és oktatás ügye 
képezte gondozása főtárgyát, és irányt adva az egyházmegyének, 
sikerült bonyhádi altanodánkat az 1883. évi XXX-ik törvényczikk 
követelményeinek, megfelelőleg rendezni és mint autonom fele
kezeti középiskolát fentartani. Ezen eredmény, melyre egyház
megyénk mindig büszke lehet, megnyugvással tölté el aggódó 
keblét, mert biztosítva látta gyermekeink prot. és hazafias 
szellemben leendő nevelését. És most, midőn intézetünk alaki
lag is befejezése előtt áll, nem gyönyörködhetik fáradozásának 
gyümölcsében.«

Ugyanezen gyűlésen, melyen a kimúlt esperest elsiratták, 
uj vezetőt választottak a nagy kiterjedésű egyházmegye élére. 
És az egyházmegyét szerencse csillaga most sem hagyta el. 
Bauer Adolf hidegkúti lelkész egyházmegyei főjegyző személyében 
sikerült megtalálni Schleining és R itter utódát. Az uj esperes 
elődeinek iskolájában nevelkedett s az egyházmegye és iskola 
ügyeinek vezetésébén megválasztása előtt is mindig élénk részt 
ve tt Algimnáziumunk kormányzásának élére az iskola felvirágzás! 
korszakának kezdetén állt, s felvirágzásának tetőpontjára külö
nösen azon bölcs előrelátással emelte, melylyel a tanári karnak,



inéi}' a hetvenes években úgyszólván egyedüli megmentője, azóta 
pedig mindig fáradhatatlan buzgalmu munkása volt az iskolának, 
a további fejlesztés munkájában nagyobb tért engedett, szabadabb 
mozgást biztosított. Es ezzel megvetette a természetes fejlődés 
alapját, mert a tanár, ki az iskolában él, legkönnyebben felis
merheti a hiányokat, legjobban tudhatja a szükségleteket, azért 
vele szemben a »sic volo, sic iubeo« elvének alkalmazása az 
iskola fejlődésére csak káros következményű lehet.

Az uj egyházi elnök az 1887. évi junius 15-én vezette 
először a nagybizottsági gyűlés tárgyalásait, mely alkalommal 
Marhauser Imre igazgató jelentette, hogy a vall. és közokt. 
miniszter a múlt évben bekivánt tervrajzot és minősitvényi táb
lázatokat azon záradékkal küldötte^ vissza, hogy Marhauser Imrét, 
a latin nyelvből és természetrajzból, Arndt Jánost pedig a magyar 
nyelv és történelemből az 1883-iki középiskolai törvény 20. §. 
értelmében jogosított tanároknak ismeri el. — Ugyanezen leirat
ban újból sürgeti a miniszter a rajzterem és tornacsarnok fel
állítását. A fentartóság elismerte, hogy ezen hiányokon is minél 
előbb kell segítenie, de tekintve azt, hogy az iskola épületre az 
utolsó két év alatt 4000 frtot, a lefolyt 17 év alatt pedig közel 
20000 frto t fordított, a miniszter kívánalmának semmiképpen 
nem tehetett eleget. Mivel azonban tudomására esett a nagy
bizottságnak, hogy a testvér ev. ref. egyház gimnáziumai épít
kezési célokra nyertek államsegélyt anélkül, hogy önkormányzati 
jogukat bármi tekintetben is elvesztették volna, az egyházmegye 
utján kérelmet intézett a kerülethez, hogy a tornacsarnok és 
rajzterem felépítésére az államkormánytól 8000 frtos segélyt 
eszközöljön ki. A torna- és vallástanitás rendezésének kérdését, 
melyet szintén sürget a miniszteri leirat, úgy oldotta meg a 
bizottság, hogy a vallástanitást Arndt János és Marhauser Imre 
lelkész-tanárokra bízta, a tornatanitásra pedig 100 fr t külön 
díjazás mellett újból Forberger László rendes tanárt kérte fel.

A miniszteri leiratban követelt intézkedések tárgyalása után 
örömmel értesült a nagybizottság az igazgató további jelentésé
ből azon adományról, melyet »iskolánkat közelebbről nem is
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ismerő, de a nevelés és egyháza iránt melegen érző kerületbeli 
férfiú,« Szimunyák Antal volt soproni ügyvéd és birtokos, vég- 
rendeletileg az algimnáziumnak hagyományozott. Német Eerencz, 
intézetünk volt tanítványáé az érdem, ki iskolánkra irányította 
Szimunyák Antal figyelmét. E hagyaték birtokába ugyan még 
nem juto tt az iskola, de bírói végzéssel már biztosítva van annak 
a jövőben való bírása.

A könyv- és szertárak gyarapítására fordított összeg ez 
évben nincs feltüntetve. Az évi Értesítő csak a könyvtári alap 
jövedelméből vásárolt munkákat és a befolyt ajándék tárgyakat 
sorolja fel s ez utóbbiak felsorolásánál említi, hogy a tanszerek 
ezeken felül vétel utján is szaporodtak.

Az ifjúság barátai szokott adományukat ez évben is a tanári 
kar rendelkezésére bocsátották, hogy abból a szorgalmasakat 
belátása szerint jutalmazza.

Az építési kiadások fedezésére kamatnélkuli kölcsönt a 
következők ajánlottak fel: dr. Sas István 200 frtot, özv. Prinner 
Teréz, Kréth Radó, Fördős Vilmos, Haffner István, dr. Pót 
Radó, dr. Hilbert István, Heck József, Eibach Ödön, Mauthner 
Fülöp, Engel Miksa, Lengyel Zsigmond, Halász Géza. Guggen- 
berger János, Wagner Samu, Horváth Sándor 100 -100 frtot, 
Schultheisz Imre, Müller Lipót, K ring Miklós és Hammel Lajos 
50— 50 frtot.

Ily hathatós támogatás mellett az uj épületet az 1887/88-iki 
tanév elején már átadhatták rendeltetésének anélkül, hogy az 
iskolai pénztárt nagyobb adósság terhelte volna, mert a köl
csönt felajánlók közül sokan, részint az épület felavatási ünne
pélyén, részben pedig későbben, az iskola javára lemondtak 
követeléseikről.

Az épület ünnepélyes felavatása 1887. október 26-án történt, 
mely alkalommal Graf József helybeli lelkész mondta az isteni 
tiszteletet bevezető imát, Sántha Károly sár-szt.-lőrinczi lelkész 
pedig emelkedett szellemű egyházi beszédet tartott. Az isteni 
tisztelet végezte után Arndt János tanár felolvasta az iskola



rövid történetét és végül az egyházmegye esperese, Bauer Adolf 
szép beszéd kíséretében felavatta a helyiséget.

Az ünnepélyen úgy a helybeliek, mint a vidékiek közül 
számosán jelentek meg és az idesereglett szép számú közönségnek 
alkalma nyílt személyesen is meggyőződni, hogy az algimnázium 
a kor követelményeinek teljesen megfelelő épülettel bir, valamint 
arról is, hogy a szertárakban a tanításhoz szükséges tanszerek 
legnagyobb része feltalálható. így a 88-iki törvény által meg
kívánt rendezésből már csak a téli tornacsarnok hiányzott, mert 
az első osztály újonnan épült nagytermét a rajztanitás céljai
nak teljesen megfelelő rajzpadokkal látták el, hogy addig is, 
mig a tornacsarnok és rajzterem felépülhet, ily módon segítsenek 
a hiányon.

Az épületek rendezése után a fentartóság minden gondját 
az ötödik tanári állomás rendszeresítésére fordította. Dr. Láng 
Frigyes isk. felügyelő ismét azon szemponttól vezéreltetve, mint 
1888-ban, mikor indítványára a négy rendes tanár fizetését 
800 írtró l 1000 frtra emelték, elodázhatlan dolognak tartotta, 
hogy az egyházmegye az ötödik tanerőt is ily javadalmazással 
lássa el. A fentartóság erre az ötödik tanár fizetését 100 írtta l 
javította és hogy a felügyelő indítványát egész teljességében 
megvalósíthassa, ismét folyamodott segélyért a kerülethez, egy
házmegyéjében pedig folytatta a múlt évben megkezdett gyűjtést.

Az iskola belső berendezésére és a szertárak gyarapítására 
ez évben jelentékeny összeget fordítottak. A tanári könyvtár 
számára uj szekrényeket készítettek 240 írt költséggel, a rajz
padok előállítása pedig 186 írtba került. A könyv és szertárak 
gyarapítására 174 irto t költöttek, mely összeget a bonyhádi 
ifjúság által rendezett táncvigalom 74 frtnyi jövedelméből, a 
takarékpénztár 50 írt adományából s a könyvtári tőke kamat 
jövedelméből fedezték.

Még nagyobb volt a szertárak gyarapodása a minden ol
dalról befolyt ajándékokból. Lehetetlen egyenként felsorolnom 
azon kisebb nagyobb adományokat, melyekkel részint a termé- 
szettani szereket, részint pedig a természetrajzi gyűjteményeket
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gyarapították, de fel kell említenem Annay József dr., volt bony
hádi földbirtokos ajándékát, ki intézetünket egy szép ásvány- és 
kőzet gyüjteménynyel gazdagította.

Az iskola ily eredményes külső fejlesztésének meg volt a 
kellő eredménye. Evről-évre gyarapodott a tanuló ifjúság száma, 
a tanári kar munkája pedig a megszaporodott eszközökkel lé
nyegesen megkönnyebült és nagyobb eredményt mutathatott fel. 
Ez örvendetes gyarapodás közben azonban mély gyász érte az 
intézetet. Az 1888;89-iki tanév folyamán elhunyt legnagyobb 
jóltevője, felső-káldy Káldy Gyula, kér. felügyelő. Az összes 
felügyelők között ő volt az első, ki a kerület ezen szélső egy
házmegyéjének iskoláját meglátogatta és személyesen szerzett 
magának tapasztalatot annak anyagi és szellemi állapotáról. A 
tanári kar az ifjúsággal együtt ta rto tt gyász isteni tisztelettel 
fejezte ki részvétét, a fentartóság nevében pedig Bauer Adolf 
főesperes, a boldogult nemes lelkének jó  ismerője s áldozat- 
készségének tanúja, méltatta hallhatatlan érdemeit az 1889-ik 
évben Bonyhádon tarto tt egyházmegyei gyűlésen. — »Buzgó és 
áldozatkész működését« —  mondja a főesperes, — »e működés 
nagymérvű hatását, maradandó alkotásait s ezekből folyólag 
elévülhetlen érdemeit megfogják őrizni egyházkerületünk év
könyvei, melyekben fényes lap ju t az ő nevének és emlékének. 
De ő nemcsak az egyházkerületé, hanem egyházmegyénké, mond
hatom k i v á l ó  l a g  a miénk is volt. K iválókig érdeklődött a mi 
egyházmegyénk specialis egyházi és iskolai, valláserkölcsi viszo
nyai iránt. Megértett bennünket. Méltányolta törekvéseinket, 
buzdított bennünket küzdelmeinkben, támogatott bennünket is 
anyagilag befolyásával és áldozataival. Áldozatkészsége kivált 
altanodánk iránt nyilvánult fényesen, melynek javát élte fo lytáig 
szivén viselé. S igy elmondhatjuk róla a római költővel: »Multis 
ille  bonis flebilis occidit, nulli flebilior quam mihi.«

E nagy veszteségen kívül még egy másik is érte az inté
zetet. Arndt János a magyar nyelv és történelem tanára 16 évi 
működése után elhagyta iskolánkat, hogy eredményekben dús 
tanári működését a soproni ev. lyoeum magyar-nyelv és irodalmi



1 57

tanszékén folytassa. Arndt János a bonyliádi társadalomnak 
kedvelt alakja, a polgári casinónak alelnöke és az ipariskolának 
igazgatója volt, gimnáziunjunknál pedig buzgó munkálkodásával 
szerzett nagy érdemeket. Tagja volt ő is azon triumvirátusnak 
(Wiesner, Marii au ser, Arndt), mely az iskola legválságosabb 
anyagi helyzetében a 70-es években az egész közönség hideg 
közönyössége közepeit megmentette az algimnáziumot a vég
veszélytől.

ki sok veszteség közepette valóban jó l hatott a fentartóság 
tagjaira a miniszteri kiküldött látogatásáról szóló jelentés. E 
látogatásról felvett jkönyv sokkal elismerőbb hangon szól ez 
évben, mind eddig. A fokozatos haladást úgy a tanítási eljárás
ban, mint a belső berendezésben elismeri, csupán a tantermekben 
levő régi padoknak újakkal való felcserélését óhajtja. A torna- 
csarnok felépítésének szükségét most is kiemeli a jegyzőkönyv, 
de a fentartóság ez évben is csak a tervezgetésnél maradhatott. 
Kallina Mór budapesti építő mesterrel tervet készíttettek és a 
nagybizottság múlt évi határozatai értelmében, melyet az egy
házmegye is jóváhagyott, az építési államsegély ügyében fel- 
terjesztést intéztek a kerületi gyűléshez.

Az ötödik tanári állást még most sem rendszeresíthették 
ezer forint fizetéssel, de hogy ezen cél is mennél előbb elérhető 
legyen, a tandijat 18 írtró l 20 írtra emelték oly meghagyással, 
hogy a pénztáros a két forint többletet az ö-ik tanári alap- 
tőkéjékez csatolja. Ugyanez alkalommal elhatározta az egyház
megyei gyűlés, hogy a főesperes utján kérdést intéz a lelkészek
hez, tanítókhoz, valamint az egyházakhoz is, nem volnának-e 
hajlandók ezen alap javára évi illetéküket összesen .200 írtra 
emelni.

A'szertárakat a kerület és az egyetemes gyámintézet 200 fo
rintos adományából gyarapították, a takarékpénztár 100 fitos 
adományából pedig, melyet a tornatanitás céljaira adott, a torna- 
csarnok tervrajzának költségeit fedezték, libben az évben fejezte 
be Korberger László tanár a könyvtár rendezését, mely eddig 
csak leltározva volt. Két évi fáradságos munka után össze-
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állította szakok szerint, elkészítette cédula és szakkatalógusát. 
A rendszeres befejezés után kitűnt, hogy a könyvtárban 877 mű 
volt 21 üt) kötetben.

Az ösztöndíjalap is szaporodott egygyel. Néhai Fördős Lajos 
földbirtokos 50'J frto t hagyományozott az intézetnek oly célból, 
hogy annak kamatai évenként egy vagy két szegény sorsú és 
jó  magaviseletéi tanulónak adassanak.

Az 1888/89 iki tanév végével az iskola igazgatásában is 
változás állott be. Az igazgatásnak ambulatorius rendszerét, mely 
még a három éves cyklus behozatala után sem eredményezett 
semmi jót, megszüntették, s az igazgatói állást az 1888-ban 
megjelent > Középiskolai Rendtartás intézkedése értelmében 
választás utján tö ltö tték be. A választásnál az iskolai nagybi
zottság tagjain kívül a tanárok is bírnak szavazati joggal. Az 
igazgatót három évre választották az uj intézkedés szerint is, 
de a lelépő igazgató újból megválasztható, ha igazgatóságának 
ideje alatt megfelelt azon követelményeknek, melyeket az idézett 
Rendtartás pontjai az igazgató kötelességeiről elrendelnek.

Ezen első választásnál a fentartóság a fiatalabb erők felé 
fordította figyelmét. A régi gárdából ugyan nem is volt már más, 
mint a lelépő igazgató Marhauser Imre, és a fentartóság, mely 
az érdem méltatásában tanáraival szemben sohasem volt igaz
ságtalan, okvetlenül őt jelöli e helyre, ha tevékenységét oly 
sokféleképen le nem foglalta volna már eddig is. Az alumneum 
gondozását, melyet ő teremtett meg és juttatott virágzásra, a 
fentartóság nem bízhatta jobb kezekre, pénzügyi képességére 
pedig szüksége volt az egyházmegyének, mely még 188(»-ban pénz
tárosává választotta. Ily teher mellett még az igazgatói tisztet is 
az ő vállaira tenni nem akarta a fentartóság. Nem akarta különösen 
azért, mert a munkamegosztás elvét könnyen érvényesíthette ez
úttal, mivel Gyalog István személyében oly férfiút talált, ki több évi 
nyugdijintézeti és altanodai pénztárosságának ideje alatt oly buz
galmat és pontosságot, tanítói pályáján pedig oly paedagogiai 
képességet árult el, hogy a gimnázium igazgatását a megvál
tozott viszonyok mellett is nyugodtan bízhatta rá a fentartóság-
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A nagybizottságnak ugyanazon gyűlésén, melyen az uj 
igazgatót megválasztották, Forberger László tanárt is előlép
tették az Arndt távozásával megürült 100Ó írtta l dotált állásba, 
az eltávozott tanár szakjának betöltésére pedig 750 fi t fizetéssel 
írták ki a pályázatot.

A pályázati határidő elteltéig két folyamodó nyújtotta be 
kérvényét, kik közül a fen tartóság L j laki Kálmán oki. tanárt 
választotta meg, ki a magyar nyelv és történelemből b irt képe
sítéssel. Újlakiban az iskola kiválóan képzett tanerőt nyert, mint 
azt a nagybizottsági jegyzőkönyvekből és az igazgatónak a 
bizottsághoz terjesztett évi jelentéséből láthatni, de beteges 
állapota nem engedte meg még az első évet sem akadály
talanul befejezni A következő évben betegsége ágyba döntötte 
s két évi ittléte után elragadta a halál az iskolától. Emlékét 
őrzik akkori kartársai, és örökké őrizni fogja azon díszes 
588 kötetre menő könyvtár, melyet hálából az iskolának hagyo
mányozott.

A tanári kar nehéz munkát végzett az 1 880/90 ik tanévben. 
Beteg társukat több hónapon keresztül kellett helyettesíteni, de 
a sok teendő mellett is oly szép eredményt értek el, hogy az 
egyházmegye főesperese, ki az évvégi vizsgálatokon jelen volt, 
az egyházmegyei gyűlésen a féntartóság nevében köszönetét 
mondott a tanári karnak, hogy azon nagymérvű elfoglaltság 
mellett is ily kiváló gonddal végezte feladatát,

libben a tanévben intézték el végre a sokáig vajúdó ötödik 
tanári állás ügyét is. A pénzügyi bizottság elnöke, Guggen- 
berger János, ugyan abban a véleményben volt még ez évben 
is, hogy az egyházmegye nem képes e terhet fedezni, de 
Marhauser Imre pénztáros kimutatta, hogy a kérdést meg lehet 
oldani még azon esetben is, ha újabb jövedelmi forrás nem lenne. 
Az egész tanári kar pedig kijelentette, hogy azon esetre, ha a 
fentartóság másképpen nem tudná a tervet megvalósítani, készek 
a tornatanitást ingyen magukra vállalni, csak ötödik társuk 
munkáját is az övékkel egyenlő módon honorálják. Kijelenti 
azonban az igazgató, hogy a fentartóság a tanári kar ezen
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áldozata nélkül is segíthet a dolgon, ha a nagybizottság rábírja 
az egyházmegyét a múlt évi gyűlésen hozott azon határozatának 
megváltoztatására, melyben elrendeli, hogy a felemelt tandíj 
többlet az alaptőkéhez csatoltassék.

A nagybizottság az igazgató javaslata értelmében határo
zott és felkérte az egyházmegyét, hogy a két forintnyi tandíj 
többletet minden évben adja ki az ötödik tanerő díjazására. 
Az egyházmegyei közgyűlés a nagybizottság javaslata értelmében 
határozott és az 1890/91-iki tanév kezdetétől az ötödik tanári 
állást is 1000 forintta l rendszeresítette,

A tornacsarnok felépítésének ügye azonban még ez évben 
is csak a kívánatos dolgok sorában maradt, légy lépéssel sem 
haladt előbbre, mint a múlt évben volt. Az igazgató és a ta
nári kar felterjesztette ugyan a püspöki hivatalhoz az építési 
segély elnyerése végett a ministeriumhoz intézendő kérvényt, de 
a püspöki hivatal csak 1890 május havában értesítette a fentar- 
tóságot, hogy mind a kerületi, mind az egyetemes gyűlés meg
adja az engedélyt a kérelmezett államsegély igénybe vételére. 
Ezen engedély folytán a nagybizottság meg bízta az igazgatót, 
hogy a püspöki hivatal utján terjeszsze fel a kérvényt a vall. 
és közoktatási minisztériumhoz.

Egyéb építkezések azonban ez évben sem szüneteltek. Az 
alumneumnak 1884-ben emelt épülete, növendékeinek megsza
porodott száma miatt nem volt többé alkalmas e czélra, azért 
az ephorus indítványára az egyházmegye uj alumneumi épület 
emelését határozta el. És az alumneum ismét saját tőkéjéből 
emelt magának hajlékot, hogy az 1884-ben I l i i  frt költséggel 
emelt épületét a gimnázium czéljaira engedje át Az ephorust 
a fennebb említett okon kívül az uj épület emelésénél még azon 
czél is vezérelte, hogy ilyen módon talán a tornacsarnok kérdését 
is meg lehet oldani, ha t. i. a régi alumneumi épület összes 
helyiségeit egy alkalmas teremmé lehetne átalakítani.

A helyiség azonban ilyen czélra nem volt átalakítható 
s ezért a következő évben részben szertárakká alakították át, 
részben pedig a tanári lakosúkhoz csatolták, miáltal ezek
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kényelmesebbekké váltak, a tanszerek pedig megfelelő helyisé
geket nyertek.

Az osztálytermek belső berendezésében annyiban történt 
változás, hogy a Il-ik  és 111. osztályba beállították a most is 
használatban lévő és célszerűnek bizonyult két üléses padokat.

A szertárak közül ebben az évben különösen a chemiai 
és tornaszertárt gyarapították, a földrajz tanításához pedig Hel- 
már-féle térképeket szereztek be. A beszerzéseket mind ajándék 
pénzen eszközölte a tanári kar.

A könyvtár szintén gazdagodott néhány becses művel, 
melyeket Ráth Mór budapesti és Raubitschek Izór helybeli könyv- 
kereskedők ajándékoztak. —  A könyvtári tőke kamatjait fo lyó
iratok beszerzésére fordította a tanári testület.

Az alaptőke gyarapítására az egyetemes gyűlés és a ke
rület újabb 100 forintot adományoztak. Tanulóinkat pedig az 
előbbi években említetteken kívül, dr. Pick Mór ügyvéd, Traiber 
János kereskedő és Wagner Samu ev. lelkész jutalmazták meg.

Az 1890/91 -iki tanévben a fentartóság a külső átalakítások 
befejezése után ismét a belső felszerelés további fejlesztését tűzte 
ki feladatul. Meghatározott évi összeget ugyan még ez évben 
sem ajánlott fel, de meghatalmazást adott az iskolai kisbizott- 
ságnak, hogy az időközben befolyó segélypénzeket mind e célra 
fordíthatja, továbbá megbízta, hogy az iskolai pénztári készlet
ből is, a mennyire az iskola egyéb szükségletei csak megengedik, 
szintén szertári beszerzéseket eszközöljön.

Az algimnázium ilyen örvendetes gyarapodása, továbbá 
városunk és környékének évről-évre nagyobbodó érdeklődése, 
valamint azon ismeretes körülmény, hogy a 235.000 lakossal 
biró Tolnának egyetlen egy teljes középiskolája sincs, arra 
indították Gyalog István igazgatót, hogy az algimnázium tovább 
fejlesztésének eszméjét a nagybizottság ülésén megpendítse. Egy 
terjedelmes memorandumot szerkesztett, melyben kimutatta, hogy 
az algimnázium akkori állapotában, a közönség és az állam
segélyezése mellett, —  teljes gimnáziummá lenne fejleszthető. 
A terv megvalósításának lehetőségéről a nagybizottság meggyő-
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ződvén, további intézkedés végett az emlékiratot az egyházmegyei 
gyűlés elé terjesztette.

Az érvek fontossága, melyekkel az emlékirat szerzője az 
eszmét támogatta, s a valószínűség, hogy a terv kiviteléhez 
szükséges feltételek el is érhetők, arra bírták a fentartóságot, 
hogy a terv kiviteléhez szükséges további munkálatokat meg
tegye. E végből »ad hoc« bizottságot nevezett ki, melynek 
feladatává tette, hogy az eszme megtestesítéséhez szükséges 
tervet ismét jó l meghányja-vesse és az azt támogató körökkel 
érintkezésbe lépjen.

Az ad hoc bizottság tagjaiul az egyházmegyei gyűlés dr. 
Láng Frigyes isk. felügyelő elnöklete alatt Graf József és 
Wiesner Boldizsár lelkészeket, Kirchknopf Ágoston isk. ügyészt, 
dr. Pót Radó, Gyalog István és Marhauser Imre nagybizottsági 
tagokat választotta.

A tanári személyzet ebben az évben sem működhetett 
akadálytalanul. Újlaki Kálmán múlt évi szabadsága után látszó
lag jó  egészségben tért vissza állomására, de már február hóban 
betegsége ágyba döntötte. Ezen időtől fogva ismét négy tanár 
vo lt kénytelen magára vállalni minden díjazás nélkül a tanítás 
összes terhét, mert az iskola anyagi állapota nem engedte meg, 
hogy a helyettesítésre külön tanerőt alkalmazzanak, a beteg tanár 
fizetését pedig semmiképpen nem akarták csonkítani.

E végső eszközhöz csak akkor folyamodott a fentartóság, 
midőn az év végén Ú jlaki állapota semmi reményt nem nyújtott 
arra, hogy a következő tanévben megkezdhesse a tanítást. Ily 
körülmények közt az iskola érdeke gyors intézkedést követelt, 
de mint a bizottsági jegyzőkönyvekből kitűnik, ekkor is nehezen 
határozták el magukat e lépésre. Úgy akartak tehát a dolgon 
segíteni, hogy állását még egy évig fentartották, s ezen időre 
Holzhammer János segédlelkészt hívták meg helyettesíté
sére, de Újlaki Budapestről, hol a klinikán gyógyitatta magát, 
nem tért vissza többé, mert 1891 deczember havában elragadta 
a halál.
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Az 1891 92 iki tanévben a gimnázium kiegészítése ügyében 
megindított mozgalom foglalkoztatta úgy az iskolai bizottsá
gokat, mint a tanári kart.

Első sorban a szertárak gyarapításához láttak, melynek 
szükségessége a kiegészítés tervének felvetése után még inkább 
előtérbe lépett. A kisbizottság a múlt évben nyert meghatal
mazása folytán a tanári kar előterjesztésére 400 forintot szava
zott meg a könyv- és szertárak gyarapítására, a tanári kar 
pedig az iskolai iró- és rajzeszközök elárusitásánál 1884 óta 
megtakarított percentet ajánlotta fel e célra. így ez évben a 
szaklapok előfizetési árán felül 750 frto t fordíthattak tanszerek 
és szakkönyvek beszerzésére. A kiadások közt legnagyobb ősz- 
szeggel szerepel a könyvtár, melyre 298 frto t fordítottak. A 
felmaradt összegből történelmi és földrajzi jellemképekre adtak 
126 frtot, physikai eszközökre 74-et, chemiai és ásványtani 
szerekre 1 2 1 fr to t ; 121 frt költséggel szekrényeket szereztek be 
a könyvtár számára és 20 forinton tornaeszközöket vásároltak.

Az algimnázium kiegészítési ügyében a múlt évben kiküldött 
bizottság mindjárt a tanév elején megkezdette munkálkodását s 
miután meggyőződést szerzett arról, hogy a Gyalog István 
igazgatótól javaslatba hozott alapon a kiegészítés valóban esz
közölhető, a nyilvánosság elé lépett munkálatával.

Nagy lelkesedéssel fogadta Bonyhád és vidékének lakossága 
a felvetett eszmét Valláskiilömbség nélkül sorompóba léptek, 
kik az iskola nemzeti missióját és életképességét ismerték. 
Bonyhádon végrehajtó bizottság alakult, mely adakozásra szólí
totta fel a völgységi járás lakosságát, az iskola távolabb lakó 
barátait és volt tanulóit. Később egy memorandumot szerkesz
tettek, melyben kimutatták az áldozatokat, melyeket lentartó
ságunk a Németországból ide telepitett lakosság magyarosítása 
érdekében kilenc évtizeden keresztül hozott, továbbá az iskola 
életképességét, (akkor népességre nézve az ország második al
gimnáziuma volt), végül azt az áldozatkészséget, mqlylyel a 
lakosság minden felekezete ezen nemcsak megyei, de valóban 
nemzeti ügyet felkarolja.
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A memorandumot Perczel Dezső orsz. gyűlési képviselő 
vezetése alatt egy 24 tagból álló küldöttség nyújtotta át Csáky 
A lbin gr. közoktatási miniszternek. A miniszter biztató szavakkal 
bocsátotta el a küldöttséget. »Egyik törekvésem képezi« —  úgy 
mond — »a c s o n k a  k ö z é p i s k o l á k  k i e g é s z í t é s e ,  azért 
örömmel veszek tudomást a megindult mozgalomról és hiszem, 
hogy egyesitett erővel a cél minél előbb megvalósítható lesz.«

A miniszter biztató szavai még fokozták a végrehajtó bi
zottság tevékenységét. Rövid idő alatt 30000 írtra emelkedett 
a kiegészítés céljaira aláirt összeg. Ily körülmények közt várni 
lehetett, hogy a dolog nemsokára a megvalósulás stádiumába 
lép. De sajnos, nem igy történt!

Szekszárd, megyénk székvárosa, már néhány évvel ezelőtt 
mozgalmat indított a főgimnázium felállítása érdekében. Tervét 
a benedek rend segítségével akarta kei észtül vinni, de fárado
zásának nem volt eredménye s igy a dolog lekerült a napi 
rendről. Most azonban, midőn értesültek Bonyhád mozgalmáról 
s az áldozatkészségről, melyet a völgységi járás és Bonyhád 
városa kifejtett, újra hozzáláttak a munkához és a kormánytól 
állami főgimnázium felállítását kérelmezték.

Szekszárd példája hasonló lépésre buzdította Gyönköt és 
Duna-Földvárt is. Most tehát már négy város kelt versenyre a 
főgimnázium elnyerhetéseért. Mind a négy kérelmezett a vall. 
és közokt. miniszternél, mind a négy hangsúlyozta azon tűrhe
tetlen állapot megszüntetését, hogy a népes megyében egy teljes 
középiskola sincs, de egyszersmind mindenik igyekezett kimutatni, 
hogy a főgimnázium csak őt illeti meg.

A miniszter ekkor leiratot intézett a megyéhez, melyben a 
törvényhatóságot nyilatkozatra hívja fel arra nézve, melyik város 
volna az, mely a tényleges szükségletnek leginkább megfelelne 
és a melyben a főgimnázium felállítása legkönnyebben volna 
eszközölhető.

A megyei közgyűlés márczius hóban tárgyalta a miniszter 
leiratát és megbízta a megyei alispánját, hogy szerezze be mind 
a 4 városból az adatokat, melyek alapján azok a főgimnáziumra
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igényt tartanak. Az alispán felszólítása április közepén ju to tt 
el a völgységi járás főszolgabírói hivatala utján a bonyhádi 
végrehajtó bizottsághoz. A bizottság felkérésére dr. Moldoványi 
István ügyvéd rövid idő alatt megszerkesztette a kívánt emlék
iratot, melyben napnál világosabb érvekkel igazolta Bonyhád 
kérelmének jogosultságát és a felhozott okok nagy számával 
fényesen kimutatta előnyeit a többi versenyző városok felett.

Dőry Pál főszolgabíró, a hozzá beszolgáltatott emlékiratot 
rendkívül meleghangú ajánlat mellett május hó elején küldte 
be az alispáni hivatalhoz.

Május 31-én ült össze Tolnamegye törvényhatósága, hogy a 
beérkezett adatok alapján határozatot hozzon a főgimnázium 
ügyében. A törvényhatósági gyűlésen érdemleges vita nélkül 
Szekszárd le tt a győztes; Bonyhád szónokát meg sem hallgatták, 
mikor a vitába érveket akart bevinni.

Mig Bonyhád és vidéke igy munkálkodott iskolánk érde
kében, az isk. nagybizottság is elkészítette az egyházkerülethez 
és az egyetemes gyűléshez az államsegély igénybevételének 
engedélyezéséért intézett kérvényeket, az egyházmegyei gyűlés 
pedig eljutatta azokat rendeltetésük helyére.

Az egyetemes gyűlés engedélye 1892. őszén érkezett meg, a 
midőn algimnáziumunk fentartósága a bonyhádi végrehajtó bizott
ságéhoz hasonló kérvénynyel já ru lt a vall. és közokt. miniszterhez.

Ugyan ezen évben merült fel újból egy már három ízben
hajótörést szenvedett eszme is, t. i. a gyönki cv. ref. és a
bonyhádi ág. ev. algimnáziumok egyesítésének eszméje. Az eszmét
Gyönkön pendítették meg, melyről az egyházmegyei elnökség
bizalmas utón értesült. A terv kivitelének érdekében a két iskola

•
fen tartóságának kiküldöttei tartottak is egy bizalmas értekezletet, 
melyen mindkét fél melegen óhajtotta az egyesülést, de a hely 
kérdésére nézve ellentétes nézetek merültek fel.

A bizalmas értekezlet eredményét az elnökség az egyház- 
megyei gyűlés elé terjesztette, mely szintén örömmel üdvözölte 
az egyesülés eszméjét és kimondotta, hogy »az egyesült protes
táns gimnáziumnak Bonyhádon való létesítését minden tőle
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telhető módon előmozdítja«. S hogy az egyesülés minél előbb 
megtörténhessék, kérvényt intéztek az egyetemes gyűléshez, 
hogy ha az egyesülés létre jöhet, az unió megkötésére adja 
meg az engedélyt. Az engedélyre azonban nem volt szükség, 
mert a kívánatos egyesülés a hely kérdés miatt most sem jöhe
te tt létre. Gyönk alapítványai ugyanis részben helyhez kötöttek, 
Bonyhád pedig nagy költséggel felépített iskola épületét, nagy 
belső területét és 1600 □  öles befásitott szép kertjét nem 
akarta it t  hagyni.

Örvendetesen hangzott ez évben a miniszteri kiküldött lá
togatása alkalmával fölvett jegyzőkönyvben kifejezésre ju to tt 
azon elismerés, mely szerint a tanítási módszerben s a tanárok 
működésében kifogás nem mutatkozik, továbbá, hogy az intézet 
felszerelésében nagy haladás van. De hangsúlyozza a jegyzőkönyv 
a tornacsarnok felállításának elodázhatlan szükségét és ajánlja, 
hogy a fentartóság a szertárak gyarapítására bizonyos évi 
átalányt állapítson meg, melyből a tanári kar a szükséges be
szerzéseket tervszerüleg eszközölhesse.

A fentartóság, hogy ezen hiányokat is megszüntesse, elha
tározta, hogy a tornacsarnok építését a következő tavaszszal 
megkezdi, tanszerek beszerzésére pedig a könyvtári tőke kama
tain kívül 200 frt évi átalányt biztosított.

A tanári kar javaslatára ugyanezen a gyűlésen módosították 
némileg a tantervet is és meghatározták a tanév bezárásának 
módját. A tanári kar ugyanis arra kérte a fen tartóságot, hogy 
a német nyelv tanítására vonatkozólag fogadja el az állami 
tantervet, mivel e tekintetben az egyetemes gyűlés által kiadott 
tanterv is szabadságot enged az egyes fentartóságoknak. Az év 
vegén tartatni szokott nyilvános vizsgákat pedig a tanári kar 
teljesen feleslegeseknek nyilvánította, mivel a szigorlatok úgyis 
nyilvánosak, azért arra kérte a fentartóságot, hogy évzáró vizsgák 
helyett évzáró ünnepélylyel végezzék a tanévet.

A fentartóság mind a két javaslatot elfogadta és elrendelte, 
hogy a német nyelv tanítása az 1692/93-ik tanévben az állami tan
tervben meghatározott óraszámmal a l i l  ik osztályban kezdődjék.
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Az Ú jlaki Kálmán halálával megüresedett tanszékre az 
iskolai nagybizottság három pályázó közül egyhangúlag Beke 
Andort választotta meg helyettes tanárnak, ki állását 1892. 
szeptember 1-én foglalta el.

Végül meg kell még emlékeznem ez év eseményeinek fel
sorolásánál azon nagylelkű adományról, melyet dr. Borbély 
József budapesti lakos, nyugalmazott vasúti főorvos te tt inté
zetünk számára. Nevezett főorvos ugyanis Marhauser Imre tanárt 
értesítette, hogy végrendeletében a bonyhádi ev. gimnáziumnak, 
»legyen az akár ab, akár főgimnázium,« 5000 forintot hagyo
mányoz. De hogy ez összeg jövedelmét a gimnázium még az ő 
életében élvezhesse, kijelenti, hogy a hagyományra szánt ősz- 
szegnek 5% évi kamatját, 250 frtot, az 1892-ik év augusztus 
havától kezdődőleg minden évben beküldi a gimnázium igaz
gatóságához.

Az egyházmegyei gyűlés mély hálával vette a szives ado
mányt és a nemeslelkü adományozó nevét jegyzőkönyvében is 
megörökítette.

Az 1892/93-ik tanév beálltával akisbizottság azonnal meg
kezdte a tornacsarnok építése ügyében rcábizott munkálatokat. 
Mindenek előtt az építési költségek előteremtéséhez látott. Az 
esperességi gyűlés határozata értelmében felhívást bocsátott ki 
egyesekhez azok közül, kik a főgimnázium céljaira bizonyos 
összeget felajánlottak, hogy nem volnának-e hajlandók a meg
ígért összeget azonnal befizetni oly föltétellel, hogy ha a fő
gimnázium létesül, a befizetett összeg az iskoláé marad, ha pedig 
ez nem történnék meg, akkor az iskola 10 év múlva kamat 
nélkül visszafizeti.

A felszólításra rövid idő alatt 3095 frtot ajánlottak fel 
iskolánk barátai, kik között első helyen állt 1000 forintos ado
mányával az egyházmegye felügyelője, Nádossy Kálmán, kir. 
tanácsos.

Ily eredmény láttára a kisbizottság azonnal hozzáfogott a 
terv kiviteléhez, annyival is inkább, mivel Marhauser Imre egyhm. 
pénztáros kimutatta, hogy az iskola az 1891/92-iki és 1892/93-iki



tanévben a tandíj jövedelemből közel 4000 irto t takaríthatott 
meg, mert a középszámitással felvett 100 tanulónál az 189] /92-iki 
tanévben hatvanegygyei, 1892/93 ban pedig 92-vel többen irat
koztak be. A kisbizottság ekkor azt a javaslatot tette a nagy
bizottságnak, hogy ne csak a tornacsarnokot építéssé fel a 
fentartóság, hanem emeljen egy a modern paedagogia követel
ményeinek minden tekintetben megfelelő oly épületet, melyben 
a rajztanitás céljaira szükséges helyiség is meglegyen.

A nagybizottság a javaslatot és az erre vonatkozó tervet 
és költségvetést elfogadta s 1893 tavaszán megkezdte az épít
kezést. Ugyanazon év szeptember első napján már készen á llt a 
28 m. hosszú, 12 m. széles épület, mely a 240 m2 területű 
tornacsarnokot, s a 96 m3 területű rajztermet foglalja magában. 
A két helyiség előállításának költsége 7200 frtot tett,' a belső 
berendezések pedig 800 frtba kerültek.

Az épület mind szilárdságát és külső formáját tekintve, 
mind belső berendezését nézve, a legszigorúbb követelményeknek 
is megfelel. Bárki látogassa is meg intézetünket, örömmel szem
léli a külsőleg impozáns, belső felszerelésében pedig célszerű 
tanítási helyiségeket. Oly tanférfiak mint Spitko Lajos kir. 
tanácsos, tankerületi főigazgató és Klamarik János vall. és közokt. 
miniszteri tanácsos, teljes megelégedésüket nyilvánították az 
épületről, mely úgy az iskolai hygieniának, mint a tanítás cél
jainak teljesen megfelel.

A gimnázium kiegészítésének ügye még ez évben sem 
dőlt el. Nagyfontosságu egyh. politikai törvényjavaslatok elő
készítése foglalkoztatta a vall. és közokt. minisztériumot, melyek 
mellett a kisebb kérdések háttérbe szorultak. Fentartóságunk 
azonban nem várta tétlenül a miniszteri döntés megérkeztét, 
hanem a megkezdett utón tovább munkálkodott az algimnázium 
fejlesztésén. Hogy a miniszteri megbízott által az 1892/93-iki 
tanévben megejtett látogatás alkalmával kifogásolt kisebb hiá
nyokat is megszüntesse, megbízta a tornacsarnok építő bizott
ságát, hogy a nyári szünidő alatt az osztálytermekben szellőz- 
tetőket, a régi kathedrák helyébe pódiumot s asztalokat készít-

—  1 (iS —
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tessen, a gimnáziumi nagy udvar területét pedig homokol- 
tassa fel.

Az iskolai kisbizottság ez évben a bizottságokra vonatkozó 
újabb szabályzatok elkészítésével foglalkozott. A múlt évi egy
házmegyei gyűlés ugyanis Graf József bonyhádi lelkész indít
ványára megbízta a kisbizottságot, hogy a megváltozott viszo
nyok tekintetbe vételével a bizottságokra vonatkozó alapsza
bályokat a jelen viszonyoknak megfelelőleg módosítsa.

Az újabb alapszabályok értelmében a bizottsági üléseken 
a tanári kar minden tagja bir szólási joggal, de szavazati joga 
a testület valamennyi tagjának csak az igazgató- és tanárválasztó 
üléseken van, a többi üléseken pedig csak az igazgatónak, 
ephorusnak és a tanári kar jegyzőjének, kik hivatalból tagjai a 
bizottságnak.

Miután a fentartóság a külső átalakításokról intézkedett és 
az elkészült szabályzatokat megerősítette, a tanárok anyagi 
helyzetének javítására fordította gondját. A pénzügyi bizottság
nak utasítást adott, hogy »a számadások tüzetes átvizsgálása 
és tanulmányozása után tegyen alapos előterjesztést, mennyivel 
volna emelhető a tanári fizetés«. A pénzügyi bizottság Graf 
József, Pót Radó dr. és Gyalog István tagjainak adta ki az 
ügyet tanulmányozás végett. A pénzügyi bizottság később 
ezen albizottság munkálatát, mivel minden egyes pontját és 
számítását alaposnak találta, egyhangúlag elfogadta s ennek 
alapján azon javaslatot tette az egyházmegyei közgyűlésnek, 
hogy a tanárok fizetését az 1893/94-ik tanév kezdetétől 1000 ír t
ról 1200 írtra emelje.

Az egyhm. közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfo
gadta és a négy rendes tanárnak 1893. évi szeptember havától, 
Beke Andor helyettes tanárnak pedig, k it e tanév folyamán 
léptetett elő rendes tanárrá, előléptetésének napjától utalványozta 
ki a felemelt fizetést.

A bizottságok ezen munkálkodásának ideje alatt a tanári 
kar is mindent elkövetett, hogy az iskolának már megalapított 
jó  hírnevét még inkább növelje. Hogy a tanítási módszerben

4



a szükséges egyöntetűség meg legyen, megkezdték rendszeresen 
a módszeres értekezletek tartását és arról jegyzőkönyvet vettek 
fel. Mindjárt az év elején felosztották az egész évi anyagot, 
meghatározták az időközi és évvégi ismétlések idejét, kijelölték 
az iskolai írásbeli dolgozatok napját, kiválasztották a nyelvek 
tanításánál az iskolai tárgyalásra szánt olvasmányokat, megálla
podtak a terminus technikusok egyöntetű használására nézve, 
és végül, hogy a tanítás összhangzatos volta az egyes tantárgyak 
közt megőriztessék, illetőleg, hogy minden tanár társainak mun
kájáról mindenkor tudomással birjon, behozták az állami gim
náziumokban használt tanulmányi naplót, melybe minden tanár 
minden óráról bejegyzi a végzett anyagot.

A fegyelem kezelése és a fegyelmi eszközök megválasztása 
tekintetében szintén közös megállapodásra ju to tt a tanári testület. 
Erre vonatkozólag az egyetemes tanügyi bizottságtól 1868-ban 
készített és az állami iskolák számára kiadott rendtartások szol
gáltak irányadóul, melyeknek alapján Írásba foglalt szabályzatot 
alkotott a tanári testület, melynek megtartását —  kivéve egyes 
ritkább eseteket, hol a körülmények szabják meg az eljárás 
módját -— minden tagjára nézve kötelezővé tett.

A szertárak és a könyvtár ez évben ismét örvendetes gya
rapodást mutatnak. A fentartóság a múlt évben megszavazott 
évi átalányt utólagos elszámolás mellett a tanári kar rendelke
zésére bocsátotta. A könyvtári alap 1000 frtos tőkéje 78 frtot 
jövedelmezett, melyhez egyesek adományából 100 frt folyt be. 
így e célra a tornaszereken kiviil 379 frto t fordíthattak.

Az 1893/94-iki tanévben végre döntő elhatározást hallottunk 
a tolnamegyei főgimnázium ügyében. Az 1893-ik év őszén a 
közokt. miniszter kiküldötte, Klamarik János miniszteri tanácsos 
le jö tt a négy versengő városba, hogy a helyszínén győződjék 
meg, milyen alapon ta rt mindegyik igényt a főgimnázium el
nyerésére.

A miniszteri tanácsos referálása alapján a közoktatási mi
niszter a megye székhelyének javára döntött. Elhatározta ugyanis, 
hogy az 1896. évtől kezdve Szekszárdon állami főgimnáziumot
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állít, azért a fentartóság azon fáradozott, hogy az államsegély 
elnyerhetését azon esetre is biztosítsa az iskolának, ha a kiegé
szítés meg nem történhetik. E végből az egyházmegye 1894. 
szeptember havában a püspöki hivatal utján uj kérvényt nyújtott 
be a vall. és közokt. miniszterhez, melyben algimnáziuma számára 
5000 frt évi államsegélyt kérelmez.

Mielőtt a fentartó hatóság kérvénye eljutott rendeltetési 
helyére, Eötvös Loránd báró, vall. és közokt. miniszter, meg
bízottjának, Spitko Lajos kir. tanácsosnak iskolánk örvendetes 
haladásáról te tt jelentése folytán, 1894. jul. havában a követ
kező leiratot intézte a kerület püspöki hivatalához:

MÁSOLAT.
Vallás és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 32374. sz. Méltóságos 

és főtiszteletü püspök u r ! A székesfehérvári tankerületi főigazgatónak, 
mint megbízottamnak f. évi julius 4-óu 582. sz. a. kelt felterjesztéséből 
arról értesültem, hogy a bonyhádi ág. hitv. evang. algymnasium fentartó 
testületé az intézet anyagi viszonyainak rendezésében elismerésre méltó 
buzgóságot és áldozat készséget tanúsított, nevezetesen uj tornacsarnokot 
és rajztermet létesített, a bútorzatot és felszerelést fokozatosan gyarapítja, 
a tanári fizetéseket felemelte. Midőn ezért a fentartó testületnek helyes
lésemet és elismerésemet fejezem ki, fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását.

Budapesten, 1894. évi julius hó 13-án.

Eötvös S. k.

E leiratot csakhamar követte egy másik, mely tudatta, hogy 
a közokt. kormány a bonyhádi ág. ev. algimnázium számára az 
1895-ik évre 1000 frt ideiglenes segélyt vett fel az állami 
költségvetésbe. Ezen 1000 ir to t később, midőn a felekezeti iskolák 
segélyezésére előirányzott tételt a képviselőház felemelte, újabb 
1000 írtta l toldotta meg a miniszter. így algimnáziumunk 
az 1895-ik évre 2000 frt ideiglenes államsegélyt nyert, a 
melyről a kerület püspöke a következő leirattal értesítette az 
igazgatóságot:
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A dunántúli evang. püspöktől.

517. s í .

T e k i n t e t e s  i g a z g a t ó  1! r !

A  nagymóltóságu vallás ós közoktatásügyi magy. kir. Minisztérium 
f. évi április lió 1-én 15547. sz. a. kelt intézvénye értelmében tudomás és 
mihez tartás végett értesítem Kegyedet, hogy nevezett minisztérium a 
bonyhádi evang. algymnasium addig is, mig az 1883. évi X X X .  t. <z 
47. §-ában elrendelt szerződés megköthető lesz, az 1895. évre számadás 
kötelezettsége mellett 2 0 0 0  l'rt fentartási államsegélyt engedélyez s utasí
totta e véghűl a bonyhádi kir. adóhivatalt, hogy az intézet felügyelő 
gondnoka kezeihez, az általa aláirt és a kerület püspöke által láttamozott, 
szabályszerűen bélyegeit nyugtatványra 2000 frtot fizessen ki. Megjegyzi 
azonban, hogy e segélyből netán megtakarított összegek tanszerek, vagy 
iskolai bútorok beszerzésére fordíthatók, de a tanintézet vagyonához 
nem csatolhatok.

Győrött, 1905. évi április hó 20-án.

Tisztelettel 

Karsai m. p
püspök.

Az ideiglenes államsegély megadásával uj korszaka nyílik 
meg algimnáziumunk történetének. M ielőtt azonban a fennebb 
előadott s rendkívüli önmegtagadást és óriási áldozatokat k i
fe jte tt korszaknak ismertetését befejezném, még egy lélekemelő 
szép ünnepély lefolyását kell feljegyeznem, melylyel az intézet 
az 1894/95-iki tanévet lezárta.

Az 1894/95-iki tanévvel fejezte be a Sár-Szt.-Lőrinczen 
1806-ban alapított algimnázium Bonyhádivá hozatalának 25-ik 
évét. Az intézet fáradhatatlan, lelkes igazgatója, Gyalog István, 
ki tudásának összességét, férfiúi munkásságának egész erejét 
arra használja, hogy a vezetése alatt álló intézet előhaladását, 
jó  hírnevét emelje és a nagy közönség érdeklődését az iskola 
iránt állandóan ébren tartsa, a tanári testület nevében azon kérelem
mel fordult az iskolát fentartó esperesség kormányzó testületéhez, 
az iskolai nagybizottsághoz, hogy az áthelyezés negyedszázados 
évfordulóját nagyobb szabású ünnepélylyel ülje meg.
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Es az ünnepély valóban imposans, lélekemelő volt. Az 

ország akkori belügyminisztere, községünk birtokosa és kerü
letünk országgyűlési képviselője, nagyin. Perczel Dezső v. b. 
titkos tanácsos mellett körünkben tisztelhettük a magas közokt. 
kormány érdemdús államtitkárát, nagyin. Zsilinszky Mihály val. 
belső titkos tanácsost, a magyarhoni ág. liitv. ev. egyház bánya 
kerületének felügyelőjét. Jelen voltak az ünnepélyen az ország 
minden részébe elszéledt régi tanítványok s az intézet iránt 
érzett hálájuk kifejezéséül 600 koronás ösztöndíj alapítványt 
tettek le, melynek kamatait azóta valláskülömbség nélkül élvezik 
arra érdemes tanulóink Jelen volt a fentartó három megyére 
kiterjedő esperesség lelkészi és tanítói kara csaknem teljes 
számmal. Jelen volt Bonyhád nagyközség képviselő testületé és 
e szép nap emlékéül i ()()() koronás ösztöndíj alapítványt létesített 
bonyhádi szegény tanulók jutalmazására. Jelen volt végül Bonyhád 
és vidékének értelmisége igen nagy számban és a szép ünne
pélyen különféle helyről elhangzott magas szárnyalásu beszédek 
fényes bizonyságot szolgáltattak arról, hogy az iskola a múltban 
megtette kötelességét, de teljesen igazolták azt is, hogy fen- 
maradása elengedhetetlen szükségesség, mert nemzeti missiója 
itt a tolna-baranya németség közepében még nem ért véget, 
munkásságára úgy egyházi, mint nemzeti szempontból szüksége 
van még a jövőnek.

Az állam segélyes algimnázium
1 8 9 5  - 1 9 0 6

Az ideiglenes államsegély, melyet a vall. és közokt. miniszter 
az 18‘Jo-ik évre kiutalványozott, azzal a biztos reménynyel tö l
tötte el a fentartóság tagjait, hogy a magas minisztérium k i
küldötte nemsokára meg fog jelenni iskolánkban és a kérelmezett 
állandó segély megadásával megköti a fentartó testülettel a 
szerződést.

hl reményre támaszkodva kettős célt tűzött maga elé a 
fentartó esperesség. Egyrészről, hogy felszabadítsa lelkészeinket
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és tanítóinkat azon önként megajánlott, de súlyos évi hozzá
járulástól, melyet az ötödik tanszék felállításával magukra vál
laltak, másrészről, hogy a gimnázium tantestületének javadalma
zását egyenlővé tegye az ugyanazon munkát végző állami 
tanárokéval, magát az iskolát pedig állandó évi átalány meg
állapításával oly módon lássa el tanszerekkel s egyéb szükséges 
dolgokkal, hogy semmiben sem maradjon alatta a hasonló rangú 
állami tanintézeteknek.

A fentartóságot ezen szép tervének kivitelében nagyban 
elősegítette Tolnavármegye nagylelkűsége is, mert inig kérvényünk 
az állandó államsegély megadása iránt a minisztériumban járt, 
Tolnamegye törvényhatósága fontos határozatot hozott a megyei 
középoktatás előmozdítására.

Megyénk lakossága ugyanis már régen érezte a mostoha 
állapot hátrányait, mely a középoktatás terén akkor Tolnában 
észlelhető volt. Csaknem egy század óta nem áldozott senki más 
ez ügy előmozdítására, mint a két protestáns felekezet egyházi 
adókkal is megterhelt hívei és szegényesen dotált lelkészei és 
tanítói. Nem emelhetett volna tehát Tolnamegye méltóbb emléket 
nemzetünk ezeréves fennállásának megörökítésére, mint azon 
határozatával, melylyel az 18D5-ik évi október havi közgyűlésén 
a népoktatás céljaira fordítandó összegen kivül 400.000 koronát 
szavazott meg a megyei középoktatás előmozdítására.

A megszavazott összeg nagyrésze a Szekszárdon fe lá llított 
állami főgimnázium számára esett, de a törvényhatóság méltá
nyolta a szolgálatokat, melyeket a megyében levő két prot. 
algimnázium éppen a kevésbbé vagyonos osztály művelődésének 
érdekében kifejtett, azért a bonyhádi ág. ev. és a gyönki ev. 
ref. algimnáziumok számára 100.000 — 100.000 koronát sza
vazott meg.

Az algimnázium jövedelmének részben már biztosított, rész
ben pedig kilátásba helyezett örvendetes javulása arra indította 
az iskola és a tanári kar nemeslelkü jóakarójót, dr. Láng Frigyes 
algimnáziumi felügyelőt, hogy az 1895. évi junius 24-én ta rto tt 
iskolai nagybizottsági gyűlés elé olyan inditványnyal lépjen, mely



egyrészről a már biztosított jövedelmekre támaszkodva, a tanári 
fizetések azonnal való emelését sürgesse, másrészről pedig azon 
esetre, ha a kérelmezett 5UÜ0 forint államsegély szerződésileg 
biztosittatik, véglegesen 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 neve
lésügy magas érdekeinek előmozdítására követendő szép példát 
merítsenek, egész terjedelmében ide iktatjuk:

N a g y t i s z t e l e tü  és Nagyságos  Elnökségi 
T e k in t e t e s  i sko la i  N a g y b iz o t t s á g i

Sokszor halljuk említeni „a létért való küzdést.“ Ezen igazság 
bármennyiszer halljuk is, unottá sohasem válhatik, mint minden, a mi 
igaz. De ezen mondás nem kevésbbé igaz, ha ugy mondjuk, „az élet maga 
küzdés.“ IIo l nincs küzdés, nincs élet —  ott a halál van. A küzdés edz, 
erőssé tesz, kép esi t akadályokat legyőzni, termékenyít és gazdag aratást 
hoz; a küzdés hiánya a megállapodás, tespedés, legyőzetés, felbomlás 
és halál.

A mi evang. egyházunk is az eszmék harcsának szülötte és egész 
élete küzdés. Küzdött s küzd létéért most is, és ezen küzdelem élénkíti; 
vérforgását egészséges, erőteljes működésben tartja. Mihelyt megszűnnék 
ezt teuni, beállana a tespedés és könnyen válnék más versengők prédá
jává. A nyilt, szabad gondolkodás és vizsgálódás az eszme, az me’y az 
egyházat 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 gondott fordított mindig iskoláira. Büszkén mond
hatjuk, hogy egyházunk iskolái hazánkban is inég a versengők által is 
elismertetnek clsőranguaknak. 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, velük nem lépést tartani de őket 
egy sorral megelőzni kell. Ha kardod rövid —  mondák a harezosnak —  
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 tulszárnyaltatunk.
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 főgimnázium lévén, kétszeres sulylya 
nehezedik ránk.

Hogy ezen agyonnyomatást elkerülhessük, nem szabad megállapod
nunk, kell, hogy emeljük intézetünk jó hirnevét, szellemi felszínét, kell 
hogy oly szellemi éi anyagi erővel lássuk el, molylyel megbirjon küzdeni, 
megállhasson hatalmas versenyzői mellett. —  mert különben azon diszes 
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?

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. 
És ha elkövetkezik azon idő, midőn egyik vagy másik helyett újról kell 
gondoskodni, ezen állás mindenkinek kívánatos legyen, miáltal 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 erőhőz mért bőkezűséggel látta is el a fentaró testület az intézetet, 
ez a mai kor követelményeinek már nem felel meg, —  többet, sokkal 
többet kíván a kor. I t t  . nagy és sok lépést kell tenni, hogy el ne marad
ju n k . Kellenek a tanárok képzésére szellemi források, mert a tudomány 
minden ágában óriási a haladás, —  tanulók számára taneszközök, könyv
tár, gyűjtemények stb. gyarapítása.

. De honnan és miből merítsük a hozzávaló anyagi erőt? És miként 
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 járuln i.

Tudva van, hogy a Tolnamegye székhelyén —  államsegélylyel —  
főgimnáziumot állit, de területén levő két prot. algimnáziumra is ala-



pitványként mindegyikre külön-külön 50,000 Irtot adományoz, mely már 
az 1896-ik év jan. elsejével esedékessé válik, azaz felvehető. Ezen nagy. 
szerű alapitványnyal algimnáziumunk beláthatatlan időkig fel van szaba
dítva az anyagi gondoktól nemcsak, de sőt hatalmas ösztönül szolgálhat 
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 évenként 5000 frtra fog 
felemeltetni.

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

Mivel pedig az államsegély eddigelé tényleg 2000 frt, 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 
pénzforrások felhasználása el nem maradhatott, mind a mellett a fentar- 
tókra újabb terhek semmiképen sem háramolnának.

Ezek után tehát indítványozom és kérem a Nagytiszteletü és Nagy
ságos Elnökséget, valamint a tekintetes iskolai nagybizottságot, kegyes
kedjék az idefogialt „Költségtervezetet“ átvizsgálni, annak való alapon, 
önámitást kizáró igaz voltáról meggyőződni, azt elfogadni, hozzájárulni s 
az esperességi gyűlés elé terjesztését eszközölni s ott annak elfogadtatását 
hathatós támogatásával biztosítani.

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

1 -ső mód, az ötezer forint államsegély mellett.
Rendszeresittessék 0  tanári állás olyformán, 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 bárom 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- 
tanitás 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 gimná
ziumra felvett kölcsönök, s a tápintézet, mely eddig is nagy vonzerőt

—  177 —
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gyakorolt a tanittatókra —  nagyobb mérvben gyakorolhatván áldásos 
működését, alapítván több ingyenes és félfizetéses helyeket, az algimnázium 
népesedésére bizonyára nagy befolyással lesz.

A  többi szintén fontos egyéb pontokat az idecsatolt „Költségvetés“ 
pontosan eló'tünteti.

I l - ik  mód, az esedékes 2000 forintos államsegély mellett a B. alatt 
foglalt költségvetésben részletezve van.

A)
Költségvetés a tanári állások és az iskola háztartásának végleges 

rendezése ügyében beterjesztett javaslathoz.
I. S zü k ség le t-

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

a) Két tanári állás 1200 írttal 2400 írt
b) „ „ „ 1400 „ =  2800 „
c) * 1600 „ =  3200

b) Lakásbér hat tanárnak 200 ír tjáva l...............................
c) Tornatanitás 8 heti óra 50 ír t j á v a l ...............................
d) Igazgató tisz te le td ija .........................................................
e) Jegyző „ . . . ’.........................................
f) Pénztár (pénztáros 100 frt, ellenőr 50 frt, tandijszedő 50 frt)
g) É n ek ta n ítá s ....................................................
h) Isk o laszo lga ........................................................................

Összesen

8400 frt.
1 2 0 0 ??
400 n
2 0 0 n
1 0 0 n
2 0 0 r>
150 n
250 V

10,900 frt.
2 . D o l o g i  k i a d á s o k :

a) Fűtés, világítás, tisztogatás . . . 250 frt
b) Kisebb javítások és adó . . . .  300 „
c) Taneszközök és könyvtár . . . 400 „
d) Értesítők, irodai dolgok . . . .  2 0 0  „ 1150 frt.

3. Á t m e n e t i  k i a d á s o k :
A  14864 frt kölcsön és ösztöndíjalap, továbbá az uj 200 frt

ösztöndijalap törlesztése és kamatja 25 évre számítva . 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 frt pótlékot, átlagosan 1500 „

Összes szükséglet 14550 frt.

II. Fedeze t .
1. Esperességi és kerületi subventio . . 1960 frt
2. A  régi 37000 frt tőke 6 ° / 0 kamatja . 2220 „
3. A  megyei 50000 frt alap 5 ° / 0 kamatja 2500 „ 6680 frt.

Átvitel 6680 frt.



—  179 —

Átliozat 6080 frt.
4. Állami s u b v e n t io .............................
5. Tandij 120 tanuló után 20 írtjával
6 . Értesítők dija ós beiratás
7. Tanári lakások, 2  tanári lakás 200 fo

r i n t j á v a l ........................................
8 . A  tanári nyugdíjalap 9000 frtos tőké-

jenek 6 ° / 0 kamatja . . . .

5000 frt 
2400 „ 

100 „

400

540

7900 írt. 

540 „

Összes fedezet 15120 frt.
Mutatkozik felesleg 570 frt.

B)
Rendezés, mig az államsegély ötezer írtban nincs megállapítva.

I. Szükség le t .
1. 5 rendes tanár fizetése 1200 írtjával
2. 5 „ „ lakása 200 „
3. Helyettes tanár f iz e té s e ......................
4. Tornatanitás........................................ ......

' 5. Igazgató tis z te le td ija ............................
6 . Jegyző t is z te le td i ja .............................
7. Pénztár kezelés ........................................
8 . Iskolaszolga..............................................
9. É n e k ta n ítá s ........................................ .....

10. Egyéb k i a d á s ................................

6000 frt 
1000 „ 

800 „ 
400  
200 
100 
200 
250  
150 

1350

Összes szükséglet 10450 frt.

II. Fedezet.
A  fent kitüntetett „fedezet“ ö s s z e s e n ...................................  15120 frt.
Ebből levonva az államsegélyre 3000 frt, a megyei alapít

vány 4 havi kamatai 800' f r t ..............................................  3800 „

Összes fedezet 11320 frt.
Tehát ezen ideiglenes rendezésnél mutatkozik felesleg 870 frt. 
Midőn tehát azon reményben ringatom magamat, hogy az iskolai 

nagybizottságot ezen költségvetés reális voltáról meggyőztem: indítvá
nyozom és kérem

mondja ki az iskolai nagy bizottság, hogy ezen benyújtott tervet 
helyesnek, minden önámitást 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.

12*
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Lelkem, szivem teljes erejével csüggök ezen indítványon és meg 
vagyok győződve, hogy ha ezen indítványom elfogadtatik, nem lesz erő, 
mely gimnáziumunkat megdöntse, hogy azon felvirágzás, melynek most 
örvendünk, még nagyobb fog lenni s ezen meggyőződésemből bocsátom 
indítványomat Ítéletük alá.

Adja Isten, hogy az kedvező legyen !
Úgy legyen Isten áldása ra jta !

Kelt Zombán, junius hó 23-An 1895.

Dr. Láng Frigyes
m in t a b o n yh á d i a lg im náz ium  fe lü gye lő je .

A nagybizottsági gyűlés az algimnázium érdemdús felügye
lőjének az iskola szellemi emelkedését célzó, mély bensőséggel 
megokolt ezen szép indítványát egyhangú lelkesedéssel tette 
magáévá és az ugyanazon év augusztus havában tartott egyház- 
megyei közgyűlés elé a legmelegebb ajánlással terjesztette fel.

Az egyházmegyei követek az algimnázium uj korszakának 
megnyílását látták a javaslat keresztülvitelében, azért egyhangú
lag hozzájárultak annak elfogadásához és elhatározták, hogy 
az ideiglenes rendezésre vonatkozó javaslatot már a következő 
1895/96-iki tanévre életbe léptetik. így e tanévet már hat tan
erővel kezdhette meg az iskola.

A munka megoszlásával és anyagi gondjainak némi könnyí
tésével a tanári testület ujult erővel lá to tt a munkához és mivel 
most már jobban módjában állott, kiválóan arra lörekedett, hogy 
a szülőknek az ifjúság megterheltetése miatt gyakran hangoz
ta to tt panaszán a tanítás intensivitása által lehetőleg könnyítsen.

A tanári testület behatóbb munkásságának üdvös hatása 
nem maradhatott el, mely körülmény újabb impulzust adott a 
fentartóságnak, hogy a kérelmezett államsegély teljes megadását 
és annak szerződés által leendő biztosítását ismételten kérelmezze 
a nagyin, vall. és közoktatásügyi miniszternél. E végből az 
1896. évi márczius havában Bonyhádon tarto tt rendkívüli egyház- 
megyei közgyűlés egy küldöttséget választott, mely az egyház- 
megyei elnökség vezetése mellett a fentartóság óhaját tolmácsolja 
a miniszter előtt és nyújtson be egy memorandumot, melyben a 
végleges rendezés szükségességét újból és behatóan okolja meg.



A küldöttséget a miniszter 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 megbeszéli, illetőleg a tervezetet elkészíti.

Mielőtt azonban az államsegély ügyében újabb lépés tör
tént volna, tetemes vagyon birtokába ju to tt az algimnázium 
Tolnavármegye millenáris alapítványával. A nagyinéltóságu m. 
kir. belügyminisztérium ugyanis Tolnavármegye törvényhatósá
gának hazánk ezeréves fennállása emlékére tett culturalis alapít
ványairól szoló határozatát jóváhagyta, minek folytán a törvény- 
hatóság az alapitó okiratot 1866. évi február havában tarto tt 
rendkívüli közgyűlésen tárgyalta, hozzájárulás és netaláni észre
vételeinek megtétele végett a fentartósággal közölte.

Az egyházmegyei közgyűlés az átküldött alapitó okirat 
tervezetet márczius havi közgyűlésén vette tárgyalás alá s némi 
formai változtatás megtételével egyhangúlag elfogadta s 
egyszersmind megbízta Gyalog István giinn. igazgatót és 
Marhauser Imre egyhm. pénztárost, hogy a nagylelkű alapítványt 
a május havában tartandó millenáris megyei diszgyülésen az 
egyházmegye nevében vegyék át.

Az egyházmegyei kiküldöttek a megyei diszgyülésen május 
hó 18-án megjelentek és az esperesség nevében köszönetét 
mondtak a nemeslelkü alapítványért, melynek ünnepélyes átadását 

a megye alispánjának szavai szerint azért határozta el 
a törvényhatóság ez alkalomra, »hogy azon nehéz viszonyok 
közt létesült s nagyobb részt a megélhetés legszűkebb korlátái 
közé szorított szegény földmivelők, silányan javadalmazott tanítók 
és lelkészek által a legönzetlenebb hazafisággal 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 tanúsítsa a vármegye 
közönségének őszinte elismerését; az ezredévi hála csakugyan 
méltó alkalom annak feltüntetésére, hogy a vármegyének német
ajkúnk által lakott vidékein működő algimnázium a köznu'ívelő-



(lésnek szerényen lobogó mécsese volt, melynek tiszta fényéből 
a legborusabb korszakban is a szabadság világossága s a hon
szerelemnek melege áradt szét«.

Az alapitó okiratot, hogy a fentartóság tagjai közül azok 
is, kik az esperességi gyűlés tárgyalásain jelen nem voltak, 
megismerhessék, egész terjedelmében i t t  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 nagytnéltóságii m. kir. Belügyminisztérium 1895. évi 23972. 
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  
ág. hitvallású evang. esperességi a l g i m n á z i u m  részére tett ala
pítványról.

1. A z  a l a p í t v á n y  c 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 .

I I .  T á r g y a :

100.000, azaz e g y s z á z e z e r  korona tőke.

III. Cé 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 i m n á z i u m  segélyezése által 
való emelése.

IV . K e z e l é s e :

Tolnavármegye törvényhatósága ezen 100.000 korona alapítványt 
a bonyhád i algimnáziumot fentartó 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 kölcsönösen 
elfogadott feltételek alatt.

1. §. Az alapítványi tőke sértetlenül fentartandó épitkezések vagy 
egyéb beruházásokra fel nem használható; —  kölcsönök utján jövedel
mez tetendő.

2. §. Kamatai csakis a bonyhádi ág. hitvallású evang. esperességi 
algimnázium szükségleteinek fedezésére használhatók fel oly módon, hogy 
ezen intézet szellemi életének s az iskola tanerőinek a kor színvonalán 
tartása ez áItal is biztosittassék.

3. §. Kölcsönök az alapítványból földbirtokra és házakra a becsérték 
egy harmadrészéig adhatók:
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Ez utóbbiaknak a kölcsön tartama alatt biztosítva kell lenniük.
A jelzálogul szolgáló birtokon netán létező terhek a becsértékbó'l 

háromszoros összeggel leszámitandók. —  A kölcsön csak telekkönyvi 
bekebelezés 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°/0 levonandó, s ebből 
tartalékalap alakítandó.

8. §. A tartalékalap készlete kölesönül egyes adósoknak k i nem 
adható, hanem takarék távi lag kezelendő.

A  tartalékalap 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 algimnázium céljaira.

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

10. §. Ezen célra a tartalékalapból az esperességi közgyűlés van 
jogosítva az utalványozásokat teljesíteni.

11. §. Az alapítvány kamatainak célirányos használását a vár
megye akként ellenőrzi, hogy az alapítvány és ennek tartalékalapjáról 
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 i m n á z 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 a l g i m 
n á z i u m  bármely okból beszüntettetnék, vagy eredeti jellegét elveszítve 
más irányú tanintézetié alakulna át, vagy közvetlen állami kezelés alá 
vétetnék, az alapítvány tulajdona IVnavárm egye közönségére visszaszáll 
s a 100.000 korona az esperesség által egy év alatt visszafizetendő lesz. 
A  tartalékalap azonban minden esetben az esperesség tulajdonát 
képezendi.
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M ely alapitó okirat három eredeti példányban állittatik k i, s ér
vénye a nagyméltóságu magyar kir. Belügyminisztérium jóváhagyásától 
feltétel eztetik.

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

A  törvényhatóság nevében :

DŐRY PÁL,
Tol na v árm egy e a 1 i spán j a.

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

Hidegkút és Görösgál, 1896. november 6-án.

Bauen A d o lf nádasi Nádosy Kálmán
a tolna-baranya-somogyi ág. li. ev. Tolna-baranya-somogyi ág. li. ev. egyliáz-

egyházmegye főesperese. > f megye felügyelője.
Kir. tanácsos, Ferencz Józsefrend lovagja.

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

kir. b el ügy m i ni szteriu m helyett á vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium értendő 
és hogy ezen alapítvány számadási kivonatai a vezetésem alatt álló vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztériumhoz évenként föl térj esztendők.

Budapesten, 1897. évi márczius hó 1-én
Á miniszter helyett:

Z S I L I N S Z K Y
államtitkár.

A lig  múlt el az általános öröm, melyet a törvényhatóság 
alapítványa keltett, az elnökség a következő junius hóban össze
ült nagybizottsági gyűlést már azzal az örvendetes hírrel lepte 
meg, hogy a magas közokt. minisztérium értesítette a fentartó- 
ságot, hogy az államsegély ügyében kötendő szerződés meg
állapítása végett Spitko Lajos kir. tanácsos, székesfehérvári 
tankerületi főigazgatót küldte ki.

A miniszteri megbízott szerencsés megválasztása a megvaló
sulás biztos reményével töltötte el úgy a fentartóságot, mint a 
tanári testületet. Nagys. Spitko Lajos tank. főigazgató ur, ki
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mint miniszteri megbízott több éven keresztül látogatta az is
kolát, ismerte ennek az intézetnek úgy fogyatkozásait, mint 
előnyeit és a látogatásai alkalmával nyilvánított szigorú, de 
mindenkor igazságosan alkalmazott bírálattal és jóakaratu taná
csaival nagy mértékben hozzájárult az intézet fokozatos fejlő
déséhez. 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 vo lt arra, 
hogy a legcsekélyebb mértékben sem lépje át azon korlátokat, 
melyen túl a fentartóság autonom jogai csorbát szenvedhetnének, 
így történhetett, hogy az egyházmegyei közgyűlés az ugyanezen 
év aug. 4-én eléje terjesztett »Szerződés tervezetet« 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 algimnázium 
fönnállását s virágzását biztositandja -— azt úgy általánosságban, 
mint részleteiben elfogadja, és azon kérés kíséretében terjeszti 
fel a inéltóságos 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 emel
kedett egyetlen hang sem, azért a kerület méltóságos és főtiszt, 
püspöke október havában felterjesztette a nagyin, vall. és közokt. 
miniszter úrhoz, ki az 1897. évi julius havában aláírta és az 
országgyűlés elé terjesztette, hol a törvényhozás mindkét háza 
változatlanul elfogadta. • A szerződés szövege a következő:

S z e r z ő d é s
mely egyrészről a Vallás- és közoktatásügyi m. lcir. Minisztérium, 

másrészről a Tolna-Baranya-Somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye, mint 
a bonyhádi ág. hitv. evang. algimnáziumot fentartó testület között, a ne
vezett algimnáziumnak segélyezése iránt az 1883. évi X X X . t.-cz. 47. §-a 
értelmében köttetik.
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1. A  Tolna-baranya-somogyi ágost. hitv. evang. egyházmegye az 
180 6-ik  ér óta Sár-Szt.-Lőrinezen fennálló algimnáziumát az 1870 ik  
évben Bonyhádra helyezte át Belátván azt, bogy ezen bonyhádi algim
náziumát, 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 kevésbbé 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 ót áldásosán működőit, kulturális missióját a 
jövőben is sikeresen teljesíthesse, maga kérelmezte a Vallás- és Közok
tatásügyi m. kir. Minisztériumtól az 1883. évi X X X .  t.-cz. 47. §-a alapján 
a megfelelő államsegélyben részesítését, s azt a maga illetékes egyházi 
főhatóságainak a Dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület, illetve a 
Magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház egyetemes convent- 
jének beleegyezése és helybenhagyása mellett, a törvényes jogfentartá- 
sokkal és kötelezettségekkel önként elfogadja.

2. E végből az •/. alatti mellékletben kimutatván egy felül a Tolna- 
baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye és a Dunántúli ág. hitv. 
evang. egyházkerület évi járulékait, az algimnázium tőkéinek és alapít
ványainak biztositott jövedelmét, valamint a tandijakból biztos számítással 
felvehető bevételt, végre a már fennálló és az alábbi módon átalakítandó 
tanépíiletek béregyenértékét, melyek mindössze 12150 frtnyi összeget 
képviselnek, másfelül a törvényes és korszerű igényeknek megfelelő, bár 
a legszigorúbban számított szükségletét, mely 17650 frtot tesz, az ezen 
összegek egybevetéséből kitűnő hiány pótlására 5500 frt, azaz Ötezerötszáz 
o. é. frt évi rendes államsegélyt kér és vesz igénybe, melynek az állam 
költségvetésbe való fölvételét és az évi rendes államsegélynek abban 
állandó minimális tételül leendő megtartását mindaddig, mig azt az al
gimnáziumot fentartó egyházmegyei egyházi főhatóságának beleegyezésével 
az idézett törvényezikk 47. §-ának e) pontja értelmében igénybe veszi, 
a Vallás- és Közoktatásügyi in. kir. Miniszter ezennel megajánlja, meg
ígéri és ha a törvényhozás a szerződésileg kikötött összeget megszavazza 
az 5500 frtnyi segélyösszeget előlege« negyedévi részletekben folyóvá 
téve, a bonyhádi m. k ir. adóhivatalnál állandóan utalványozza, hol azt a 
bonyhádi ág. hitv. evang. algimnázium pénztárosa az egyházmegyei el
nökség által ellenjegyzett hivatalos nyugtára felveszi.

3. E szerint az algimnázium jövedelme saját vagyonából, bevételei
ből 12150 frtot, az állami hozzájárulás pedig 5500 frtot tévén, az idézett 
törvényszakasz d) pontjánál fogva az algimnáziumnak eddigi felekezeti
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jellege és önkormányzati jogköre épségben fentartatik és az algimnázium 
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. Minisztérium csupán a fó'felügyeleti 
jogot gyakorolja a segélyezett algimnázium irányában.

4. Az algimnáziumot fen tartó egyházmegye kötelezi magát, hogy 
mindaddig, mig az államsegély fentebbi összegét az állampénztárból k i
veszi, s mig ezen szerződés érvényben á ll: az algimnáziumban s egyenesen 
annak céljaira az igazgatóval és rajztanárral együtt bat rendes tanárt 
alkalmaz, kiknek egyike a vallástant is fogja tanitani, kinek azonban a 
vallástanon kívül egyéb —  a szaki aránynak megtelelő —  középiskolai 
képesítéssel is kell birnia,- e tanárok közül kettőnek egyenkint 1200 frt, 
kettőnek egyenkint 1400 frt és kettőnek egyenkint 1000 frt törzsfizetést, 
mindegyük rendes tanárnak 200 frt évi lakáspénzt és öt 100 frtos ötöd
éves pótlékot biztosit. Továbbá kötelezi magát, hogy a tornatanitásra évi 
400 frtot és az énektanításra évi 150 frtot fordít. Ezen kívül gondoskodni 
fog könyv- és irattárosról, egy iskola szolgáról, az algimnázium céljaira 
szükségelt mindennemű helyiségekről, az épületek, felszerelvények jó 
karban tartásáról, az iskolahelyiségek fűtéséről, világításáról és tisztán
tartásáról, az iskola vegyms szükségleteiről, az épületek tűzkár elleni 
biztosításáról, a tanári és ifjúsági könyvtár, valamint a természettani és 
természetrajzi szertárak, úgy szintén földrajzi, történelmi és egyéb tan
szerek, nemkülönben az L-kolai 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 —  négyzet az eddigi mód szerint autonom 
jogánál fogva törvényes kellékekkel és képesítéssel biró egyének közül 
a Tolna-baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye választ, kettőt 
pedig 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. Miniszter nevez ki és 
pedig végleges alkalmazással. A  Miniszter által betöltendő tanszékek a
következők: egy latin-magyarnyelvi és egy mértani- s szabadkézirajzi- 
és szépirási, összesen két rendes tanári tanszék. A Miniszter fentartja 
magának a jogot, hogy5 * 7 az általa kinevezett oly tanárokat, k iknek tanítói 
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-
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és 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. Miniszternek bejelenti.

7. A  jelenlegi rendes tanárok, minthogy a törvény 29. § óban eló'irt 
feltételeknek — mindnyájan megfelelnek, hivatalaikban és állásaikban 
m int rendes tanárok továbbra is megmaradnak A Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter tanárkinevezési jogát- a jelen szerződés életbe lépésekor az 
újonnan felállítandó latin-m agyar rendes tanszékre azonnal, a felállítandó 
m értani- és szabadkézirajzi és szépirási tanszékre vonatkozólag pedig 
akko r fogja gyakorolni, ha ezen jelenleg betöltöttnek tekinthető tanszék 
megüresedik. A fen tartóság a jövőben az általa betöltendő négy tanszéknél 
a helyes szaki arány kívánalm ait szem előtt fogja tartani.

8. Az intézet jelenlegi tanári tagjai az 1894. évi X X V I I .  t. ez. által 
létesített országos nyugdíj és gyámintézetnek és mind az intézet fentar- 
tósága által választott tanárok, mind pedig a Miniszter által kinevezettek, 
kötelezve vannak az említett intézet kötelékébe belépni és a t-cz.-ben 
megszabott kötelezettségeknek eleget tenni.

9. A  fentartó egyházmegye kötelezi magát, hogy egy év alatt két 
osztály szárnál a két uj megfelelő tantermet létesit 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 sziutén 
külön helyiséget szerel fel, az uj szertárakra uj szekrényeket és a még 
okvetlen szükséges taneszközöket beszerzi. A Vallás- és Közoktatásügyi 
m. k ir . Miniszter kívánatosnak tartja, hogy idővel, a mikor a fentartó 
testület anyagi ereje megengedi, a földszintes iskolaépület utczai része 
egy emelettel elláttassék.

10. Az algimnáziumot fentartó testület az idézett törvényszakasz a) 
pontja értelmében kijelenti, hogy az algimnáziumnak ez idő szerint meg
levő minden alapítványa, tőkepénzei, épületei és mindennemű ingó és 
ingatlan vagyona tobábbra is a tanintézet tulajdona maradnak, s azok 
jövedelmei ezentúl is az intézet céljaira fordittatnak ; valamint ha ezen 
szerződés az idők folyamán akár azért, mert a tanintézet és a fentartó 
egyházmegye az államsegélyt továbbra igénybe nem venné, akár 
bárm ely más okból megszűnnék : az időközben, az államsegély tartama 
alatt történt mindennemű ingó vagy ingatlanbeli gyarapodás és fel
szerelés az algimnázium kizárólagos tulajdonában marad, s az iránt az 
állam sem kártérítési, sem másnemű követelést nem támaszthat, úgy
szintén a netalán teendő és az intézetet illető alapítványok, ha csak ez
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iránt az a'apitúk másképen nem rendelkeznek, szintén kizárólagos tulaj
donát képezik.

11. Az algimnáziumot fontartó testület kötelezi magát az idézett 
törvényszakasz b) pontja értelmében, bogy az intézetben a Vallás- és 
Közoktatásügyi m. kir. Miniszter által a rendelkezése és közvetlen veze
tése alatt álló gimnáziumok részére kiadott, vagy a jövőben kiadandó 
tantervet és a tanterv végrehajtására vonatkozó utasításokat és szabály
rendelete,két alkalmazza és követi, fentartván magának az idézett törvény
szakasz által biztosított azon jogot, hogy a használandó kézikönyveket a 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter 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 t ntervvel nem ellenkeznek és 
melyeket a Miniszternek helybenhagyás végett előlegesen bemutatni tar
tozik, követhesse. A feutartó egyházmegye arra is kötelezi magát, hogy 
algimnáziumában a tannyelv magyar legyen.

12. A tanu'ók által egy-egy évben fizetendő tandíj és egyéb já ru 
lékok 130 frtban, a feutartó egyházmegyében alkalmazott lelkészek és 
tanítók gyermekei áltat íizetendő tandíj és egyéb járulékok pedig 15 frtban 
állapíttatnak meg.

A feutartó egyházmegye által szedhető tandíj az állami középisko
láknál szedett tandijat meg nem haladhatja.

A tandíjmentesség iránt a Miniszter 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 fentartja, hogy a fent em
lített tandijou és egyéb járulékon felül minden növendéktől a törvény
szabta 3 frtnyi járulékot, az országos tanári nyugdíj- és gyámintózeti 
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 fen tartatnak, 
úgy mindazon által, hogy a Miniszter által kinevezett tanárok is a fele
kezeti fegyelmi hatóság alá tartoznak.

14. Az algimnáziummal összekötött és valláskülömbség nélkül sze
gény gimnáziumi tanulók segélyezésére fennálló, s az algimnázium pénz
tárától elkülönítve fcntartott tápintézet ezentúl is az egyházmegye kizáró
lagos rendelkezése és felügyelete alatt marad és az gondoskodik annak 
fentartásáról, valamint lőhető gyarapításáról is.

15. Az algimnázium évi számadásai az egyházmegye által meg
vizsgáltatván és helyben hagyatván, a püspöki hivatal utján tudomás és



— 190 —

•s

netaláni észrevételeinek közlése végett a Vallás- és Közoktatásügyi m. 
kir. Miniszterhez is fel terjesztetnek.

16. Az algimnázium 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 V a l
lás és közoktatásügyi m. k ir. Minisztérium, másik a Magyarországi ág. 
hitv. evang. keresztyén egyház egyetemes conventje, harmadik a Dunán
túli ág. hitv. evang. egyházkerület, negyedik a Tolna - bárány a - somogyi 
ág. hitv. evang. egyházmegye az ötödik a Bonyhádi ág. hitv. evang. al
gimnázium részére állittatik k i.

Kelt Bonylxádon, 1897. évi július 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.

A  Tolna-baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye nevében:

nádasi N á io s y  K á lm á n , B aue r A d o lf,
kir. tanácsos, egylim. v. felügyelő. (P. H.) főesperes.

43.^46. szám.

Elfogadom.

Budapesten, 1897. évi július hó 30-án.

(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 írója lesz hivatva kellőleg méltatni azon 
férfiak érdemeit, kik részesei voltak e munkának, de súlyos mu
lasztás 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.
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Sok maradandó alkotás hirdeti majdan emlékét az egyház
megye érdemdu? vezetőinek nt. Bauer Adolf főesperesnek és 
ngos. nádasi Nádosy Kálmán kir. tanácsos, egyházmegyei felügye
lőnek, valamint dr. Láng Frigyes algimnáziumi felügyelőnek, de 
hosszú egyházi hivataloskodásuk alatt tanúsított jótékony mun
kálkodásuknak bizonyára az a legmesszebbre kiható, legmaradan
dóbb és legáldásosabb alkotása, midőn nem tértek ki a haladó 
kor parancsszava elől, hanem bocs belátással és tapintatos veze
téssel oda irányították a fentartóság figyelmét, honnan egyedüli 
menekülést, egyedüli segélyt lehetett vá rn i: az államhoz.

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

gimn. igazgató úgy a segélyezés eszméjének felvetésében, mint 
annak létesítésében. Tizenhét év óta áll az intézet élén és az
óta soha nem lankadó erélylyel munkálkodott azon, hogy az 
elődje, Marhauser Imre által megteremtett alapon, — melyet az 
úgyis mint esperességi pénztáros, úgyis mint az alumneum buzgó 
ephorusa, önfeláldozó, fáradságos munkával létesített, —  folyton 
tovább haladjon, folyton tovább építsen. Mint a jegyzőkönyvek
ben olvasható Marhauser Imre érdeme az algimnázium jövedel
mének szerencsés gyarapodása és a tápintézet felvirágzása, Gyalog 
Istváné a főgimnázium létesítésének s ezzel egyidejűleg az álam
segély kérés eszméjének felvetése.

De nem utolsó helyen áll az érdeme Bonyhád nagyközség 
lakosságának sem, mely felekezeti külömbség nélkül felkarolta 
az algimnázium ügyét és tekintélyes küldöttség által kérte a 
kerület nagytekintélyű képviselőjét, nagyin. Perczel Dezső m. kir. 
belügyminisztert, hogy részesítse támogatásában a kerület ezen 
fontos érdekét és hívja fel a közokt. miniszter figyelmét azon kiváló 
nemzeti culturmissióra, melyet e kis algimnázium itt a tolnai né
metség központjában teljesít. A nagyin, belügyminiszter az ügyet 
meleg pártfogásába vette és az ő befolyásának volt köszönhető,
hogy az intézet Bonyhádiul hozatalának éves jubileumán
a nagyin, vallás és közokt.miniszter képviseletében méltóságos 
Zsilinszky Mihály államtitkár megjelent, ki személyesen meggyő-
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zödvén az iskola életképességéről, már akkor biztosította a köz- 
okt. minisztérium jóakaró támogatásáról.

Ily  önzetlen munkálkodás és jóakaratu támogatás mellett 
jö t t  létre az algimnázium 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 inté
zet folytonos fejlesztésének szüksége rótt, az algimnázium a jövő
ben nagyobb gondot fordíthat szegény sorsú, jó előmcnetelü tanít
ványainak segélyezésére, mi által az egyházmegye sok szegény- 
sorsu lakosának terhén könnyíthet és az egyház és haza számá
ra sok oly tehetséget megmenthet, kik különben megfelelő anya
gi támogatás liián nem érvényesülnének.

* **

A tanári testület fizetésének rendezése után Tolnamegye 
nagylelkű adományával és az államsegély elnyerésével másik 
kitűzött célját is elérhette a fentartóság. Az egyházmegye le l
készeit és tanítóit felszabadították az ötödik tanári állás szer
vezésekor megállapított 200 frtos évi járuléktól. Az 1898-ik 
évben pedig, midőn a magas tanügyi kormány felajánlotta a 
7000 frtos beruházási államsegélyt, melyet még 1890-ben kértek 
a tornacsarnok felépítésére, oly összeg birtokába ju to tt az espe
resség, melynek kamataiból teljesen fedezhette önfeláldozó lelké
szeink és tanítóink összes évi járulékait,

Ivilenczvenkét évig áldozott a tolna-baranya-somogyi espe
resség lelkészi és tanítói kara — sokszor talán családjától is 
megvonva,—  ág. ev. egyházunk középoktatása s a magyar nyelv 
és nemzeti szellem ápolása érdekében. Ezen csaknem egy száza
dig tartó küzdelem alatt nem riadt vissza soha az önmegtagadó 
áldozatoktól, nem idegenkedett soha a szükséges reformoktól. 
Elsők voltak mindenkor a segélyezésben és buzdították, serken
tették híveiket is a kegyes adományok gyűjtésében. Buzgóságuk



és soha nem ingadozó kitartásuk végre oly alapot teremtett az 
intézetnek, melyen a folytonos fejlődés biztosítva van, s melyen 
az ő érdeklődésük, bölcsességük és erkölcsi támogatásuk mellett 
mindenkor erős vára fog maradni ág. ev. egyházunknak és zászló
vivője magyar nemzeti középoktatásunk folytonos fejlesztésének.

Az utókor hálája jutalmazza a nagylelkű fentartókat!
A megszaporodott jövedelmi források örvendetes módon 

előre vitték az iskola fejlesztését más téren is. Osztálytermei, 
szertárai egy tanári lakás átalakításával uj, megfelelő helyisé
geket kaptak. Szertárait évről évre gyarapították a szemléltető 
oktatásnak minden szükséges segédeszközével. Könyvtárai szintén 
állandó évi dotatiot nyertek, melyből a tanári könyvtár nagy
becsű szakmunkákkal s kiváló paedagogia művekkel gyarapodott, 
az ifjúsági könyvtárak számára pedig évcnkint gondoskodás tö r
ténik az ifjúság kedélyét, lelkét gyönyörködtető s értelmét, 
gondolkodását fejlesztő művek beszerzéséről.

A nagymérvű haladást úgy az anyagi, mint a szellemi téren 
örvendetesen constatálja a tanügyi kormány kiküldötte is úgy, 
hogy a látogatásáról felvett jegyzőkönyvet a vall. és közokt. 
miniszter »megnyugtató tudomásul« vette.

Ily örvendetes körülmények közt ült össze az 18!)7/98-ik 
tanév végén az iskolát kormányzó nagybizottság, melynek disz- 
gyüléséről szóló jegyzőkönyvet egész teljességében ide iktatom, 
egyrészről azért, hogy örök időkre hirdesse, mily elismeréssel 
van fentartóságunk a becsületesen betöltött hivatás, a munkáját 
híven teljesítő munkás iránt, más részről, hogy legalább ebben 
az esetben megcáfolhassam a régi római iró e mondását: »Quem 
di odére. paedagogum fecére.« A ki ennek az ünnepélynek le
folyását látta, a ki a régi tanítványok hálájának kifejezését 
hallotta, bizony nem fogja mondani, hogy »a k it az istenek 
gyűlölnek, tanítóvá teszik«.

I)e szóljon maga az ünnepély lefolyásáról felvett jegyzőkönyv: 
J e g y z ő k ö n y v

az iskolai nagybizottságnak 1898. évi junius hó 21-én ta rto tt gyűléséről.
Nagys Nádossy Kálmán egyházmegyei felügyelő, világi elnök díszes 

hölgy- és férii közönség, számos szülő és tanügybarát jelenlétében a
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diszgyülést megnyitja, a megjelenteket meleg szavakkal üdvözli és előadja, 
hogy a fentartóság a mai napon egy kedves kötelességet akar leróni az 
algimnázium fáradhatatlan és buzgó tanára, Harbauser Im re iránt, ki 
25 éves tanársága alatt úgy az ifjúság nevelése és tanitása, mint a gim
názium és tápintézet anyagi fejlesztése és felvirágoztatása körül elévlil- 
hetlen érdemeket szerzett. Ezek kijelentése után felhívja nagyt. Graf 
József, Schaádt Gyula és Martin György bizottsági tagokat, hogy az 
ünnepeltet hívják meg. Ez időre a gyűlést felfüggeszti.

Marhauser Im re a kiküldöttek kíséretében sürü éljenzések közt 
megjelenvén, nt. Bauer Adolf főesperes mély bensőséggel elmondott szép 
szavakban üdvözli a fentartóság nevében. Felsorolja hasznos tevékeny
ségét, melylyel 25 éven át a tolna baranya-somogyi esperesség algimná
ziumának ügyét minden körülmények közt és minden időben oly oda
adással szolgálta, az alumneumot pedig, melynek vezetését deficittel vette 
át, soha nem remélt virágzásra emelte és e mellett 19000 fi’tot gyűjtött 
e jótékony intézmény számára. Midőn mindezekért a fentartóság nevében 
működésének 25-ik évfordulóján köszönetét mond, kívánja, hogy e hasznos 
tevékenységét a tanuló ifjúság, egyházmegyénk és édes hazánk javára  
állandó egészségben az eddig tanúsított sikerrel még számos éven át 
folytathassa.

A z egyházi elnök beszédének elhangzása után Forbcrger László 
gimn. tanár tolmácsolta a tanári kar becsülését, tiszteletét és szeretetét, 
melylyel jubiláló kartársuk iránt viseltetnek, egyszersmind a testület 
nevében átnyújt az ünnepeknek a kartársak elismerése jeléül egy ezüstből 
vert koszorút, melynek borostyán utánzatu levelei Marhauser Im re elévül- 
hetlen érdemeit symbolisalják.

A  diszgyiilés keretében adtak kifejezést őszinte hálájuknak az 
ünnepelt volt tanítványai is, kiknek szónoka bilkei Papp István, mórágyi 
ev. ref. lelkész volt. A valódi szónoki hévvel elmondott tartalmas szép 
beszéd, melyet a díszes közönség lelkes éljenzése gyakran megszakított, 
tanúságot tett az ünnepeknek gondos és eredményes tanári működéséről 
és az igazi meggyőződés őszinte hangján hirdette a jubiláns érdemeit és 
fejezte ki háláját azoknak, k ik  tanulmányaik alapját az ő szakszerű és 
lelkiismeretes vezetése alatt vetették meg.

Végül a gimnázium tanulói nevében egy negyedik osztályú növen
dék üdvözölte az ünnepeltet és átnyújtotta a növendékek emléktárgyát 
ezen felírással: „Marhauser Im re tanár urnák szeretett tanítványai 25 éves 
jubileum án."

Ez üdvözlések elhangzása után az ünnepelt mélyen meghatva mondott 
köszönetét a fen tartóságnak, a kartársaknak, a volt és jelenlegi tanít
ványoknak. Nem kereste —  úgy mond —  e kitüntető íinDepeltetést;
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mely érdemein felül ily impozánsan nyilvánult meg, és lia munkássága 
eredményesnek mutatkozott az intézet életében, azt nem kizárólagosan 
önnön magának tulajdonítja, hanem nagy részben annak a szerencsés 
körülménynek, mely mindenkor oly férfiakat állított az egyházmegye 
élére, k ik egyéni tevékenységét jóakaratulag támogatták, nemes példá
jukkal, munkálkodásukkal és hivatásszeretetiikkel előtte vezérlő csillagként 
állottak. Köszöni a fentartóságnak a kitüntetést, és ha ezért kellő szavak
ban kifejezést nem adhat, tulajdonítsák ezt az érzelmek elementáris elő- 
törésének, melyek e pillanatban lelkét teljesen fogva tartják.

A kartársakhoz fordulva, könnyektől meghatottan mond nekik 
köszönetét. Elfogadja —  úgymond —  az emléktárgyat, melyet elismerésük 
és szeretetük kifejezésekép átnyújtottak, de meghagyja családjának, hogy 
halála után a gimnázium tulajdonába menjen át s legyen örök hirdetője 
az igazi collegiális szeretetnek, becsülésnek és elismerésnek.

Szívből jövő köszönetét mond volt tanítványainak, kik a messze 
távolból is ide sereglettek, hogy bizonyságát szolgáltassák azon munkásság 
elismerésének, melyet tanítói és nevelői pályáján kifejteni mindenkor 
törekedett. Ezt a tanuságtételt a legszebb elismerésnek tartja mindazon 
fáradalmakért és esetleges félreismerésekért, melyek a tanári fontos, de 
nehéz pályán negyedszázados működése alatt érték.

Meleg szavakban szólott a jelenlegi tanítványokhoz is, kiket szor
galmas munkálkodásra, kitartásra és mindenek felett erkölcsös jó maga
viseletre buzdított.

Ezek után kijelentette, hogy örök hálájául az intézet iránt, mely 
tanulmányainak alapját megvetette és férfiúi munkásságának tért nyitott; 
500 frtot bocsát a lentartóság rendelkezésére oly kikötéssel, hogy annak 
kamataiból évenként szorgalmas, jóviseletü tanulók segélyeztessenek.

Az ünnepelt válasza után a világi elnök köszönetét mond a meg
jelent nagyszámú közönségnek s az ufjuság üdvözlő énekének elhangzása 
után az ünnepély véget ért.

így ünnepelte a fentartóság fáradhatatlan munkását, igy 
ünnepelte a testület a jó  collegát s hálás tanítványai a gondos

lakossága is, melynek társadalmi életében Marhauser Imre Bony-

K . in. f.
Jegyezte:

B E K E  A N D O R
nagybizotta/ig ’i j egyző.

liádra jövetelétől mindenkor élénk részt vett. Nincs semminemű
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hasznos, jótékony intézmény, melynek tagjai közt vezető helyen 
ne állana.

Az ünnepélyes nagybizottsági gyűlés után nemsokára összeült 
az egyházmegyei közgyűlés is, mely a legnagyobb megnyug
vással adta sanctióját az iskolát kormányzó nagybizottság 
határozataira.

Mindenekelőtt véglegesítette a gyűlés a Láng-féle tervezet 
szerint megállapított tanári fizetéseket. E tervezet alapján az 
intézet tanárait szolgálati évük sorrendjében három fizetési osz
tályba (3200 kor., 2800 kor., 2400 kor.) osztotta. Kimondotta 
egyúttal, hogy minden tanár részére 200 koronás ötödéves 
pótlékot biztosit, mely összeget a régebben szolgáló tanerők 
visszamenőleg is élveznek.

Ugyanezen esp. gyűlés lelkesedő örömmel vette tudomásul, 
hogy az intézet felszerelésére állandó 1000 koronás évi dotatió 
állapítható meg és hogy a rendkívüli tantárgyak tanítói -is meg
felelő díjazásban részesíthetők.

A fentartóság tehát —  mint látjuk — a maga elé tűzött 
kettős célt szerencsésen elérte s örömmel gondolt nagy áldó 
zatokkal fentartott kis iskolánk teljes megerősödésére.

Az öröm nyomában azonban a legtöbb esetben ott leske- 
lődik a fájdalomnak bánatos, elszomorító képe. Így volt ez isko
lánk életében is. A lig  hogy a továbbfejlesztésnek szilárd alapját 
lerakták, alig hogy az általános öröm és ünneplés zaja lecsillapult, 
Kirchner Károly, intézetünknek 18^4 óta rendes tanára, nagy
fokú idegbaja miatt előbb ideiglenes nyugdíjaztatását kérelmezte, 
midőn pedig a kínzó fájdalmak elhatározó képességét megzavarták, 
a halálban keresett megnyugvást.

A Kirchner Károly halálával megüresedett földrajz-termé- 
szetrajzi tanszék betöltésénél a vall. és közokt. miniszter első 
ízben gyakorolta az állammal kötött szerződés értelmében k i
nevezési jogát. A fentartóság ajánlatára három pályázó közül 
kinevezte helyettes tanárnak Róth Aladár tanárjelöltet, kinek a 
földrajz-történelemből volt alapvizsgája.



A következő évben újabb nagy veszteség érte intézetünket. 
Esperességünknek s igy gimnáziumunknak is érdemdús vezetői 
aggkorukra való hivatkozással megváltak vezetői szerepüktől. 
Befejezték a nagy munkát, melyet megkezdettek és Simeon 
szavaival fordultak az egyházmegyéhez. Az egyházmegye fájó 
szívvel, de legmélyebb tisztelettel a lemondás indító oka iránt 
bocsátotta el bölcs vezetőit, iskolánk évlapjaira azonban arany 
betűkkel lesz felírva Bauer Adolf főesperes és nádasi Nádossy 
Kálmán kir. tanácsos, egyházmegyei felügyelő tisztes neve.

Lelkűk egész teljességével csüggtek ezen az intézeten. Annak 
a régi protestáns felfogásnak voltak hívei, hogy »az iskola az 
egyház veteményes kertje«. Lzt a felfogást vallották akkor, 
mikor a nehéz napokban kérő szóval fordultak algimnáziumunk 
érdekében ev. testvéreinkhez, de ezt a felfogást vallották akkor 
is, midőn az államsegély igénybevételével megvetették biztos 
alapját az iskola tovább fejlődésének. Elsők voltak a segélye
zésben, mikor arra szükség volt, és első őrállói autonómiánknak, 
mikor az államsegélyt igénybe vettük. A fennebb közölt szer
ződés igazolja, hogyan töltötték be őrállói szerepüket. Becsü
letesen, híven, igazán. Áldásunk szálljon a már megboldogult 
főesperes nyugvó porára, mindnyájunk őszinte, igazi tisztelete és 
nagyrabecsülése vegye körül az elvonultan élő nemes felügyelőt!

A távozó munkások helyét az egyházmegyének két kiváló 
egyénisége, Horváth Sándor paksi lelkész főesperes és Fördős 
Vilmos vármegyei tiszti ügyész esperességi felügyelő tö ltö tte  be. 
Mindkettőjüket az egyházmegye életében előzőleg tö ltö tt odaadó 
munkásság, a mély alapokon nyugvó tudományos készültség, 
gondolkodásuknak felvilágosodottsága s judiciuinuknak ritka 
önállósága és határozottsága emelte csaknem egyhangúlag a 
nagy egyházmegye vezetői polcára.

Iskolánk örömmel fogadta az egyházmegye méltó válasz
tását, mert a megválasztott vezetők előbbi egyházi hivatalaikban 
is kiváló harcosai voltak ág. ev. protestáns középiskolai okta
tásunk fejlesztésének, minek következtében remélni lehetett, hogy 
az egyházmegye vezető helyén most már zászlóvivői lesznek.
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E reményünket hivataloskodásuk valóra váltotta. A szervezés, 
az anyagi rendezés munkájával ugyan nem kellett küzdeniük, de 
az intézet belső fejlesztésében tanácsaikkal, tapasztalataikkal s 
élénk érdeklődésükkel oly segítségére voltak és oly impulzust 
adtak a tanári testületnek, hogy az állam megbízottja a kormány 
biztos, már működésük második évében dicsérettel emlékszik meg 
a tanításban elért eredményről, szertáraink gyarapodását pedig 
»sok tekintetben gazdagénak mondja.

E hasznos munkásság meghozta gyümölcsét más téren is. 
A  taníttató szülők bizalma, a nagyközönség érdeklődése napról 
napra erősebb lett. Községünk tehetősebb lakói mind nagyobb 
számmal jelennek meg adományaikkal, hogy tehetségesebb szegény 
tanulóinkat jutalomdijak adományozásával támogassák tanulmá
nyaik folytatásában. Hammel Lajos kétyi ev. lelkész pedig 
200 frtos ösztöndij-alapitványt létesített. Az egyesek példája 
hasonló tettre buzdítja a testületeket is A »Bonyhádi Segély- 
Egylet mint szövetkezet« 400 koronás ösztöndij-alapitványt tesz 
le nagynevű királynénk emlékére »Erzsébet királyné ösztöndíj
alap« címén. Ugyancsak a boldog emlékezetű királyné emlékére 
a tanári testület is 200 koronás ösztöndij-alapitványt adományoz 
az intézetnek. Az 1901-ik évben pedig a bonyhádi polgári 
casinó tagjai Bonyhád lakosainak és pénzintézeteinek hozzájáru
lásával 700 koronás ösztöndij-alapitvány létesítésével örökítik 
meg nagy költőnk, Vörösmarty Mihály emlékét születésének 
százados évfordulóján.

Az iskola belső életében is lényeges változások történtek.
Wlassich Gyula közokt. miniszter az 1879-ben megálla

p íto tt s az állami középiskolák számára kötelező tantervet a 
közoktatási tanács által revízió alá vétette. A közoktatási tanács 
a két évtizeden át szerzett tapasztalatok felhasználásával az 1879-ki 
tantervet részben átalakította s a revideált tantervet a közokt. mi
niszter az 1899/900-ik évi tanévre az első osztályban, a következő 
években pedig a többi osztályokban is fokozatosan életbe léptette.

Algimnáziumunk, mely az államsegély igénybevételével 
köteles az állami tantervet követni, a közokt. miniszter
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erre vonatkozó rendeletéinek a kitűzött időben pontosan 
eleget tett.

Ugyancsak Wlassich Gyula közokt. miniszter sz. ren
deletével kötelezővé tette a játékdélutánok szervezését. Iskolánk 
nem riadt vissza az ezzel járó áldozatoktól. Négyezernégyszáz
ötven korona költséggel játékteret létesített a gimnázium telkével 
közvetlen kapcsolatban. Egyik tanárát, Róth Aladárt, saját kö lt
ségén felküldte az 1900-ik év nyarán rendezett játék-tanfolyamra 
és a játékórák díjazását az 1900/901-iki tanévtől kezdve 200 ko
ronában állapította meg, melynek fedezését a szintén ezen évben 
esedékessé vált Simunyák-féle hagyaték kamataiból fedezi.

így az iskola mindennel ellátva ugyanazon fokozaton áll, 
mint bármely más hazai akár állami, akár felekezeti intézet. 
Meggyőződtek erről a taníttató szülők is, mit eléggé igazol 
a tanulók számának örvendetes emelkedése, mely a folyó tan
évben oly fokot ért el, bogy algimnáziumunk népességére nézve 
a legelsők közt áll a hasonló rangú intézetek közt.

Tanulóink száma ugyanis az 1896-ban Szekszárdon felál
líto tt m. kir. állami főgimnázium megnyitása után lényegesen 
megcsappant. Most azonban újra reményünkön fölül gyarapodik; 
mert inig az 1904. évben csak 126 tanulónk volt, a folyó tan
évben már 180 növendék iratkozott be algimnáziumunkba.

A taníttató szülők ezen bizalmának megnyerését nagyban 
elősegítette fentartóságunk bölcs vezetőinek céltudatos munkás
sága. Mert inig egyrészt ől nem zárkóztak el semmi szükséges 
dolog létesítésétől, más részről folyton arra törekedtek, hogy 
az iskola anyagi helyzetének javításával könnyebbítsék a tanít
tató szülők terheit, olcsóbbá tehessék az úgyis nehéz megélhe
tési viszonyok közt gyermekeik nevelését.

E cél előmozdításához nagyban hozzájárul az iskolánk mel
le tt fenálló, gondosan vezetett tápintézet, mely olcsó élelmezés
sel látja el a növendékeket, továbbá az 1895-ben létesített ifjú 
sági segitő-egyesület mely tankönyvekkel segélyezi az arra ér
demes tanulókat és fürdési, valamint orvos-gyógyszertári kiadá
saikat is fedezi. Ugyanezen célt szolgálja a fentartóságnak az

—  1 9 9  —
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a nagylelkű határozata is, melylyel kimondotta, hogy az 
1898/99-iki tanévtől hezdve a befolyó tandíjnak 10%-kát sze
gény tanulók jutalmazására fordítja és hogy tápintézetében is 
elengedésben részesíti a megfelelő növendékeket valláskülömbség 
nélkül. Nyolcz éve gyakorolja a fentartóság c nagylelkű jótékony
ságot és ez idő alatt 18,137 koronát fordított e dinen szegény, 
jó  előmeneteld tanulók jutalmazására.

Sajnos azonban, hogy mikor iskolánk ily jól felvértezve 
állhatott ki a középoktatás szolgálatába, ismét két kiváló 
vezetőjétől, jóakarata támogatójától kellett rövid idő alatt 
meválnia

Fördős Vilmos egyházmegyei felügyelő az 1003-ik évben 
megrongált egészségi állapotára való hivatkozással leköszönt 
elnöki tisztéről. Bölcs tapasztalataival, soha nem lankadó érdek
lődésével segítségünkre maradt ugyan még egyideig, mint az 
iskolai nagybizottság tagja, de az 10 04-ik év junius havában 
örökre eltávozott tőlünk munkás, tetterős lelke. Eltávozott az 
ember, de emlékét hirdetni fogja mindenha odaadó, önzetlen 
munkássága, hirdetni fogja az elért szép eredmény, az algimnázi
um teljes megerősödése, a miben neki kimagasló, elévülhetlen 
érdeme van

A lig , hogy e nagyveszteséget elsirattuk, már másik oszlopa, 
kiváló erőssége rendült meg intézetünknek. Láng Frigyes dr. 
gimnáziumi felügyelő hagyott el bennünket, ki nagyfontosságu 
tiszteletbeli állását csaknem három évtizeden át a nevelés ma
gasztos szent ügye iránt táplált lelkesedéssel, kiváló szakérte
lemmel párosult nemes buzgalommal tö ltö tte  be oly módon, hogy 
neve, emléke örökké fenn fog maradni iskolánk történetében. 
Elemedett kora s orvosi hivatásával járó nagy elfoglaltsága nem 
engedte meg, hogy meleg érdeklődéssel betöltött felügyelői ál
lását gimnáziumunknál továbbra is megtartsa. A mindeneket in
téző jó  Isten azonban kegyelmes iránta, és mi testi ereje és 
szellemi frissessége teljességében szívből várjuk és szeretettel 
kérjük is, hogy bölcs tanácsaival, jóakaratával és szakavatott 
tudásával továbbra is támogasson bennünket.
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Ilyen veszteségek mellett valóban kétségbe kellett volna 
esnie a lentartóságnak, ha ágostai evangyelmi protestáns egy
házunk középosztályának minden tagja úgy nem volna nevelve 
már kora ifjúságától, mint a hogy a régi római költő a Fabinsok 
nemzetségét jellem zi: Fix quibus dux fieri quilibet aptus é rit«

Egyházmegyénk és iskolánk is megtalálták vezéreiket. Az 
egyházmegye felügyelői székébe nagys. Szeniczey Géza nagy- 
birtokos személyében oly férfiút á llíto tt az esperesség, ki őseitől 
öröklött igazi protestáns hithűséggel és nemes ügyszeretettel 
működik közre egyházi és iskolai ügyeink fejlesztésében.

A gimnáziumi felügyelői állást Pót Radó dr. járásorvossal 
töltötte be a fentartóság. Pót Radó ennek az iskolának egykor 
tanítványa volt, mióta pedig mint orvos Konyhádon működött, 
huzamosabb idő óta tagja volt az iskolai nagybizottságnak, 
egy ideig elnöke a pénzügyi, később pedig az iskolai kisbizott- 
ságnak. iskolánk fejlesztését mindenkor szivén viselte s jótékony
ságával elősegítette. Sajnos, iskolánknak e leghűbb, legigazibb 
barátját nem sokáig tisztelhettük felügyelőnknek. A folyó 1 90(5. év 
április hó 14-én az Ur váratlanul elszólitotta körünkből.

Az uj egyházmegyei és gimnáziumi felügyelő hivatalba 
lépésekor nagy dolgok foglalkoztatták a fentartóságot.

Az 1903-ik év őszén tartott kisbizottsági gyűlésen a folyó 
ügyek letárgyalása után Gyalog István igazgató felhívta a gyűlés 
figyelmét arra a körülményre, hogy iskolánk az 1905/906. tan
évvel fejezi be százados működését. Célszerűnek tartaná azért 

mondja felszólásában ha a kisbizottság már jó  előre 
megállapítaná a nagy évforduló megünneplésének módját és erről 
javaslatot tenne a tanév végén összeülő nagybizottságnak. A 
gyűlés az igazgatónak »az iskola minden ügyére kiterjedő gondos 
figyelméért« köszönetét mond és megbízza a tanári kart, hogy 
a százéves évforduló megünneplésére készítsen részletes terve
zetet s azt tcrjeszsze az 1904. márczius havában összeülő kis
bizottság elé.

" A tanári testület a meghatározott időben beterjesztette 
javaslatát. 1/ javaslat szerint a jubiláris évforduló legméltóbb
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megünneplése az volna, ha a fentartóság épitési államsegély 
igénybe vétele mellett egy a modern paedagogia minden köve
telményének megfelelő díszes épületet emelne az intézet számára.

A tanári kar ezen javaslatát úgy az iskolai kisbizottság, 
valamint a május hó 9-én összeült iskolai nagybizottság is el
fogadta és az illetékes felsőbb egyházi fórumok engedélye után 
egy memorandumot terjesztett a közokt. miniszter elé, melyben 
hivatkozva iskolánknak a múltban te tt nagy nemzeti szolgálataira^ 
a jelenben fennálló szükségességére és jövő missiójára kéri a 
szükséges épitési segélynek (90000 kor.) megadását.

A Fáik Henrik tanár által kiváló gondossággal és mély 
megokolással szerkesztett memorandumra Berzeviczy Albert vall. 
és közokt. miniszter 1905. évi január havában értesítette a 
fentartóságot, hogy a közel jövőben le fogja küldeni szakközegét 
az emelendő uj épület helyének megvizsgálása s a szükséges 
műszaki munkálatok megállapítása végett. A segély megadására 
nézve azonban csak akkor fog határozni, mikor e munkálatok 
hozzá beérkeznek.

A műszaki munkálatok befejeződtek. Az építés terve és 
költségvetése —  még pedig az alább közölt események figye
lembe vételével egy teljes főgimnáziumra —  felterjesztetett a 
magas minisztériumhoz, azonban a beállott politikai változások 
miatt eddigelé végleges elintézés alá nem jutott. Magánértesülés 
utján tudomásunk van róla, hogy az épitési segély a folyó évi 
költségvetésbe fel van véve és reméljük, hogy a jelenlegi kor
mány, mely a szabadság, haladás és egyenlőség jegyében alakult *

meg, nemsokára ki fogja utalni fentartóságunknak.
Mialatt fentartóságunk az 1904-ik tavaszán ily serényen 

munkálkodott a százados évforduló megünneplésének előkészítésén, 
magas látogatók tisztelték meg dunántúli ev. egyházunk e kis 
végvárát, szerény algimnáziumunkat. Kerületünk ékesszavu, nagy
lelkű főpásztora, ki püspökségének 10 éve alatt ezelőtt is már 
két Ízben szerencséltette kis iskolánkat magas látogatásával, ez 
év május havában értesítette a fentartós ígot, hogy elnök társával 
méltóságos Ihászi Ihász Lajos úrral, k it a dunántúli ág. hitv.

■
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egyházkerület 1899-ben választott felügyelőnek, junius hó első 
napjaiban meglátogatják intézetünket.

E látogatás bejelentése nagy örömet keltett a fentartóság 
és a tanári testület körében. Az iskola egy uj, egy szebb jövő
jének reménye ébredezett mindnyájunk lelkében Egy uj, egy 
szebb jövőnek reménye, mert eddig, habár iskolánk minden időben 
rendkívüli szolgálatokat tett itt a délvidéken evangyelmi egyházunk
nak és a kétszáz évvel ezelőtt ide telepitett németség központ
jában édes hazánknak, mégis a nagyemlékű Káldy-n kívül nem 
volt kerületünknek egy felügyelője sem, a ki ügyeimére méltatta 
volna, állapota, fejlődése s jövője iránt csak némileg is érdek
lődött volna.

Most kerületünk újonnan választott gondos felügyelőjének 
mindenre kiterjedő figyelme megtalálta kis iskolánkat is. És mi, 
kik ismertük már előzőleg is U méltóságaik véleményét evan
gélikus középiskoláink fontosságáról és hivatásáról, csak örültünk 
e magas helyről jö tt  megtiszteltetésnek, mert az öndicsekvés 
minden vádja nélkül elmondhatjuk úgy a fentartóság, mint a 
tanári testület, hogy legjobb erőnk és tudásunk szerint mindent 
megtettünk mindenkor, a mivel evangyelmi egyházunknak és 
drága hazánknak szolgálatára, hasznára lehettünk Meg voltunk 
győződve arról is, hogy a ki e működést figyelmes szemléletére 
és vizsgálatára méltatja, kedvezőtlen bírálatot rólunk nem mond
hat, megrovásban bennünket nem részesíthet.

E reményünkben nem is csalatkoztunk. Püspök ur ő méltó
sága már előbbi látogatásai alkalmával is részeltetett magas 
elismerésében, kerületi felügyelő urunk pedig egészen meg volt 
lepve a látottaktól. »Teljesen megváltozott képét látom —  úgy
mond —  a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének, mint a hogy 
a kerületi gyűlésen elém került hideg akták és a különböző 
helyről jött hallomások elém állították. Eleven, pezsgő, virágzó 
hitéletet találok ez egyházmegyében és e biztos alapon álló 
intézetben, mely kell, hogy missióját megnövekedve, tágasabb 
alapokon tölthesse be a jövőben.«



E nyilatkozatból már kitűnt ő méltóságaiknak intézetünkről 
táplált véleménye, de teljesen határozott alakot a látogatás vé
geztével az egyházmegye vezetői és a tanári testülettel tartott 
értekezleten öltött. O méltóságaik ugyanis fölvetették a gimná
zium kiegészítésének eszméjét. Teljes reményüknek adtak kifeje
zést, hogy ez az intézet, melynek egészséges fekvése oly kiváló, 
beltelke oly nagy és díszes, hogy az országban kevés közép
iskola dicsekedhetik hasonlóval, szertárai, könyvtára alaptőkéje 
s minden a tanításhoz megkivántató segédeszközei oly állapotban 
vannak és oly biztos alapját szolgáltatják a továbbfejlesztésnek, 
az ág. ev. hívek és egyéb érdeklődők, később pedig az állam 
hozzájárulása mellett virágzó teljes középiskolává fejlődhetik, 
melynek kifejlődése fennállása s hasznos működése nemzeti szem
pontból is felette kívánatos. Ok a maguk részéről megígérték, 
hogy ha a fentartóság e tekintetben mozgalmat indít, anyagi és 
összes erkölcsi támogatásukkal segítségére lesznek nemes ter
vének kivitelében.

Nagy örömmel vette fentartóságunk e magas helyről jö tt 
buzdító és biztató szavakat. Nagy örömmel vette iskolánk tanári 
testületé, de különösen annak fáradhatatlan, buzgó igazga
tója, a kiegészítés eszméjének első felvetője, Gyalog István 
igazgató.

Gyalog István igazgató —  mint már fennebb is emlí
tettem — egész életének munkáját arra fordította, hogy ezt az 
intézetet folyton emelje, hírnevét növelje s a nagyközönség és 
a taníttató szülők érdeklődését mindig jobban és jobban fokozza. 
M ikor az 1899-ik évben igazgatóvá választották, csakhamar be
látta, hogy az iskola feladatának, melyet tőle az egyház s a 
haza elvár, csak akkor fog s akkor tud igazán, a maga teljes
ségében megfelelni, ha algimnáziumi szűk köréből kiemelkedve 
teljes főgimnáziummá alakul át. Szervező képessége, agitáló, 
buzdító ereje, soha nem lankadó munkabírása —  mint e lapok 
az illető helyen mutatják — már akkor kitűnt, de fájdalom, 
akkori munkássága, a körülmények másnemű alakulása folytán, 
nem ért eredményt.



A sikertelenség, mely a legtöbb embert leveri, őt nem 
csiiggesztette el. Folyton élt lelkében egy szebb, egy alkalmasabb 
jövőnek reménye, hogy kedvenc eszméjét megvalósíthatja. Fs 
most, mikor magasabb helyről jövő impulzus terelte szép tervé
nek megvalósítása felé, kettőzött erélylyel látott a munkához.

Nem akarom it t  hosszadalmasan leírni, mennyit beszélt, 
mennyit buzdított, mennyit fáradott, eléggé elmondja az az ered
mény, melyet elért az egyeseknél, elért községünk képviselő 
testületénél és pénzintézeteinél. A számok beszélnek. Ismerteté
sünk befejezéséül közöljük a számokat.

De fel kell említenem c helyen a nemes munka más kiváló 
harcosait is. Fel kell említenem első sorban egyházmegyénk 
kiváló vezetőit, nagyt Horváth Sándor főesperes és nagys. 
Szeniczey Géza felügyelő urakat, kik élénk érdeklődésükkel, 
buzdító szavaikkal, vezetői állásuk meleg ügyszeretetével oly 
emléket emeltek maguknak, melyet a rozsda meg nem emészt, 
az idő el nem rombolhat soha.

Ezen kiváló férfiak nevéhez fűződik az iskola kiegészítésének 
eszméje és létrehozása, de a ki ág. evangyelmi középiskoláink 
ujabbkori fejlődésének ismertetését közli, nem mellőzheti, hogy 
a legnagyobb tisztelet és elismerés hangján ne emlékezzék meg 
azon országszerte általánosan ismert jeles Um férfiakról, kiket az 
1883-iki középiskolai törvény értelmében a magas közoktatási 
minisztérium iskoláink látogatásával mint miniszteri biztosokat 
évről-évre megbíz.

Az említett törvény életbelépte óta három neves paedagogus 
látogatta intézetünket. Fgyikök sem volt ág. evangyelmi egy
házunk tagja, mégis a legnagyobb hálával és elismeréssel jegyez
hetjük fel, hogy mindhárman a középoktatás magas érdekeitől 
vezéreltetve a legnagyobb figyelmükre méltatták intézetünk fej
lődését és sohasem vonták meg tőlünk szives tanácsaikat és 
jóakarata támogatásukat.

Különös hálával kell megemlékeznünk Spitko Lajos székes- 
fehérvári, most budapest'-vidéki tankerületi főigazgató, kir. taná
csosról, kinek J4 évi itt működése alatt minden törekvése arra



irányult, hogy algimnáziumunkat annak úgy felszerelésében, mint 
különösen a tanári állások dotatiójában. egyenlővé tegye a 
hasonló rangú állami tanintézetekkel. Az ő szives közreműködése 
nagy mértékben hozzájárult, hogy az intézet oly niveaura emel
kedett, mely biztos alapját képezi a továbbfejlesztésnek.

A székesfehérvári tankerület jelenlegi főigazgatója Váradi 
Káro ly dr., a magyarországi kegyes tanitórend illustris tagja, 
még csak két Ízben szerencséltetett bennünket látogatásával 
m int a minisztérium megbízottja, de e két látogatás alkalmával 
tanúsított lekötelező szives eljárása, elfogulatlan tárgyilagos 
bírálata, intézetünk kedvező fekvéséről, a kis város egészséges 
légkörében való továbbfejlesztéséről, a tanári kar nemes ambitió- 
já ró l és az elért tanítási eredményről nyilvánított elismerő 
nyilatkozata után bizton reméljük, hogy benne iskolánk jóakaratu 
pártfogóját s a továbbfejlesztésnek kiváló segítőtársát, vezérlő 
egyéniségét tisztelhetjük.

És most végül szólok azokról, kiket első helyen kellett 
volna említenem.

Nagy része, elévülhetlen érdeme van ugyanis a siker eléré
sében Bonyhád nagyközség értelmiségének. Községünk lakói, 
mihelyt értesültek a fentartóság tervéről, a legnagyobb lelkese
déssel siettek felekezeti külömbség nélkül a fontos ügy meg
valósításának keresztülvitelére. Nem kíméltek fáradságot, nem 
kíméltek anyagi áldozatot. Dr. Schvetz Antal ügyvéd elnöksége 
a la tt bizottságot alakítottak, hogy az egyes érdekeltek, továbbá 
a politikai község és a helybeli pénzintézetek támogatását a 
nemes ügy felsegélésére megnyerjék. E bizottság előadója, lel
kesítője és buzditója a fáradhatatlan igazgató Gyalog István volt, 
de intézetünk évlapjai örökké őrizni fogják Schvetz Antal dr. 
ügyvédnek és számos kiváló munkatársának nevét, kik önzetlen 
fáradozásukkal oly eredményt értek el kis községünkben, melyhez 
foghatót nem találunk talán széles e hazában. Legyen az ő 
eljárásuk útmutató mindenkinek és minden időnek számára, legyen 
példa, mely megmutatta, miként kell szolgálnunk felekezeti és



társadalmi állásra való tekintet nélkül nemzeti művelődésünk 
előmozdítását, közoktatásunknak előbbrevitelét.

Es hogy ez valóban útmutató, példa lehet az utókor számára, 
bizonyítja a kiegészítésre megajánlott s alább közölt adományok 

'összege. De ez az összeg mást is bizonyít. Bizonyítja első sorban 
azt, hogy ez a község és ez a kerület, melynek lakói nagy 
részben még most is németajkúnk, mélyen érzi azt a szükségességet, 
melyet csak a bonyhádi ág. hitv. ev. algimnázium kiegészítése szün
tethetne meg. Mélyen érzi minden bizonynyal, mert ilyen áldozatokra 
a mai nehéz megélhetési viszonyok közt csak olyan közönség 
képes, mely az áldozatok meghozatala nélkül igen fontos érdekét 
látja kockáztatva. De hangos szóval kiáltja ez az áldozat azt is, 
hogy az állam, melynek feladata, hogy az ország minden része a 
fokozatos fejlődés és haladás utján álljon, segítségére siessen 
azoknak, kik fejlődésük előmozdítása érdekében nem riadtak vissza 
a legmesszebb menő áldozatoktól sem. Segítségükre siessen any- 
nyival inkább, mert oly intézet fordul hozzá kérő szóval, mely 
saját erejéből egy hosszú századon áldozott a nemzeti ügy elő
mozdítására az ország oly pontján, melynek lakói jó  hazafiak 
ugyan, de csaknem mindnyájan német ajknak Segítségükre kell, 
hogy siessen végül azért is, mert ily csekély hozzájárulással se
hol az országban nem állíthat a saját erejéből a közművelődés
nek és a nemzeti eszme fejlesztésének ilyen templomot.

Ez áldozatok meghozatala után reményű is, és méltán re
ményiheti az államtól esperességi algimnáziumunk fentartósága, 
hogy a tovább fejlesztésben sigitségiinkre lesz. Bizton hisszük, 
hogy ezt a segítséget valóban meg is kapja Bonyhád nagyköz
ség és vidékének érdekeltsége, mely csaknem erejét meghaladó 
áldozattal segítette elő, hogy a bonyhádi ág. hitv. ev. gimnázi
um V. osztálya az 190G/D07 tanévben az uj századnak kezdetén 
megnyitható lesz.

K ö z li:
Beke A n d o r

sfc *
*
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Az iskola százados pályafutásának ismertetése után itt kö
zöljük azon kegyes adakozók névjegyzékét, kik ércnél maradan
dóbb emléket emeltek maguknak és az utókor örök hálájára lehe
tővé tették ág. ev. algimnáziumunknak főgimnáziummá leendő 
kiegészítését.

AJ É v i  já ru lé k o t  a d o m á n y o z ta k :

1. Bonyhád nagyközség közönsége
2. A »Bonyhádi Takarékpénztár Részvénytársasága

Összesen

B) A d o m á n y o k  a  tökéue»

1. A »Bonyhádi Segélyegylet mint szövetkezet«
2. Ihász Lajos egyhk. felügyelő, Lörinte
3. Nádosy Kálmán kiérd, egyhin. felügy., Görösgál
4. Szeniczey Géza egyhm. felügyelő, Hegyes p.
5. Perczel Dezső földbirtokos, Bonyhád
(i. Gróf Appónyi Sándor földbirtokos. Lengyel
7. Marhauser Imre tanár, Bonyhád
8. Dr. Schvetz Antal ügyvéd, Bonyhád
9. Dr. Pót Radó járásorvos, »

10. Dr. Müller János ügyvéd, »
11. Bruckmann János állatorvos, »
12. Raubitschek Izór kereskedő, »
13. Péter Dániel épitőmester, »
11. Horváth Sándor főesperes, Paks
15. Tónika Gusztáv alesperes, Györköny
16. Brandeisz Ferencz takarékp. titkár, Bonyhád
17. Csik József gőzmalom tulajdonos,
18. Érmei Adolf kereskedő, »
19. Fein Lajos kereskedő,
20. Fleischmann Lipót bizt. főügynök, »
21. Gyalog István gimn. igazgató »
22. Halász Géza nyug. t. főszolgabíró
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Áthozat
23. Hirschmann testvérek kereskedők, Bonyhád
24. Honig Albert földbirtokos, >
25. Ihrig Károly gyógyszerész, Apatin
26. Lehmann János takarékp. pénztáros, Bonyhád
27. Lengyel Zsigmond magánzó, »
28. Martin György nyug. tanító, »
29. Mautner és Schwarcz cég, »
30. Novotny Rezső kereskedő, »
31. Ur. Pick Mórné magánzó, »
32. Dr. Pót Radoné, magánzó, »
33. Reich Sámuel kereskedő, »
34. Straicher Benő kereskedő, »
35. Szepessy Kálmán főjegyző, »
36. Beke Andor tanár, »
37. Angyal Béla telekk. vezető, »

38. Aszbach Jakab földmives, »
39. Aikelin Lajos tanító, Udvari
40. Bach János Bonyhád
41. Balázs Samu kereskedő, Budapest
42. Baldauf Gusztáv piisp. titkár, Pápa
43. Balog János jegyző, Gyönk
44. Barabás Imre állatorvos, Bonyhád
45. Baumgartner Sándor szappanos, Bonyhád
46. Bandi Henrik fodrász, »
47. Becht Albert takarékp. tisztviselő Budapest
48. Becht Henrik tanító, Bikái
49. Becht Ödön szolgahiró, Bonyhád
50. Becht Konrád tanító, »
51. Beck János, Bátta
52. Becker Adám földmives, Bonyhád
53. Bélák János, Tamási
54. Dr. Bélák Sándor orvos, Enying
55. Béldi Béla jegyző, Baracs
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Áthozat 49516 kor.
56. Bene Kálmán jegyző, Ráczkozár 50 »
57. Dr. Herde Mózes orvos, Bonyhád 200 »
58. Bászler Lajos cipész, » 30
59. Biczó Zsigmond ev. ref. lelkész, Bonyhád 50 »
60. B itte r Péter nyug. tanító, » 50 »
61. Blum János földmives, Izmény 200 »
62. Blum János harisnyakötő, Bonyhád 100 »
63. Dr. Boór Jenő kir. közjegyző, Bonyhád 100 »
64 Botmann Jánosné, Bátta 1 »
65. Brauer János szatócs, Bonyhád 100 »
66. Breznyik János, Selmeczbánya 2 »
67. Brik Jakab kereskedő, Bonyhád, 200 »
68. Brogli Béla vállalkozó, Máza 100
69. Brogli József jegyző, Máza 10 »
70. Coriáry István tanító, Kismányok 100 »
71. Csájder Lipót sütő, Bonyhád 100 »
72. Csankó Géza, Bátta 5 » -
73. Csankó Károly, » 2 »
74. Csekei József rézöntő, Bonyhád 100 »
75. Csók Lajos és neje földbirtokos, Bogárd 100 »
76. Davidovics Jakab kereskedő, Bonyhád 300 »
77. Dr. Debreczeny József, Tamási 50 »
78. Deckmann Konrád kömives, Bonyhád 25 »
79. Diczendy Pál jegyző, Majos 100 »
80. Dobó János ügyvéd, Gyönk 40 »
81. Dorn Károly jb. írnok, Bonyhád 10 »
82. Dőry Elek földbirtokos, Andrásmajor 100 »
83. Dőry Elekné » » 100 »
84. Dőry Frigyes » Paradicsom 100 »
85. Dürr István és társa, kőfaragó, Bonyhád 100 »
86. Eiler Jakab, cipész, » 100 »
87. Eiler Péter földmives, » 10 »
88. Eisner Sándor bizt. ügynök, » 100 »

Á tv ite l  5 2 2 5 1  kor.
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Egcrmann Lipót cipész, Bonyhád 
Engel Pál bankigazgató, Budapest 
Englman Adolf kereskedő, Bonyhád 
Englman Herman » »
Englman Ignácz » »
Eősze Zsigmond ág. ev. lelkész, Tolnanémedi 
Éppel József szabó, Bonyhád 
Erdős Gábor jegyző, Bátaszék 
Erdős, Zsigmond vendéglős, Bonyhád 
Erményi József bádogos, »
Ernhaft János casinói szolga Bonyhád 
Ev. ref. egyházközség,
Fáik Ádám földműves, «
Fáik Henrik tanár, »
P'aik János földmives, »
Fáik Henrik » Tófű 
Faragó József jb. írnok, Bonyhád 
Fehérvár)- István mészáros, »
Fekete István tanár, Selmeczbánya
Feldern János földmives, Bonyhád
Fercsák Ferencz adótárnok, Bonyhád
Ferenczy József tanító, Bölcske
Fischer Konrádné háztulajdonos, Bonyhád
Fischl János, Főherczeglak
Frank Henrik szatócs, Mekényes
Frank Ignácz kereskedő, Bonyhád
Forster István földbirtokos, Tabód
Friedrich János földmives, Mucsfa
Fritsch Sándor segélyegyl. pénztáros, Bonyhád
Fritsch Vilmos géplakatos, Bonyhád
Galandauer Gyula kereskedő, »
Galandauer Ignácz 
Galandauer Jakab »
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Áthozat 54438
122. Gáspár Endre jegyző, Czikó
123. Gáspár Ödön tanító, Bátta
124. Gasz János szabó, Bonyhád
125. Gebauer Antal zenetanitó, Pécs
126. Gebauer József cipész, Bonyhád
127. Genersich Tivadar ág. ev. lelkész, Kismányok
128. Glöckner Keresztély tanító, Ujsóvé
129. Gomayer Alajos órás, Bonyhád
130. Gömör Mihály adóhiv. szolga, Bonyhád
131. Gömöri Andor, Bátta
132. Göth Ödön áll. urod. intéző, Mezőhegyes 
1 33. Graf József ág. ev. lelkész, Bonyhád
134. Grieszhaber Henrik szabó, »
135. Gronvald József mészáros, Ráczkozár
136. Grosch Ödön tanitó, Gyönk
137. Dr. Grünvald Elek orvos, Tevel
138. Dr. Grünvald Elekné, »
139. Ifj Grünvald Elek, »
140. Gutrung János magánzó, Gyönk
141. Guttmann Jakab, Bátta
142. Haífner István szolgab. írnok, Bonyhád
143. Haffner Lajos kovács, »
144. Haffner Vilmos lelkész, Mekényes
145. Haag József kovács, Bonyhád
146. Haiszer Henrik tanitó, Paks
147. Halász Lajos tkp. gyakornok, Bonyhád
148. Hamburger József, Bátta
149. Halbleib János kereskedő, Ráczkozár
150. Hammer József tanitó, Györköny
151. Hamrák Béla, Selmeczbánya
152. Hartai János szobafestő, Bonyhád
153. Havlicsek Lajos kárpitos, »
154. Hatz József tanitó, Borjád
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Áthozat 56042 kor
1 55. Hebrany Mihály, Háttá 10 »
156. Hera József földbirtokos. Rácztöttös 120 »
157. Heidinger József lakatos, Bonyhád 40 »
158. Heidingei Márton rézöntő, » 50 »

159. Hanstein János vendéglős, > 100
160. Herger Nándor kalapos, » 100 »
161. Hesz Henrik földmives, » 20 »
162. Hesz János borbély, 100 »

163. Hildebrand Miksa tanító, Izmény 100 »
164. Hirschfeld és társa kereskedők, Bonyhád 100
165. Hoff Henrik pénztáros, Szekszárd 100
166. Hoff Ádám kovács, Bonyhád 100 »
167. Hoffer József kereskedő. > 200 »
1 68. Hofbauer József földmives, Lajoskomárorn 5 »
169. Holländer Ármin könyvelő, Bonyhád 100
170. Holländer Ferencz kereskedő, » 300 >\

171. Hucker Ferenczné » 10 »
172. Hticker István bádogos, 20
173. Huckstedt Lajos kárpitos, » 50
174. Hűmmel Gyula, Főherczeglak 10 »
175. Hüber Fülöp, Váralja 10 >
176. Jakovicska János lakatos, Bonyhád 20 »
177. Ihrig Ernő gazdatiszt, Németboly 10 »
178. Illgen Antal ág. ev. lelkész, Gyönk 300 »
179. lllich József órás, Bonyhád 60 »
180. Jozgits Béla jb. jegyző, » 25 »
181 Dr. Jozgits János rk. plébános, Bonyhád 200 »
182. Jung József szabó, » 20 »
183. Kaiser Ede kereskedő, Bonyhád 125 »
184. Kaiser Gyula vas. áll. főnök, Sárbogárd 50 . »

185. Id. Kakass Béla tkp. főkönyvelő, Bonyhád 100 »
186. lfj. Kakass Béla tkp. s, könyvelő, Tolna 40
187. Kallivoda Jenő vasúti mérnök, Dombóvár 50 •»

Átvitel 58687 kor.
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188. Kalmár Ármin, Háttá
189. Kalupka István kereskedő Budapest
190. Dr. Kantzler Antal ügyvéd, Bonyhád
191. Kari János szabó, »
192. Kaufmann Rudolf lakatos, »
193. Kéri János földmives, Tamási
194. Kertész Imréné magánzó, Bonyhád
195. Kiefer Péter földmives, Kakasd
196. K irá ly Ernő főgimn. igazgató, Selmeczbánya
197. Kirchknopf Ágostonná magánzó, Bonyhád
198. Dr. Kiss Ernő ügyvéd, Tamási
199. Kirchner József szabó, Bonyhád
200. Klein József segélyegyl. könyvelő, Bonyhád
201. Knippel Ádám cipész, »
202. Koch József jegyző. »
203. Kőim Áron kereskedő, »
204. Kohn Mayer kereskedő, »
205. Koritsánszky Dénes gyógyszerész, Kölesd
206. Kosvitz Antal molnár, Bonyhád
207. Dr. Kovács Bálint orvos, Báttaszék
208. Kovács Imre tanító, Csikóstöttés
209. Köberling Károly tanító, Czikó
210. Königsbaum Ignácz kereskedő, Ráczkozár
211. Körtvélyesy Zoltán, Bátta
212. Kracher György ág. ev. lelkész, Bátaapáthi
213. Krause Gyuláné, Főherczeglak
214. Krausz Ignácz kereskedő, Bonyhád
215. Krausz Mózes » »
216. Krausz Salamon » »
217. Krausz Sándor » »
218. Kreschka János kádár, »
219. Kreschka József kályhás, »
220. Kreschka Ferencz kádár, »
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Áthozat 61069 kor.
221. Kreskay István, Bátta 5 »
222. Krähling Konrád földmives, Mekényes 100 »
223. Kritzler Lipót kereskedő, Bonyhád 50 »
224. Kun Mór » » , 100 »
225. Kuppi Gábor cipész » 20
226. Kust'ai Géza, Bátta 6 »
227. Kuttna Ármin kereskedő, Pécsvárad 50 »
228. Künsztler Ernő földmives, Bonyhád 20 :>
229. Künsztler Jakab » Börzsöny 10 \s

230. Künstler János lakatos, Bonyhád 50 »
231. Künstler János tanár, Selmeczbánya i 0o N>
232. Dr. Künsztler Károly tanfelügyelő, Alsókubin 100 »
233. Lafferton Menyhért ács, Bonyhád 50 »
234. Läufer Markusz kereskedő, » 100 »
235. Lenesé János, Selmeczbánya 10 »
236. Liebelt Antal asztalos, Bonyhád 50 »'
237. Limbacher András » » 160 »
238. Link Mátyás pincemester, » 50 »
239. Litzmann Miksa utazó. » 100 »
240. Loosz János szíjgyártó, 50 »
241. Lőwy Ignácz kékfestő, » 50
242. Lützenburger József kádár, Bonyhád 100 »
243. Magda Elek jegyző, Bikái 40 »
244. Major Pál molnár, Csikóstöttés 5 >
245. Marth Péter tanító, Györköny 2 »
246. Matthesz Adolf » » 10 »
247. May János nagybérlő, Izmény 300 »

248. Máza polit. község, 40 »
249. Mercz Henrik földbirtokos, Majos 200 »
250. Mohar Endre tanító, Lajoskomárom 40 »
251. Molnár Imre » Budaörs 50 »
252. Molnár Lajos » Bonyhád 100 »
253. Mórágy polit. község, 20 »

Átvitel 63207 kor.



Áthozat 63207 kor.
254. Móritz Zsigraond levélhordó, Bonyhád 100 »
255. Mühl János tanító, Mekényes 20
256. Müller Ádám köteles, Bonyhád 20 »
257. Müller József nyug. tanító, » 100 »
258. Müller Imre mészáros, » 100 »
259. Müller Lipót nyug. tkp. pénztáros, Bonyhád 100 »
260. Németh Ferencz jb. irodatiszt, » 60 »
261. Neumann Henrik földmives, » 20
262. Neumann Miksa, Budapest 10 »
263. Obermayer Istvánná czukrász, Bonyhád 100 »
264. Osztrits Mihály kir. járásbiró, » 100 »
265. Osztroluczky Gyula, Selmeczbánya 5 »
266. Páhok Lázár tanító, Kaposszekcső 40 ' »
267. Paksi takarékpénztár 50
268. B. Pap István ev. ref. theol. tanár, Budapest 100 »
269. Papp Antalné gazdálkodó, Bonyhád 200 »
270. Pártos Vilmos erdész, Bátaszék 60 »
271. Dr. Paulovics István, Selmeczbánya 2 »
272. Pausch János esztergályos, Bonyhád 40 »
273. Pausz Samu tanító, Ivándárda 50 »
274. Parsitzky Aurel tkp. könyvelő, Tamási 50 »
275. Pétermann János cipész, Bonyhád 40 »
276. Petter Károly kereskedő, Ráczkozár 100 »
277. Pfaff Henrik s. jegyző, Izinény 100 »
278. Pfaffenbüchler Györgyné korcsmáros, Bonyhád 50 »
279. Philipp József tanító, Börzsöny 100 »
280. Ifj. Pichler Gyula kereskedő, Bonyhád 100 »
281. Pirkner János jegyző, Szálka 100
282. Polkák Elek, Bátta 1 »
283. Pollák Kálmán, Bátta 1 »
284. Pollák Zsigmond, » 1
285. Potzner János földmives. Bonyhád 100 »
286. Potzner Lajos kereskedő, » 100 »

Átvite l IÍ532 i kor.
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Áthozat 65327 kor.
287. Priseczky Henrik kályhás, Bonyhád 30 »
288. Proszbik Istvánná kereskedő, » 100 »
289. Purth Adolf jegyző, Háttá 10 »

290. Rack Ferencz komi vés, Bonyhád 50
291. Dr. Rákos Miksa ügyvéd, » 200 »
292. Raksányi Samu, Selmeczbánya 2 >
293. Ratsker József korcsmáros, Ráczkozár 2 «
294. Reich Károly urod. intéző, Főherczeglak 20 »

295. Réder Henrik földbirtokos, Bonyhád 150 »
296. Réder János » » 50
297. Rein János földműves, » 50 »
298. Reining Ádám » » 20 »
299. Reining János » » 30 »

300. Reining János » » 20 »

301. Reining Radó » » 20 »
302. Reinwald Henrik szikvizgyáros, Bonyhád 200 »
303. Reinwald István, bognár, » 50 »
304. Reitberger István kovács, 50 »

305. Reiter János borbély, » 20
306. Rinaldi Ottó főerdész, Lengyel 100 »
307. Ritzel Vilmos kalapos, Bonyhád 20 » '

308. Dr. Rosenthal Tóbiás főrabbi, Bonyhád 100 »
309. Róth Ftilöp sütő, Bonyhád 100 »

310. Rothermel Henrik kereskedő, Dombóvár 200 »
311. Rothermel János molnár, Mórágy 20 y>

312. Rottár Róla órás, Bonyhád 100 »

313. Rumi József szíjgyártó, Bonyhád 40 »

314. Rupprecht Taszili nagybirtokos, Városhodász 20 »

315. Ruziczky Richard jbiró, Bonyhád 25 »

316. Rück Alajos gazdálkodó, Nagymányok 100 »

317. Síkos Károly tanító, Tamási 50 »

318. Simrák László, Bátta 3 »

319. Singer Salamon kereskedő, Bonyhád 100 »
Átvitel 6737 5 kor.
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Áthozat 67375 kor.
320. Somogyi István földmi vés, Lajoskomárom 20 »
321. Sorg Katalin magánzó, Bonyhád 50 »
322. Sorok Dezső jegyző, Nagykajdocs 150 »
323. Sörös Gyula jegyző, Bátta 40 »
324. Spitz Czeczilia tanítónő, Bonyhád 50 »
325. Spitzer Lajos kereskedő, Bátta 2 »
326. Spitzer Mór vendéglős, Hidas-Bonyhád 100 »
327. Steiner János kovács, Bonyhád 20 »
328. Stern Miksa kereskedő » 300 »
329. Stickl József cipész, » 40 »
330. Strohmaier Péter zenész, Bonyhád 200 »
331. Sümegi Mihály, Bátta 1 »
332. Suhajda Lajos, Selineczbángya 2 »
333. Dr. Schall Kálmán orvos, Gyönk 100 »
334. Schaffer Gyula kereskedő, Bonyhád 200 »
335. Schaub Henrik földmives, » 40 »
336. Schaub János » » 20 »
337. Schiszler Henrik szabó, » 100 »
338. Schiszler Anna, » 100 »
339. Schlenker Mihály tanító, » 100 »
340. Schlichtherl Károly vendéglős, Bonyhád 200 »
341. Schlitt Jakab asztalos, Mekényes 50 »
342. Schmidt János borbély, Bonyhád 40 »
343. Schmidt János földmives, » 50 »
344. Schön János » » 20 »
345. Ifj Schön Vilmos kályhás, Bonyhád 100 >
346. Schultheisz János földmives, » 20 »
347. Schultheisz Imre jegyző, Keszihidegkut 50 »
348. Schramek Alajos géplakatos, Bonyhád 50 »
349. Schrott József molnár, Máza 10 »
350. Schwartz Bernát kereskedő, Bonyhád 50
351. Schwarczkopf Lajos p. szemlész, Bonyhád 100 »
352. Szabó János ág. ev. lelkész, Izmény 200 »

Átvite l 69950 kor.
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Áthozat 69950 kor.
353. Szauerwein Jakab tanitó, Ráczkozár 50 »
354. Szeidling Teréz háztulajdonos, Bonyhád 20 »

355. Szenes Ede kékfestő » 50 »
356. Szentes János gimn. igazgató, Gyönk 50
357. Szentiványi Miklós főszolgabíró, Bonyhád 100
358. Szepesi János Jegyző, Nagykajdacs 100
359. Szepesi Sándor, Nagydorog 50
360. Szever János, Selmeczbánya 5
361. Szever Pál, » 2 »

362. Szokolics György kovács, Bonyhád 40
363. Szondy Mátyás adótiszt, » 40 »

364. Dr. Tarján Béla kir. közjegyző, Tiszafüred 200 »

365. Taupert János cipész, Bonyhád 50
366. T ill Ádám mészáros, » 60
367. T ill Hugó gazd intéző, Veghles 200
368. T ill Radó bádogos, Bonyhád 100
369. Tornallyay Miklós adóellenőr, Bonyhád 50 »
370. Tóth Ödön várni. t. ügyész, Szekszárd 100 »
371. Tóth Zsigmond adótiszt, Keszthely 20 V
372. Ugrósdy Aladár jegyző, Kisdorog 100 »
373. Dr. Vámosi Ernő ügyvéd, Bonyhád 200 »

374. Dr. Vámosi Ernőné, » 100 »

375. Váradi Ádám kereskedő, » 50
376. Vitális István, Selmeczbánya 2 y>

377. Vizer Vilmos bányamérnök 10 »

378. Vollrath András magánzó, Bonyhád 60 »

379. Vonbirn Henrik bognár, » 20
380. Vukalovics Antal órás, » 50 »
381. Wagner Ádám ág. ev. lelkész, Ráczkozár 100 »
382. Wagner Jakab sütő, » 10
383. Wagner Károly cipész, Bonyhád 100 y>

384. Wagner Rudolf kolompáros, Bonyhád 50 »
385. Weber Györgyné kereskedő, > 200 »

Átvitel 72289 kor.
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Áthozat
386. Weber Jakab kéményseprő, Bonyhád
387. Weber János női szabó, »
388. Weiczner József segélyegyl. könyvelő, Bonyhád
389. Weinberger Béla orvos, Gyönk
390. Wenhardt Péter borbély, Bonyhád
391. Weininger József, »
392. Weiszenburger József földtnives, Bonyhád
393. Weiszenburger János asztalos, »
394. Werner Mihály mészáros, »

'395. Wiesner Boldizsár ág. ev. lelkész, Majos
396. Wiesner Géza joggyakornok, Budapest
397. Wiesner János földmives, Mekényes
398. Winecker János tanitó, Váralja
399. Wirth Ádámné földmives, Bonyhád
400. W olf József bádogos, »
401. Dr. Berzsenyi Jenő kir. járásbiró, Siklós
402. Haag Henrik asztalos, Bonyhád
403. Sterk Adolf korcsul áros, »
404. Ruppert Henrik jegyző, Miszla
405 Vágner Samu ág. ev. lelkész, Varsád
406. Ifj. Kring Gyula tanitó, Kéty
407. Schröter Károly erdőfelügyelő, Dombóvár
408. Lemle János zenetanár, Felsőlövő
409. Polónyi János gyógyszerész és neje Wagner 

Margit, Zomba
410. Funczler János tanitó, Varsád
411. Rózsa Lajos kereskedő, Bonyhád
412. Müller Lajos tanár, Kecskemét
413. Bátor Bálint tanitó, Bátaszék
414. Singer Bálint bányafőmérnök, Nagymányok
415. Bárdossy Elek, Kaposvár
416. Geyer Adolf tanitó, Ecsény
417. Schöpf Gyula ág. ev. lelkész, Ecsény
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Összesen 74533 kor.



Jelentés az 19056. tanévről.

A tanév m egkezdése, ja v í tó  és fe lv é te l i v iz s g á la to k . A
tanári testület 1905. évi augusztus hó 30-án tartotta meg alakuló 
gyűlését és ezzel megkezdte 1905/6. évi működését. A gyűlésen 
jelen volt a testület öt tagja, a hatodik tanár kinevezése ekkor 
még nem történt meg.

Augusztus hó 31-én voltak a javítóvizsgák. Vizsgálatra 
jelentkezett egy tárgyból 16, két tárgyból főtisztelendő püspök 
ur 3044/1905. sz. engedélye alapján 5 tanuló. Ezek közül elég
telen osztályzatát kijavította 20, újra elégtelen osztályzatot 
kapott 1 tanuló. E szerint az 1904/5. tanév végén megvizsgált 
155 tanuló kiizül végleg elbukott 14 tanuló, vagyis az ifjúság 
9\3%-a. Ugyan e helyen megemlítem, hogy a múlt év végén 
elbírált 154 tanuló közül (1 magántanuló volt) jó  magaviseletét 
tanúsított 95'4°/o, szabályszerűt 4-(>°/o.

Felvételi vizsgára jelentkezett két polgári iskolai tanuló; 
ezek egyike az I. osztály, másika az I. és II. osztály különbözeti 
tárgyaiból vizsgáltatott meg. Az első megfelelt, a második nem 
felelt meg a követelményeknek.

Szeptember 1., 2. és 4-én tartottuk meg a beírásokat. Fel
vettünk az I. osztályba 59 rendes, a II. osztályba 58 rendes és 
1 magán, a 111. osztályba 40 rendes, a IV. osztályba 22 rendes 
tanulót. így az iskola összes népessége 180 tanulóból állott, kik 
közül ismétlő volt az 1. osztályban 5, a II. osztályban 1, a 
III. osztályban 2, összesen 8 tanuló.

Szeptember 5-én folyt le a tanév megnyitása, melyen részt 
vett a fő- és alesperes, az espefességi felügyelő; részt vettek 
az isk. bizottságok tagjai, az esperesség lelkészei és világi 
tagjai közül számosán, továbbá az összes felekezetek lelkészei 
és számos taníttató szülő.



A tanítás szeptember 6-án vette kezdetét.
A tanári testület. A tanári testület ez évben 5 rendes és 

1 helyettes tanárból á llo tt. Ezeken kívül tanított az intézetnél 
4 hitoktató és 1 énektanitó. A múlt tanévhez képest annyiban 
történt változás, hogy a nagyin, vallás és közoktatásügyi miniszter 
Róth Aladár helyére 1905/70655. sz. a. Friedrich János kolozs
vári egyetemi tanársegédet nevezte ki helyettes tanári minőségben, 
a ki állását 1905. évi szeptember 19-én foglalta el. A rém. kath. 
tanulók hitoktatója Morschhauser József róm. kath. s. lelkész volt.

A tornatanitást Forberger László és Beke Andor rendes 
tanárok végezték; Forberger a tornatanitásra jogosított, Beke 
pedig képesített. Az ifjúsági játékokat Beke Andor rendes 
tanár vezette.

Tantere. A gimnázium az állami tantervet követi, de az 
ének kötelezett tan tá rgy; rendkívüli tárgy vo lt a szabadkézi rajz 
és a gyorsírás. A szabadkézi rajzot Forberger László, a gyors
írást Marhauser Imre rendes tanárok tanították.

A vallástanból az ágost. hitv. evang. tanulók osztályonként 
külön nyertek oktatást, a más vallásuak ellenben csoportosítva 
és pedig az I. és II., a III. és IV. osztály együtt, A tornatanitás 
osztályonként történt, de a játékban együtt vett részt az I. a 
II. osztálylyal, a III. a IV . osztálylyal.

A  tanítás súlypontja délelőttre esik, a mennyiben az órák 
nagyobb része 8-tól 12-ig tartatott.

Tanácskozások. A tanári testület 15 értekezletet tartott. 
Módszeres értekezletek voltak szeptember és február első felében; 
ellenőrző értekezletek voltak november és április hónapokban. A 
félévek végén voltak osztályzó tanácskozások.

A tanári testület az óraközöket a hivatalos helyiségben 
tö lti, igy napról napra alkalom nyílik, hogy az egyes órákon és 
a házi látogatások alkalmával szerzett tapasztalatokat kicserélje.

Az ifjúság félűét ele és elhelyezése. Az ifjúság felvétele a 
törvény követelményeinek megfelel. A tanulók mindegyike be
tö ltö tte  a törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányokat 
igazolta.

__ 222 __
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Az ifjúság háromnegyed része vidéki szülők gyermeke. E 
gyermekek elhelyezésénél a szülők mindenkor kikérik a tanári 
testület tanácsát; erre számítunk a jövőben is, mert arra törek
szünk, hogy tanítványaink alkalmas szállásokon helyeztessenek 
el és olyan gyermekek kerüljenek össze, a kik egymást a jóban 
és kötelességteljesitésben támogatják. Ha a lakás és lakásadó 
nem felelne meg várakozásunknak, a fentartó testület határozata 
alapján az ily szálláson levő tanulót az igazgatóság máshová 
helyezi.

Egészségi á lla p o t. Az egészségi állapot általában kielégítő, 
a 111. és IV. osztályban kedvező volt. Az egész év folyamán 
178 könnyű, 8 súlyos és 1 járványos betegségi eset fordult elő; 
halálos megbetegedés nem volt. Összesen 105 tanuló mulasztott 
betegség miatt, de ezek közül csupán 16 tanuló mulasztása 
haladja meg a heti órák számát.

Az ifjúság testi fejlődését előmozdítja az intézet egészséges 
fekvése, nagy udvara, befásitott kertje és tágas játéktere, melyek 
az iskola mellett vannak. E területek együttvéve meghaladják a 
21000 négyzet métert és az ifjúságnak kellemes üdülő helyet 
nyújtanak. A fürdőzésre a fentartóság 200 koronát fordít, melyből 
a szegény gyermekek jegyeit fizetjük.

E rkö lcs i u ise le t. Az ifjúság erkölcsi viselete jó. Az első 
félév végén osztályzatot kapott 174 tanuló; ezek közül jó  osz
tályzatot nyert 159, szabályszerű osztályzatot 15 tanuló. A 
második félévi eredményt, mely remélhetőleg nem lesz rosszabb 
az első félévnél, csak az év végével lehet feltüntetni.

Az iskolalátogatás rendes Az elmulasztott tanórák száma 
1614; ezek közül 1597 óra igazolt és 17 óra nem igazolt. 
Igazolatlanul mulasztott 5 tanuló, egy órát sem mulasztott 
69 tanuló.

A tanárok az ifjakat sűrűn látogatják a lakásokon és öröm
mel jelenthetem, hogy oly foglalkozás között találtuk őket, mely 
tanulókhoz illik. Az iskolai fegyelmi esetek száma csekély; csupán 
7 tanuló részesült igazgatói megrovásban.
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S zorga lom  és e lőm enete l. Az első félévben 174 tanuló 
közül a követelményeknek megfelelt 123, elégtelen osztályzatot 
nyert 51 tanuló. Az évi eredményt az értesítő megfelelő rova
tában fogjuk feltüntetni, itt csak annyit lehet megjegyezni, hogy 
a II. és IV. osztályban aránylag kevesebb azon tanulók száma, 
a kik várakozásunknak megfeleltek, mint az I., vagy még inkább 
a 111. osztályban.

A mi az egyes osztályokat illeti, az I. osztályban igen sok 
az idegen ajkú (5(3 tanúló közül 32) és ez a körülmény igen 
megnehezíti a haladást; a II. osztályban sok tanuló hanyag és 
nem teljesíti kötelességét azzal a kedvvel, melyet tőle elvárnánk; 
a IV. osztály tanulói kevés kivétellel gyenge tehetségüek. Csu
pán a III. osztályról lehet elmondani, hogy szorgalommal és ki
tartással igyekszik feladatának megfelelni, e mellet pedig sok 
benne a tehetséges tanuló.

A n e m ze ti s ze lle m  ápolása. A tanári testület megragadja 
a kínálkozó alkalmat, hogy az ifjakból hazánk számára lelkesen 
érző és gondolkozó, áldozatkész és munkás polgárokat neveljen. 
Igyekszik felébreszteni és ébrentartani a gyermekek lelkében a 
ragaszkodást intézményeink, a kegyeletet nagyjaink iránt. E cél
ból iskolai ünnepélyeket rendeztünk, hazafias és emberbaráti 
szempontok tekintetéből az ifjúság között gyűjtéseket eszközöl
tünk és a gyűjtések eredményét mint az ifjúság adományát ren
deltetési helyére jutta ttuk.

l/a llá se rb ö lcs i neuelés. Szigorúan őrködtünk az ifuság val
láserkölcsi érzésének épsége felett. Az őszi és tavaszi hónapok
ban az evang. egyházközség templomában sereglettünk össze, a 
téli hónapokban pedig az intézet egyik helyiségébe gyűjtöttük 
az ifjúságot. Isteni tiszteletet tartottunk minden vasárnap és ün
nepnapon. A tanári testület és az ifjúság az Űr asztalához já 
ru lt a reformátió ünnepén és május hó 27-én, mely alkalommal 
20 tanuló megconfirmáltatott. Az exhortator az év folyamán gyűj
tést rendezett a gyámintézet javára és a begyült összeget be- 
küldtük az esperességi gyámintézeti pénztárba.



A más vallásu tanulók saját egyházaik istenitiszteletére já r
tak el; gondoskodtunk róla, hogy minden tanuló eleget tehessen 
vallása és egyháza kötelmeinek.

A különféle vallásu tanulók a legjobb viszonyban élnek egy
mással és közöttük a türelmetlenségnek legcsekélyebb jelei sem 
mutatkoztak.

Lá toga tások . Az egyházmegyei elnökség az év folyamán 
háromszor látogatta meg az iskolát és igy közvetlen tapaszta
latból szerezhettek meggyőződést arról az egészséges szellemről, 
mely az intézetben uralkodik.

A nagyin, m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 
76830/1905. sz. alatt ngs, Váradi Károly székesfehérvári tank. 
kir. főigazgató urat küldte ki gimnáziumunk meglátogatására. 
A látogatás 1906. évi márczius 29. és 30-án ment végbe és ő 
nagysága megvizsgálta az intézet anyagi állapotát, figyelmét 
kiterjesztette az ifjúság magaviseletére, szorgalmára, tanulmá
nyának eredményére, a tanári testület működésére és az intézet 
vezetésére. Tapasztalatát a márczius 30-án tartott értekezleten 
adta elő és a felvett jegyzőkönyvet e szavakkal végzi:» . . . .  
örömmel jelentheti, hogy az idén is megtalálta azt az egészséges 
szellemet az iskolában, mely már a múlt évben is megragadta 
figyelmét. A kis városnak az ifjúság nevelésére nagyon alkalmas 
egyszerű tiszta légköréhez járul a tanári testület ambitiója, mely- 
lyel nemes feladatát minél jobban igyekszik megoldani. Az igaz
gató körültekintő vezetése alatt a tanári testület az ifjúsággal 
egy családot képez, melynek minden tagja szeretettel és szorga
lommal halad célja felé. E hivatás szeretetért elismerését fejezi 
ki s már most kijelenti, hogy örülni fog, ha ez egészséges 
alapon a főgimnázium létesítése sikerülni fog.« A felterjesztett jköny- 
vet a magas tanügyi kormány 34645/1906. sz, a. tudomásul vette.

Kongo- és s z e r tá r , Egy a könyvtár, valamint a különféle 
szertárok a lefolyt tanévben szépen gyarapodtak. Minthogy a 
múlt évre kiszabott összeg egy részét azon okból, mert a meg
rendelt tárgyakat nem kaptuk meg kellő időben, nem használtuk 
fel az 1905/6. évi beszerzésekre előirányzott összeget, mely



1414 korona volt. Ebből az összegből 530 korona a tanári 
könyvtár, 100 korona rajzszertár, 270 korona a tornaszertár, 
170 korona földrajz-történelmi szertár, 6 korona az ének, 
160 korona az ifjúsági könyvtár gyarapítására engedélyeztetett, 
178 korona szabad rendelkezésre bocsáttatott.

Az előirányzott összeget felhasználtuk és pedig oly módon, 
hogy a szabad rendelkezésre engedélyezett 178 koronával is a 
tanári könyvtárt gyarapítottuk. A beszerzések kimutatása a meg
felelő rovatokban található.

A könyvtár tetemesen gyarapodott adományozás által is 
Különösen nagyméltóságu gróf Apponyi Sándor ur tekintélyes 
adományáról kell hálás szívvel megemlékeznem, továbbá az intézet 
elhunyt felügyelőjének Dr. Pót Radó urnák nagybecsű és értékes 
hagyományáról, mely könyvtárunkat sok becses könyvvel gazda
gította. Az adományozott könyvek a könyvtári rovatban sorol
tatnak fel.

J u ta lo m d ija k . A jó  magaviseletii és szorgalmas tanulók 
kitüntetésére a következő adományok folytak be: Dr. Preyer 
Hugó ur (Budapest) 40 koronát, Dr. Müller János, Török Béla 
(Szekszárd), Honig Albert, Dr. Vámosi Ernő, Dr. Kanzler Antal, 
Goldfinger Ármin, Fleischmann Lipót, Singer Bálint, Dr. Rákos 
Miksa, Eibach Ödön, Bruckmann János, Ihrig Károly urak és 
Ih rig  Károlyné úrnő 10— 10 koronát, egy ág. ev. lelkész N. N., 
Érmei Adolf urak 5— 5 koronát; Szeniczey Géza és Dr. Schvetz 
Anta l urak 20— 20 koronát adományoztak.

Ezen adományokon kívül jutalmazásokra fordítottuk a 
7 700 korona ösztöndij-alapitvány kamatjait.

Az alapítványi tőke ez évben is fog gyarapodni; ugyanis 
Dr. Pót Radó ur, az iskola elhalt felügyelője, végrendeletileg 
400 koronát hagyományozott az intézet ösztöndíj-alapjára.

Segélyezés. Az iskolai bizottság a szegénysorsu, jó maga- 
viseletű és szorgalmas tanulók tandijából és a tápintézeti dijakból 
tetemes összeget engedett el: 41 tanuló részesült összesen 
1030 korona tandíj, 32 tanuló 1060 korona tápintézeti-dij el
engedésben.
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Az ifjúsági segélyegylet leginkább tankönyvekkel segélyezte 
a szegényebb tanulókat. Kiosztott (51 tanuló között 415 darab 
könyvet 530 korona értékben. A fürdőzésre engedélyezett 
200 koronán. 65 tanulók számára váltottunk jegyeket. Az egylet a 
szegény tanulók gyógyszertári és orvosi számlájára fizetett 
93 koronát.

Az egyesület folyó kiadásaira és az alaptőke gyarapítására 
a következő adományok folytak be: Az ifjúság majálisi pénzének 
maradványa 51.80, a majálisi táncjelvények megváltása 71.70 ko
rona. Rinál.di Ottó ur 10, Ihrig Károly ur 19.40, Raubitschek 
Izór ur 40, Martin György ur 2 koronát adományozott. Tan 
könyveket adott: Athenaeum 8, Magyar földrajzi intézet 11,
Singer...Wolfner 29.(50, Stampfel 22.20, Franklin— Lampel
34.(50 korona értékben.

A midőn mindennemű adományért a nemesszivü adakozóknak 
hálás köszönetét mondok, egyúttal megemlítem, hogy az ifjúság 
segélyezésére fordított összeg megközelíti a 3000 koronát.

A tanéu  befe jezése. A tanítást június 9 én fejeztük be; 
június 9-től 19-ig tartottuk a vizsgálatokat. A vizsgálatok kez
detén az iskola kötelékében vo lt: az 1. osztályban 5(5 rendes, a 
II. osztályban 56 rendes, a 111. osztályban 40 rendes és a 
1Y. osztályban 22 rendes, összesen 174 tanuló; évközben ki
maradt 5 rendes és I magán, összesen 6 tanuló.

Az egyházmegyei elnökség a záróünnepélyt junius 21-ikére 
tűzte k i ; a záróünnepély után a tanév bezáratott és a bizonyít
ványok kiosztattak.

A z  isko la  100 éues fe n n á llá s a . Az 1905/6. tanévvel az 
iskola betöltötte fennállásának 100-ik évét. Mint a nemzeti kultúra 
egyik szerény tényezője, 1806. év őszén Sár-Szt.-Lőrinczen 
kezdte meg áldásos működését, 1870-ben átköltözött Bonyhádra, 
a hol azóta megerősödött és a nemzeti szellem terjesztésének 
jelentékeny tényezőjévé fejlődött Küzdelmes múltját és felvirág
zását nem írhatom le e helyen, hanem a tisztelt közönség figyel
mét felhívom az értesítő első szakaszára, mely az intézet tör
ténetét tartalmazza. Itt csupán azokra a fontos eseményekre

15*



akarok rámutatni, melyek előtt állunk. Ezek’ a fontos események 
a gimnáziumnak nyolc osztályú főgimnáziummá leendő kiegészí
tése és uj épület létesítése.

A g im n á z iu m  kiegészítése. Most két éve merült fel a gim
názium kiegészítésének kérdése. A múlt évben már rámutattam 
a két év előtt megindult mozgalomra és a lakosság körében 
megnyilatkozott áldozatkészségre. Kötelességet teljesítek, hogy 
most, a mikor a kiegészítés eszméje a megvalósulás elé jutott, 
még egyszer megemlékezzem Bonyhád lakosságának 11)04. évi 
július 31-én ta rto tt értekezletéről és arról a bizottságról, mely 
Bonyhád lakosságából alakíttatott oly célból, hogy az az anyagi 
eszközökről gondoskodjék.

Az 1904. évi julius 31-én ta rto tt értekezlet, mely oly lel
kesen -karolta fel a kiegészítés eszméjét, Biczó Zsigmond ev. ref. 
lelkész, Brick Jakab kereskedő, Fleischmann Lipót kereskedő, 
Gyalog István gimn. igazgató, Halász Géza takp. igazgató, 
Herger Nándor kalapos, Dr. Jozgits János rom kath. lelkész, 
Kesztyűs István közs. végrehajtó, Löb Ádám földmives, Löber 
János földmives, Lützenburger József kádár, Dr. Müller János 
ügyvéd, Müller János földmives (első biró), Neumann Henrik 
földmives, Dr. Rosenthal Tóbiás izr. főrabbi, Potzner János föld
mives, Stern Miksa segélyegyleti igazgató, Szepessy Kálmán 
közs, főjegyző, Dr. Schvetz Antal ügyvéd és Weiszenburger 
József földmives (második biró) tagokból álló bizottságot küldött 
ki és ez a bizottság 1904. évi augusztus 11-én megkezdte mű
ködését azzal, hogy megválasztotta elnöknek Dr. Schvetz Antalt, 
előadónak Gyalog Istvánt és megállapította a munkatervet, mely
nek nyomban végrehajtásához fogott.

A bizottság fáradhatlan buzgóságát a legszebb siker koro
názta, mert rövid idő alatt összegyűjtötte azt az alapot, melyre 
építeni lehetett. Bonyhád nagyközség képviselő testületé 4000, 
a bonyhádi takarékpénztár közgyűlése 1000 korona évi járulékot 
b iztosított; a bonyhádi segélyegylet mint szövetkezet 20000 ko
rona tőkét, Bonyhád nagyközség, a közel és távol vidék lakos
sága 54547 korona tőkét ajánlott fel.
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Köszönet a bizottságnak, köszönet a testületeknek és egye
seknek, a kiknek buzgósága és áldozatkészsége nem riadt vissza 
a nehézségektől, hanem egy év letorgása alatt a gimnázium 
fenntartó testületet abba a kedvező helyzetbe hozta, hogy az az 
eszme megvalósítását munkába vehette.

Az iskolai nagybizottság 1905. január 23-án, majd pedig 
1905. június 20-án tette a kiegészítés ügyét tanácskozás tár
gyává és a felvett jegyzőkönyvek kapcsán a kiegészítés kérdése 
az 1905. évi június 22-én Pakson ta rto tt esperességi közgyűlés 
elé került, mely a gimnázium kiegészítését elhatározta, de mivel 
az idő előre haladt, kimondta azt is, hogy az V. osztály az 
1906/7. tanévben, tehát 1906. évi szeptember hó 1-ső napján 
nyittassák meg. Az esperességi gyűlés ezen határozatát a dunán
túli ág. hitv. ev. egyházkerület 1905. évi julius 12-én Kőszegen, 
majd a magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1905. évi november 
8-án Budapesten tartott közgyűlése jóváhagyta és igy a gim
názium kiegészítésének kérdése mind a három egyházi forum 
előtt kedvező elintézést nyert.

Ezek után az ügy visszakerült oda, a hol hivatalos útját 
megkezdte, t. i. az iskolai nagybizottsághoz, mely az utolsó 
intézkedések megtétele végett 1906. évi április 3-án tartotta 
meg nagyfontosságu gyűlését. A gyűlés egyhangú határozattal 
kimondta, hogy a z  I/. o s z tá ly t 1906. éu i szep tem ber 1-én m eg
n y it ja .  Ezzel a határozattal a kiegészítés ügye befejezést nyert, 
mert a bizottság egyúttal megtette mindazokat az intézkedéseket, 
melyek az V. osztály megnyitásával szükségesnek mutatkoztak; 
nevezetesen gondoskodott az uj osztály elhelyezéséről és két 
tanári állás szervezéséről. Az iskola kifejlesztése fokozatosan 
történik úgy, hogy a V ili.  osztály 1909. évi szeptember 1-én 
fog felállittatni.

Az iskola története a 100-ik évben hozott határozatokkal 
és a már is foganatosított intézkedésekkel méltó befejezést nyert. 
Nagy azért a mi örömünk! De valamint a legtöbb öröm, úgy 
a mienk sem lehetett teljes, mert elvesztettük egyik leghívebb 
támaszunkat, iskolánk egyik legodaadóbb barátját, 1) r. 1' ó t Rad ó

. .
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g i m n á z i u m i  f e l ü g y e l ő t ,  a k it alig egy hétre az áprilisi 
nagyfontosságu isk. nagybizottsági gyűlés után elragadott tőlünk 
az isteni gondviselés.

Szabad legyen it t  e helyen megemlékeznem róla, a ki az 
ifjúkortól kezdve a legnagyobb érdeklődéssel viseltetett iskolánk 
iránt és a ki ez érdeklődést megőrizte egész haláláig.

Ez előtt közel ötven évvel egy nyelvében német íiu kopog
ta to tt a szt. lörinczi gimnázium ajtaján. E íiu Pót Eadó volt, 
a ki Kismányokon született 1846. szeptember 17-én. A kis íiu 
növekedett testben és lélekben s mire a szentlőrinczi gimnázi
umból kikerült, magyar szellemtől és magyar érzéstől áthatott 
ifjúvá fejlődött Az ifjú tovább képzése céljából távol vidéken 
megfordult, de élénken megőrizte azt az emléket, mely tanítta
tásának első otthonához fűzte.

Az ifjúból férfiú fejlődött és azalatt az intézet, melyben meg
vetette nemes gondolkozásának és széleskörű is nereteinek alapját, 
átköltözött Bonyhádra. Itt találta kedves iskoláját dr. Pót Radó 
a hetvenes évek közepén, mikor mint gyakorló orvos Bonyhádon 
letelepedett A kötelék a tanítvány és az intézet között megújult, 
csupán a viszony változott meg, mert a tanítvány helyet foglal
ván az iskolai bizottságokban, lelkes támasza lett az iskolának, 
melybe mint gyermek megvetette műveltségének alapját.

Ettől fogva nem vált meg a gimnáziumtól. Mint az iskolai 
bizottságok tagja, az iskolai kisbizottság és pénzügyi bizottság 
elnöke, utoljára pedig mint a gimnázium felügyelője mindenkor 
kivette a maga részét a munkából. Különösen lelkes támogatója 
vo lt a gimnázium fejlesztésének és azért első volt azok sorában, 
kik már ezelőtt 15 évvel küzdöttek a főgimnáziumért, de leg
utolsó is, aki a viszonyok kényszerűségének engedve a tervről 
lemondott. Akkor sem azért tette, mint ha a reménnyel végle
gesen leszámolt volna, hanem csak alkalomra várt, hogy a küz
delmet újra felvegye. Ez a remény ezelőtt két évvel újra feléb
redt bennünk.

Nem volt senkinek nagyobb öröme, mint dr. Pót Radónak, 
mikor az egyházkerületi elnökség, 1904. évi junius 1 én az in-
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tézetnél te tt látogatása alkalmával, a kiegészítés kérdését felve
tette; nem volt senkinek nagyobb öröme mint neki, mikor látta, 
miképen közeledik az eszme a megvalósuláshoz; nem volt sen
kinek nagyobb öröme, mikor a fenntartóság magáévá tette a 
kiegészítés kérdését. Az isteni gondviselés megengedte érnie még 
azt az örömet is, hogy az isk. nagybizottság kimondotta az
V. osztály megnyitását. Azonban szemei csak távolról gyönyör
ködhettek a lelke elé állított képben. Elragadta őt a halál, mi
előtt az ige testté válhatott volna; 1906. évi április 14-én hir
telen és váratlanul költözött el az élők sorából.

Lelkes felügyelőnk elhagyott bennünket, elhagyta kedves 
iskoláját és mi bánatos szívvel kisértük utolsó útjára, kérve a 
Mindenhatót: adjon a megboldogultnak örök nyugodalmat és 
adjon intézetünknek hozzá hasonló igaz barátokat!

Ezen kitérés után a főgimnázium kérdéséről még csak any- 
nyit említek meg, hogy a jövő tanév kezdetén, a mikor az in
tézet 101-ik évébe lép és a fenntartóság az V. osztályt meg
nyitja, az egyházmegye ünnepet rendez az intézet fennállásának 
100-ik évfordulója emlékére, a mely ünnepségben részt vesz a 
dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület, részt vesznek a társa
dalom széles körű rétegei.

A z u j  é p ü le t lé tesítése. Az építés kérdése sem szünetelt 
a tanév folyamán. Baumgartner Sándor műépítész a teljes gim
názium tervét és költségvetését elkészítette, azt az iskolai nagy
bizottság elfogadta és jóváhagyás végett felterjesztette a magas 
tanügyi kormányhoz, mely az 1906. évi költségvetés tervezetbe 
90,000 korona építési államsegélyt illesztett be a bonyhádi gim
názium részére.

A törvényes állapotok visszaállításával remélhető, hogy az 
országgyűlés rövid idő múlva letárgyalja a költségtervezetet 
és a kért 90 000 korona rendelkezésére fog bocsáttatni a fen- 
tartó testületnek, mely a jövő év tavaszán megkezdheti az épí
tést és mire a VI. osztály megnyílik, egy teljesen modern és 
minden tekintetben célszerű épület áll a bonyhádi ág. h. evang. 
főgimnáziuin számára.
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Végszó. Végére értem az 1905/6. tanévről szóló igazgatói 
jelentésemnek. Elbúcsúzom a 100 ik év végén az algimnáziumtól 
mely a maga egyszerű eszközeivel, a maga szűk körében áldást 
terjesztett, különösen a kevésbbé vagyonos osztálynál sok tehet
séget emelt ki alacsony sorsból és ezáltal növelte nemzetünk 
művelődését és erkölcsi súlyát. A mikor azonban az algimná
ziumtól búcsúzom, nem tehetem annélkül, hogy ne fohászkodjam 
a jóságos Istenhez: Adja atyai áldását nemes törekvésünkhez, 
melylyel nemzeti kultúránknak egy uj lánggal lobogó oltálrt 
óhajtunk emelni; védő karját terjessze ki minden időkben a 
főgimnázium főié, hogy fontos hivatását Isten dicsőségére és 
nemzetünk javára híven és igazán teljesíthesse!

■ H Ü
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B e k e  A n d e r n
rendes tanár

Magyar nyelv I. oszt. 5. 
Latin nyelv I. III. 12. 
Torna I III. „ 4. 
.1 átéli két csoportban 2.

17.
G.

A 111. osztály főnöke. 
Tanít 14 év óta.

p a i k  H e n r i k
rendes tanár

Magyar nyelv III. IV. oszt. 8_ 
Vemet nyelv IV. „ 3. 
Vallás (ág. ev ) II. I l l  IV. „ 6. 17.

Intézeti exliortátor, 
tanárértek, jegyzó'. 

Tanít 9 év óta.

F o n b e p g e n  L t á s z l ó
rendes tanár

Német nyelv III oszt. 4. 
Történelem IV. „ 3. 
Rajz. geom. I — IV. „ 10. 
Szépírás I. II. „ 2. 
Torna II. 1^.

19.
4.

A IV. osztály főnöke, 
ísk. köny\- és pénz

táros.
Tanít 20 1 / év óta

G y a l o g  I s t v á n
rendes tanár

Mennyiségtan I -IV. oszt. 14. Igazgató. 
Tanít 25 év óta.

I V I a n h a u s e p  I m r e
rendes tanár

Magyar nyelv II. oszt. 5. 
Latin nyelv II. IV. „ 12. 
Vallás (ág. ev.) I. „ 2. 19.

A 11. osztály főnöke, 
tápint. ephoius, 

főpénztáros. 
Tanít 33 év óta.

F r i e d r i c h  J á n o s
helyettes tanár

Történelem III. oszt. 3. 
Földrajz I. II. III. „ 8. 
Terin -rajz I. II. IV. „ 7. 18.

Az 1 osztály főnöke, 
szertárak Őre. 

Tanít 1 év óta.

B i e z ó  Z s i g m o n d
ev. ref. lelkész

Vallás I—IV. oszt. 4. Tanít 11 év óta.

Bolyárits Szvetozár
gör. kel. lelkész

Vallás, két lietenkint 2. Tanit 2 év óta.

Dr. Rosentha! Tóbiás
izr. főrabbi

Vallás I—IV. oszt. 4. Tanít' 14 év óta.

Morschhauser József
rom. katli. s. lelkész

Vallás I—IV. oszt. 4. Tanít 1 év óta.

M a r t i n  G y ö n g y
nyug. ág. cv. tanító

Ének I—IV. oszt 2.
Tanítja az ág. ev. 
tanulókat, az egy

házi énekre. 
Tanit 22 év óta.
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IV.

A tananyag és a tankönyvek kimutatása az egyes
osztályokban.

L o s z t á l y .

1. Vallás, hetenként 2 óra. Ó-szövetségi történetek magya
rázata. Bibliaolvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. Bereczky 
Sándor: »Biblia ismertetés.

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. O l v a s m á n y o k  a népmesék 
és regék, a hűn és magyar mondák, történeti elbeszélések a görög 
regék és mondák köréből. K ö l t ő i  o l v a s m á n y o k :  A kis 
balta. A merre a Tisza folyik. Három fiú. Nyalka huszár. Hadnagy 
uram. A rab gólya Az alföld. Szülőföldem szép határa. Éji 
látogatás. A haza. A mi házunk. Kinn a ménes kinn a pusztán. 
Huszárok. Csatadal. N y e l v t a n :  A hang, szó, mondat, mondat
részek, beszédrészek; a mondatok felosztása alakjuk, viszonyuk 
és jelentésük szerint. Kéthetenként isk. Írásbeli dolgozat a nyelv
tan begyakorlására, házi dolgozatok, helyesírási gyakorlatok. Tk. 
Balog Péter: Magyar nyelvtan és olvasókönyv.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasás és irás a helyes hang
súlyozás és kiejtés elsajátítására. A  gyakorlókönyv I. részéből 
33 latin és 30 magyar fejezet fordítása Az olvasmányok alapján 
a nyelvtanból a fő- és melléknevek ejtegetése, nemi szabályok, 
a melléknevek fokozása, melléknévi határozók, praepositiók, szám
nevek, névmások, igeragozás. Szócsoportok s a fordított latin 
fejezetek részben könyvnélkül is. Kéthetenként iskolai írásbeli 
dolgozat. Tk, Pirchaía Imre: Latin nyelvtan és gyakorló könyv.

4. Földrajz, h. 3 óra. Magyarország fekvése, hegy- és víz
rajza, éghajlata, természeti tárgyai, nép- és helyrajzi viszonyai. 
Tk. Körösi Albin; Földrajz a középiskolák I. osztálya számára.
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5. Mennyiségtan, h. 4 óra. A négy alapművelet elvont, egy- 
és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel A mér
tékek és a pénzrendszer ismertetése. A számok tulajdonságai, 
oszthatósága, tényezői; a legnagyobb közös osztó és legkisebb 
közös többes kapcsolatban a közönséges törtekkel. Az időre 
vonatkozó számítások. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk. 
Dr. Beke Manó: Közönséges számtan.

(>. Mértani rajz, h. 3 óra. A rajzoló geometria célja és 
feladata A nélkülözhetetlen rajzeszközök ismertetése. A rajzra 
vonatkozó fontos szabályok és utasítások. A koczka szemlélése. 
A téralakzatok. A planimetria alapelemei. Ingyenes vonalú idomok. 
A symmetria. A kör és két kör viszonylagos helyzete. Az idomok 
kerületének és területének mérése. Az idomok összeiHősége, 
egyenlősége és hasonlósága. Rajzgyakorlatok: Kkitmény (geo
metriai ornamcntuinok). A dessin (minta). Ékítmények festése. 
Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria 1 rész.

7. Természetrajz, h. 2 óra. a) N ö v é n y t a n :  Gyümölcsfák. 
Fenyők. Tavaszi virágok b) Á l l a t t a n :  Házi emlős állatok. Az 
ember lakása közelében, az erdőn és a mezőn élő emlősök. Házi 
szárnyasok. Kirándulások. Tk. Szterényi Hugó d r.: Természetrajz 
a középiskolák első osztályai számára, I. kötet.

8. Szépírás, h. 1 óra. Magyar folyóirási gyakorlatok. Fekvő 
és álló irás.

9. Torna, h. 2 óra. A magas kormány által kiadott: »A 
gimnáziumi tanítás és terve s a reá vonatkozó utasítások szerint. 
Az 1. és II. osztálynak előirt tananyag keretében.

10. Játék, h. 2 óra a meleg hónapokban.

i i  o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra, Újszövetségi történetek magyarázata; 
biblia olvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. mint az
1. osztályban.

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. 0 1 v a s m á n y o k : Tanító mesék, 
példázatok, közmondások. Elbeszélések a magyar és görög tör
ténelemből. A magyar föld és népe. K ö l t ő i  o l v a s m á n y o k :
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Kont. Mátyás anyja. A Tisza. Családi kör. Itthon Both bajnok 
özvegye. Hunyadi. A legerősebb. Szibinyani Jank. Vándor élet. 
A fecskefészek. Katona élet. A szegény asszony könyve. Hazám
hoz. K i volt nagyobb? A jó  öreg korcsmáros. N y e l v t a n :  
Megfelelő olvasmányok alapján a beszédrészek, azok fajai, alko
tásuk és használatuk a mondatban. A szórend és hangsúly. Az 
összetett mondatok. A helyesírási szabályok összefoglalása. Két
hetenként iskolai dolgozatok. Házi dolgozatok. Tk. Balogh Péter: 
Magyar nyelvtan II. r. Magyar olvasókönyv II. r.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. O l v a s m á n y o k :  Pirchala Imre 
olvasó és gyakorló könyvéből: Colloquium patris cum íilio. De 
Hunnorum rege. De Horatiorum et Curiatiorum certamine. 
De bello Trojano. De regibus Romanis. De libera civitate. Sen- 
tentiae. 30 latin-magyar és magyar-latin olvasmány fordítva és 
részben emlékelve. N y e l v t a n :  A névszók ismétlése és befeje
zése, rendes és rendhagyó igék conjugatiója, a rendhagyó igék 
tövei Szóképzés. Kéthetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok. 
Tk. mint az I. osztályban.

4. Földrajz, h. 3 óra. Europa, Ázsia, Afrika földrajza. Tk, 
Körösi Albin: Földrajz II. r.

5. Mennyiségtan, h. 4 óra. Összeadás és kivonás fejben, 
könnyítések a szorzásban; korlátolt pontosságú számítások; a 
mértékek átszámítása. Az arányos mennyiségek; következtetés 
az egységről, egységre, általános esetben. Százalékszámítás és 
alkalmazása a nyereség, veszteség kiszámításánál stb. Arányok 
és arányiatok; az aránylat alkalmazása Iskolai és házi írásbeli 
dolgozatok. Tk. mint az I. osztályban.

6. Mértani rajz, h. 3 óra. Stereometria: Téridomok és al
kotó részeik. Általános rész: A sík és az egyenes a térbem A 
testek symmetriája. A testek hasonlósága és egybevágósága. 
Megfelelő rajzgyakorlatok. Geometriai ornamentumok. Díszít
mények kifestése. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria II. r.

7. Természetrajz, h. 2 óra. a) T é l i  f é l é v b e n :  Néhány 
őszkor virító növény és az állattanból az emlősök, madarak, 
hüllők és kétéltűek, b) N y á r i  f é l é v b e n :  Halak, puhatestűek,
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ízeltlábúak, férgek és a növénytanból a tavaszkor virágzó fák 
és bokrok. Termesztett növények. Növénygyüjtés. Kirándulások. 
Tk. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz a középiskolák alsó osz
tályai számára, II. kötet.

8. Szépírás, h. 1 óra. Német folyóirási gyakorlatok. Álló 
és ronti írás.

9. Torna, h. 2 óra, mint az I. osztályban.
10. Játék, mint az 1. osztályban.

1. Vallás, Ír 2 óra. A keresztyén egyház rövid története. 
Egyházi énekek. Tk. Bereczky Sándor: Egyháztörténet.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan; 
hangtan, szótan, mondattan. Az ütemes verselés elemei a költe
mények alapján. Prózai olvasmányok: Az ország feldarabolása. 
Budavár elfoglalása. Dobó István Egerben (Jókai után). A sziget
vári vértanuk. Hazánk pusztulása a török hódoltság alatt. 
Rákóczy felkelése. Költemények: Szondi két apródja. Dobozy 
Mihály és hitvese. Esztergom megvétele. Mi dobog, mi zokog? 
. . . Rákóczyné. Nemzeti dal. Távolból (Petőfi). Hymnus. Vörös
marty, Szózat, Rákóczy nóta, Bujdosó kurucok éneke. Kötelező 
olvasmányok az állami tanterv szerint. Kéthetenként isk. vagy 
házi dolgozat. Tk. Balogh Péter: Rendszeres magyar nyelvtan 
és olvasókönyv

3. Latin nyelv, h. 0 óra. O l v a s m á n y o k :  Miltiades, 
Theinistckles, Aristides, Pausanias, Epaminondas. Tizenkét phae- 
drusi mese. A nyelvtan tüzetesebb begyakorlására 14 magyar 
olvasmány. Retroversio. Phrasisok és synonimák gyűjtése. 
N e lv  t a n :  Az első és második osztályban előfordultaknak át
ismétlése után az alany és állítmány, a jelző, értelmező, az 
accusativus, dativus, genetivus, ablativus magyarázva, példákkal 
és házi dolgozatokkal gyakorolva. Kéthetenként iskolai dolgozat. 
Tk. Pirchala: Latin olvasóköny és nyelvtan

4. Német nyelv, h. 1 óra. A német nyelv hangjai és írásuk. 
Olvasás a helyes hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. Helyes

l i ! .  o s z t á l y .
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irás. A főnév és melléknév declinatiója; a melléknév fokozása; 
számnév, névmások; a conjugatio az activumban, nyelvtani és 
tá rgy i magyarázatokkal. Beszédgyakorlatok. Írásbeli dolgozatok. 
Tk. Schuszter A lfréd : Német nyelvtan.

5. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vészig. Tk. Dr. Szigethy Lajos: Magyarok története I. rész.

G. Leiró és fizikai földrajz, h. 2 óra. Amerika és Ausztrália 
földrajza. Tk. Körösi A lbin: Földrajz II. rész. Fizika és fizikai 
földrajz Makay István tankönyve nyomán

7. Mennyiségtan, h 3 óra. A százalékszámítás alkalmazása. 
Összetett következtetések. Kamatszámítás következtetéssel és 
formulák segítségével. Az értékpapírok; állampapír, részvény és 
váltó leszámítása. Az arányos osztás; az átlagos ár és a keve
rendő mennyiségek arányának kiszámítása. Az arany és ezüst 
tárgyak ötvénysulya, szinsulya, finomsága; az ezekre vonatkozó 
számítások. A hazai és külföldi arany és ezüst pénzek megismer
tetése, azok ötvény és szinsulyának kiszámítása. Láncszabály. 
Agio. Isk. és házi Írásbeli dolgozatok. Tk. mint az I osztályban.

8. Mértani rajz, h. 2 óra Planimetriai szerkesztések. A 
planimetria alapelemei. Az ábrák kihúzása tussal. Bevezető szer
kesztések. Alapműveletek távolságokkal. Távolságok mérése. A 
szögalap műveletek szögekkel. Párhuzamos egyenesek és ezeken 
alapuló feladatok. A háromszögek, ezeknek szerkesztése oldalok 
és szögekből. A négyszögek és ezeknek szerkesztése. Idomok 
átalakítása. Pythagoras tétele. A földmérés elemei. Tk. Dr. Horti 
Henrik: Rajzoló geometria 111. r.

9. Torna, h 2 óra. A magas kormány által kiadott: »A 
gimnáziumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások szerint 
a 111. és IV. osztálynak előirt tananyag keretében. A meleg 
hónapokban fürdés, télen korcsolyázás.

10. Játék, mint az 1. osztályban.

I V.  o s z t á l y .

1. Vallás, h. 2. óra. Keresztény hit- és erkölcstan. Egyházi 
énekek. Tk. Bereczky Sándor: Keresztény hit- és erkölcstan.
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2. Magyar nyelv, li. 4 óra. Kö ltő i olvasmányok: Arany 
Toldija megvilágítva tartalma, szerkezete, jellemei és stílusának 
sajátságai szerint. Heltai Gáspár meséiből Mikes Kelemen leve
leiből szemelvények. Mátyás deák (Kisfaludy). Előirt házi olvas
mányok. Magyar vagyok. Okatootaia. A magyarokhoz. Szüleim 
halálára (Petőfi) Prózai olvasmányok: A ttila  temetése (Jókai). 
Vörösmarty életéből 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, világos
sága, szabatossága, ereje és csinossága. Verstan: Az ó klassikai 
modern és magyar nemzeti versformák. Polgári ügyiratok. Két
hetenként iskolai vagy házi dolgozat. Tk Góbi: Magyar irálytan 
és Arany Toldija, magy. Lehr Albert.

3. Latin nyelv, h. (i óra O l v a s m á n y o k :  Alexander 
kettávágja a gordiumi csomót.- súlyosan megbetegszik, Issus mellett 
legyőzi Dariust. Haephestion a szegény Abdalanymust teszi 
Sidon királyává. Tyrus ostroma. Gallia felosztása. A helvetiusok 
kivándorlása. A gallok és germánok szokásai K ö l t ő i  O l v a s 
m á n y o k :  A világ négy kora. Daedalus és Icarus. Philemon és 
Baucis. Egy része emlékelve is. Magyar latin fordításul 10 gya
korlat. Nyelvtanból: Az állítás módjai. Felszólító, óhajtó, kérdő 
mondatok. Mellérendelt mondatok. Gerundium' és gerundivum. 
Oratió recta és obliqua. Abiativus nbsolutus. A latin versmérték. 
A római naptár. Kéthetenként iskolai és házi dolgozat. Tk. mint 
a 111 osztályban.

4. Német nyelv, h. 3 óra. A 111. osztály tananyagának 
részletes feldolgozása és pedig: A gyenge és erős igék conju- 
gátiója. Passiv um. A visszaható, személytelen igék, továbbá a 
módbeli segédigék conjugátiója. Beszédgyakorlatok a tárgyalt 
olvasmányok alapján. Prózai és költői olvasmányok. írásbeli dől 
gozatok. Tankönyv Schusztcr A lfréd: Német nyelv és olvasó
könyve.

5. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vésztől napjainkig. Politikai földrajz. Tk. I)r Szigethy Lajos: 
Magyarok története II. r.
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6. Mennyiségtan, h. 3 óra. Az algebra; az algebra jelei. 
Az összeg, szorzat, hatvány, kiilömbség és az algebrai szám. Az 
alg. mennyiségek összeadása, kivonása. K é t és többtagúnk szor
zása, négyzetre és köbre emelése. A hányados. A legnagyobb 
közös osztó és a törtek egyszerűsítése; a legkisebb közös többes 
és a törtek összevonása. Elsőfokú egyismeretlenü egyenletek; 
arányiatok. Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok. Tk. König —  Beke: 
Algebra.

7. Mértani rajz, h. 2 óra. Görbevonalu idomok szerkesztése. 
A kör. A kör és az egyenes. A kör érintője. A kör és a szög. 
A kúpszeletek: ellypsis, hyperbola, parabola; megfelelő rajz
gyakorlatok. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria IV. rész.

8. Természetrajz, h. 3 óra. Rendszeres növénytan. Néhány 
őszi növény bemutatásáról a növények szervei. Növény biológia. 
Chemiai alapismereték. Növényanatomia. Növénylizioíogia. Növény 
szisztematika. Növény gyűjtés. Kirándulások. Tk. Dr. Szterényi 
H ugó : Növénytan.

9. Torna, h. 2 óra, mint a 111. osztályban.
10. Játék, mint az előző osztályokban.

Ének, h. 2 óra. I -IV . osztály együtt két csoportban. 
I. csoport (gyengébbek) h. 1 óra. Hanggyakorlatok, 8 egyszólamu 
népdal. II. csoport (gyakorlottabbak) h. 1 óra. Hanggyakorlatok. 
8 egy- és több két-, három- és négyszólamú dal. Az ág. hitv. 
evangélikusokkal egyházi ének.

Szabadkézi rajz, h. 2 óra. Tanította Forberger László rendes 
tanár. Részt vett 34 tanuló; tandíj évi 10 korona. A művészeti 
rajz és tervezés elemei. Grotz István: Magyar stilusu rajzok.

Gyorsírás, Gabelsberg Markovits rendszere szerint 22 tanuló 
tanulta a levelező gyorsírást. Tankönyv Bódogh János. Tanította 
Marhauser Imre oki. gyorsíró. Tandíj 4 korona.

Zene, Martin György és Müller József tanítók, továbbá 
Strohmayer Péter zenetanitó több ifjú t tanítottak zongorázni, 
hegedülni és cimbalmozni.



V.

A tanulók névsora, vallása és lakóhelye.
I. osztály.

Árvíz Dávid, izr. vall., Alsó-Mocsolád, Baranyam.
Bátor Ferencz, róm. kath., Bátaszék, Tolnain.
-Bauer István, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Bauer János, ág. h. ev., Egyházbér, Baranyam.

5. Brick Miksa, izr. va ll, Bonyhád, Tolnám.
Coriáry István, ág. h. ev , Kismányok, Tolnám.
Czuni József, ev. ref., Káhics, Baranyam.
Deckmann Konrád, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám. 
Fleischmann Ottó. izr, vall., Bonyhád, Tolnám.

10. Fluck Jakab, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.
Fucks János, róm. kath., Nagymányok, Tolnám. ■
Füzy Károly, róm. kath , Salgó-Tarján, Nógrádm. 
Gebhardt János, róm. kath., Nagyhajmás, Baranyam. 
Gertii Lajos, ev. ref., Pécs, Baranyam.

15. Gojkovics István, gör. kel., Siklós, Baranyam. 
Goldschmied József, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Gödé Levente, ev. ref.; Pécsvárad, Baranyam. 
Grieszhaber Ödön, ág- h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Haag József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

20. Hajnóczy Zzigmond, ág. h. ev., Szenta, Somogyin. 
Hcrger Nándor, róni. kath., Bonyhád, Tolnáin. 
Holländer Vilmos, izr vall., Bonyhád, Tolnám.
Honig Klek, izr. vall., Magyar-Lukafa, Somogyin. 
Horváth János,' ág. h. ev., Bábony, Somogyin.

25. Kirchner József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
l'i
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Klein Bernát, izr. vall., Pécsvárad, Bárányául.
Kosraác Viktor, róni. katli., Nagyrnányok, Tolnám. 
Kromer Mátyás, róm. kath., Csibrák, Tolnám.
K ring  Dezső, ág. h ev., Kéty, Tolnám.

30. Knnszt Henrik, ág. h. ev., Alsónána. Tolnáin.
Linde János, ág. li. ev., Váralja, Tolnám.
Link János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Lotz János, ág. h. ev., Izmény, Tolnám.
Milics Milutin, gór. kel., Somberek, Baranyam.

35. Molnár István, ev. ref., Zengővárkony, Baranyam. 
Nikolics Tivadar, gór. kel , Kisfalud, Baranyam. 
Novák Gyula, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Pick Elemér, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Pintér Gyula, róm. kath., Értény Tolnám.

40. Polgár József, ág. h. ev., Keszőhidegkut, Tolnám. 
Ratsker József, róm. kath., Ráczkozár, Baranyam. 
Ressz János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Rohrer János, ág. h. ev , Borjád, Baranyam.
Róth Fülöp, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

45. Schmidt Péter, róm kath., Vásárosdombó, Baranyam. 
Schneider Béla, róm. kath., Jánosi, Baranyam, 
Schneider Henrik, ág. h. ev., Majos, Tolnáin. 
Szemerei Pál, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 
Schlichtherl Károly, róm. kath , Bonyhád, Tolnám.

50. Schöck Gyula, ág. h. ev., Zomba, Tolnám.
Schwarz Henrik; ág. h. ev., r'onyhád, Tolnám. 
Schvetz Zoltán, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Stadler Imre, róm. kath., Újfalu puszta, Somogyin. 
T ill Adám, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

55. Vámosi Andor. izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Wink Henrik, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.

Kimaradtak:
Goldschmidt János, ág. h. ev., Hács, Somogyin. 
Kreschka Ferencz, róm kath., Bonyhád, Tolnám 
Soponyai József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.,

W&'.
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II. osztály.
Baumgartner Ödön, róin. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Berzsenyi Imre, ág, h. ev., Siklós, Baranyam.
Biczó Gyula, ev, ref., Beremend, Baranyam.
Bognár József, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

5. Boncz Gyula, róm. kath., Gödre, Baranyam.
Boncz Sándor, róm. kath., Gödre, Baranyam.
Bosnyák Miklós, gör. kel., Lippó, Baranyam.
Brusch László, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam. 
Eibenschütz Rudolf, izr. vall., Bonyhád,Tolnám.

10. Erdős Gábor, ev.ref, Bátaszék, Tolnám.
Kanzler János, ág. h. ev., Varsád, Tolnám,
Fehérváry István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Fischhof Lajos, izr. vall., Bonyhád, Tolnáin.
Fodor Imre, róm. kath , Attala, Somogyin.

15. Fördös János, ág. h. ev., Sárszentlőrinez, Tolnám. 
Eritser Ferencz, íóm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Göinör Mihály, róm. kath.. Bonyhád, Tolnám.
Gruics Milutin, gör. kell., Borjád, Baranyam.
Hal may Imre, róm. kath., Jágonok, Baranyam.

20. Kaiser Gyula, róm, kath., Sárbogárd, Fehérin.
Kallivoda Jenő, róm kath,, Jloinbóvár, Tolnám.
Keller Márton, róm. kath., Magyaregregy, Baranyam. 
Klein Sándor, izr. vall., Szászvár, Baranyam.
Kovács Kálmán, róm. kath., Mórágy, Tolnám.

25. Krausz Sándor, izr. vall., Komló, Baranyam.
Kremsz János, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.
Krämer Adolf, ág. h. ev., Alsómmá. Tolnám.
Láng Sándor, izr. vall., Nemesdéd, Somogyin.
Laszherg Károly, gróf, ág. h. ev., Csatahely, Baranyam 

30. Lehmann István, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnáin 
Leliner Hugó, izr. vall., 'Level, Tolnám.
Lehner Oszkár, izr. vall., Tevel, 'Tolnám.
Lővy Miksa, izr. v a ll, Bonyhád, Tolnám.
Milies Brankó, gör. kel., Somberek, Baranyam.

■ m H ______________ - i - — í__
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35. Nagy Ferencz, róni. kath., Uzdborjád. Tolnám.
Németh Béla, róni. kath., Fáczánkert, Tolnám.
Páhok Gyula, rom. kath., Kaposszekcső, Bárányára, 
Prager János, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Prozbik Károly, rém. kath., Bonyhád, Tolnám.

40. Kauschenberger Romuald, rom. kath., Nádasd, Baranyaira 
Rothärmel János, ág. h. ev., Alsónána, Tolnám.
Schmidt János, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyaira 
Schmidt János, róm. kath., Németmarok, Baranyaira 
Schultheisz Zoltán, ág. h. ev. Keszőhidegkut. Tolnaira 

45. Sörös Gyula, ev, ref., Báta, Tolnaira
Schöpf Gyula, ág. h. ev., Ecsény, Somogyin.
Schrodt György, róm. kath., Máza, Tolnám.
Szauervein Béla, ág, h. ev., Ráczkozár, Baranyaira 
Szeder József, ág. h. ev., Nagymányok, Tolnaira 

50. Szemenyey Ferencz, róm. kath., Dombóvár, Tolnám. 
Szilcz Lajos, izr. vall , Pécsvárad, Baranyaira 
Teier Béla, róm. kath., Nagykajdács, Tolnaira 
Thassy Gyula, róm. kath., Drávatamási, Somogyin.
Tóth Endre, ev. ref., Rónádfa, Baranyaira 

55. Weigl Károly, róm. kath, Pécsvárad, Baranyáin.
Wollner Ferencz, izr. vall., Köblény, Baranyáin.

Kimaradtak:

Dömötör János, ev. ref ,  Dunaszentgyörgy, Tolnám. 
Reining Ádám, ág. h. ev , Bonyhád, Tolnáin.
Schäfer Radó, ág. h. ev., Hidas, Baranyaira

III. osztály.

Ács Sándor Béla, ág. h. ev., Szárazd, Tolnám.
Anschau Ede, róni. kath., Pécsvárad, Baranyaira 
Hecht Vilmos, ág. h. ev., Bikái, Baranyaira 
Bucher Ádám, róm. kath., Tolna, Tolnaira 

5. Englman Béla, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

■
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Erdős László, ev. ref., Bátaszék. Tolnám.
Fördős Dezső, ág. Ii. ev. Uzdborjád, Tolnám.
Frank Károly, ág. li. ev., Mekényes, Baranyam.
Gaál Dénes, ev. ref., Gige, Somogyin.

10. Godova János, ág. h. ev., Dunaszentgyörgy, Tolnám. 
Gronwald József, ág. h. ev., Ráczkozár, Baranyam. 
Gruics Károly, gór. kel., Borjád, Baranyam.
Haffner Andor, ág. h. ev., Mekényes, Baranyam. 
Hofbauer József, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 

15. Kaiser Kornél, róni kath, Sárbogárd, Fehérm.
K éri János, ág. li. ev., Tamási, Tolnám.
King Janos, róni. kath., Börzsöny, Tolnám.
Koritsánszky Viktor, ág. h. ev., Kölesd, Tolnám.
Kovács József, róni. kath., Csikóstőttés, Baranyam.

20. Lob Henrik, ág. li. 'ev , Bonyhád, Tolnám 
Lőrincz Gyula, ev. ref., Gőböljárás, Fehérül 
Major Gyula, róni kath., Csikóstőttés, Baranyam.
Martin György, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Menz János, ág. h. ev., Kalaznó, Tolnám.

25. Mohar Béla, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 
Müller Imre, ev. ref, Bonyhád, Tolnám.
Müller János, ág. h. ev., Döröcske, Somogyin.
Péter Károly, ág. h. ev., Kalaznó, Tolnáin.
Orayecz István, róni. kath., Bátaapáthi, Tolnám.

30. Schäfer Henrik, ág. h. ev., Belecska, Tolnám.
Schlitt Gyula, ág. h. ev., Mekényes, Baranyam,
Schlitt János, ág. h. ev., Kismányok, Tolnám.
Schreck Ádám, róni. kath., Bonyhád, Tolnám 
Schvetz Elemér, róni. kath., Bonyhád, Tolnain.

35. Síkos Kálmán, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.
Somogyi István, ág. h. ev, Lajoskomárom, Veszprémin. 
Szilczer Béni, izr. vall. Bonyhád, Tolnám 
Vámosi Tibor, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Wiesncr Radó, ág. h. ev., Majos, Tolnám.

40. ‘Zulauf Henrik, ág. h. ev , Kéty, Tolnám.

n i
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IV osztály.
Becht János, ág. h. ev., Szárazd, Tolnain.
Fischer József, róm. hath.. Baranyavár, Baranyáin, 
Friedrich Eberhard, ág. h ev., Kismányok, Tolnám. 
Göbölös Ferencz, róm. kath., Fadd, Tolnám.

5. Götz Adám, ág h. ev , Bonyhád, Tolnám.
Gyarmathy János, ág. h. ev., Kaposvár, Somogyin. 
Halasy Tibor, ág h. ev., Sárbogárd, Feliérm. 
Hnszty Dezső, róm. kath., Jühépuszta, Tolnám.
Ihrig Károly, ág. h ev., Apatin, Bács-Bodrogm.

10. Kópé Attila, ág. h. ev., Pusztarépás, Somogyin 
Kréth József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnamegye. 
Kuttna Zsigmond, izr. v a ll, Pécsvárad, Baranyáin. 
Lengyel Dezső, ág. h. ev., Harkány, Baranyam. 
Macher Lajos, ág. h. ev., Kaposvár, Somogyin.

15. Mátis János, ág h ev., Pálfa, Tolnám
Oláh István, róm kath., Felsőtengelicz, Tolnám 
Pápai István, róm. kath., Ágh, Baranyam. 
Pfendesack János, ág. h. ev., Hidas, Baranyam. 
Potzner Ádám, ág. h ev., Bonyhád, Tolnám.

20. Schmidt János, ág. h. ev., Felsőnána, Tolnám.
Szép Lajos, róm. kath-, Mórágy, Tolnám.
Wagner János, róm kath., Börzsöny. Tolnám

m



Ösztöndíjak.
1. A Rosenstein-féle 2000 koronás alapítványnak kamatját 

Bonyhád nagyközség elöljárósága felerészben S c h m i d t  J á n o s  
IV., felerészben S o m o g y i  I s t v á n  111. oszt. tanulónak ado
mányozta.

2. Bonyhád nagyközség 1000 koronás jubileumi alapít
ványának kamatját a nagyközség elöljárósága S c h r e c k  A d  ám 
111. oszt. tanulónak adta.

3. A bonyhádi segélyegylet mint szövetkezet 400 koronás 
»Erzsébet* alapítványának 20 kor. kamatját kapta M a r t i n  
G y ö r g y  111. oszt. tanu 1 ó.

4. Fördős Lajos« 1000 koronás alapítvány 50 kor. ka
matját H a l as y ' T i b o r  IV. és M ü l l e r  J á n o s  III. oszt. 
tanulók között osztottuk meg.

5. A régi tanítványok 600 koronás alapítványának 30 kor. 
kamatját kiadtuk S c h u l t h c i s z  Z o l t á n  II. oszt. tanulónak.

6. A bonyhádi polgári casinó 200 koronás »Jókai« alapít
ványának 10 kor. kamatját elnyerte K o r i t s á n s z k y  V i k t o r  
III. oszt. tanuló.

7. Marhauser Andor« 1000 koronás alapítvány 40 kor 
kamatját kiadtuk H a f f n e r  A n d o r  III. oszt. tanulónak.

8. Balogh Imre 200 koronás alapítvány 10 kor. kamatját 
kapta K r i n g  D e z s ő  I. oszt. tanuló.

0. »Hammel Alajos 200 koronás alapítvány 10 kor. ka
matját elnyerte G o d o v a  J á n o s  111. oszt. tanuló.

10. A tanári kar 200 koronás »Erzsébet« alapítványának 
10 kor. kamatját kapta G ö d é  L e v e n t e  I. oszt. tanuló.



11. A tanári kar 200 koronás »Petőfi« alapítványának 
10 kor. kamatját adtuk S c h ä f e r  H e n r i k  III. oszt. tanulónak.

12. A bonyhádi polgári casinó 700 koronás »Vörösmarty« 
alapítványának 25 kor. kamatját a magyar nyelvben és magyar 
történelemben tanúsított előmeneteléért I h r i g  K á r o l y  III. oszt. 
tanulónak ítéltük.

13. Singer Bálint ur 10 koronás jutalomdiját szorgalmáért 
F l e i s c h m a n n  O t t ó  I. oszt. tanulónak adtuk

14. Fleischmann L ipó t ur 10 koronás jutalomdiját szorgal
máért kapta H o n i g  E l e k  I. oszt. tanuló.

15. 'Török Béla ur 10 koronás jutalomdiját szorgalmával 
és magaviseletével elnyerte H o r v á t h  J á n o s  1. oszt. tanuló

id . Ur. Preyer Hugó ur 40 koronás jutalomdiját a magyar
nyelvben tanúsított előmenetelért K  u n s z t He n r i k I , F a n z 1 e r 
J á n o s  I I ,  S c h l i t t  J á n o s  111. és G ö t z  Ad  ám IV. oszt. 
tanulóknak adtuk.

17. Honig Albert ur 10 koronás jutalomdiját kiadtuk szor
galmáért P i c k E l e m é r  I. oszt tanulónak.

18. Ihrig Károlyné úrnő 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
R o h r e r  J á n o s I. oszt. tanuló.

19. Szeniczey Géza ur 20 koronás jutalomdiját a számtan
ban tanúsított előmenetelért kiadtuk S c h v e t z  Z o l t á n  I. és 
T h a s s y  G y u l a  II, oszt. tanulóknak.

20. Dr. Schvetz Antal ur 20 koronás jutalomdiját B r u s c h  
L á s z l ó  II. és H o f b a u e r  J ó z s e f  III. oszt. tanulók között 
osztottuk meg; az első szorgalma, a második szorgalma és a 
magyar történelemben tanúsított előmenetele által érdemelte meg 
a jutalmat.

21. Dr. Rákos Miksa ur 1.0 koronás jutalomdiját elnyerte szor
galma és jó magaviseleté által K r a u s z  S á n d o r  II. oszt. tanuló.

22. Dr. Müller János ur 10 koronás jutalomdiját kapta 
L á n g  S á n d o r  11. oszt. tanuló szorgalmáért.

23. Dr. Kanzler Antal ur 10 koronás jutalomdiját a magyar 
történelemben tanúsított előmenetelével elnyerte Z u 1 a u f  H e n r  i k
111. oszt. tanuló.



24. Ihrig Károly ur 10 koronás jutalomdiját adtuk V á m o s i  
T i b o r  III. oszt. tanulónak.

25. Eibach Ödön ur 10 koronás jutalomdiját nyerte 
L e n g y e l  D e z s ő  IV. oszt tanuló.

26. Egy ág. ev. lelkész 5 koronás jutalomdiját szintén 
, L e n g y e l  D e z s ő  IV. oszt. tanulónak adtuk.

27. Dr. Vámosi Ernő ur 10 koronás jutalomdiját kapta 
K u 11 n a Z s i g m o n d IV. oszt. tanuló.

28. Egy magát meg nem nevező ur 5 koronás jutalomdiját 
az I. osztály aránylag legjobb tornászának,
adtuk.

29. Érmei Adolf ur 5 koronás jutalomdiját mint jó tornász 
kapta B e r z s e n y i  I m r e  II. oszt tanuló.

50. Goldfinger Ármin ur 10 koronás jutalomdiját a III. osz
tály két legjobb tornásza: H o f b a u e r  J ó z s e f  és S c h r e c k  
A d á m között osztottuk meg.

31. Bruckmann János ur 10 koronás jutalomdiját a IV. osz
tály két legügyesebb tornásza: F i s c h e r  J ó z s e t és O I á h 
I s t v á n  tanulóknak Ítéltük.
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IX.

Könyvtár.
A  k ö n y v tá p  g y a ra p o d á s a .

A) V é t é  1 u t j  á n :

I. Folyóiratok, szaklapok és füzetes vállalatok:
1. Akadémiai k iadványok ...................................... 20 kor. JO fill.
2. Irodalmi köz lem ények ...................................... ]() » 10 »
3. Nyelvtudományi közlemények . . . .  6 » 10 »
4. Budapesti s z e m le ...........................................24 » 20 »
5. Magyar paedagogia........................................... 10 » 10 »
G. Philologiai k ö z lö n y ............................................12 »
7. Természettudományi k ö z lö n y ...................... 8 10 »
8. Növénytani kö z le m é n ye k .................................. 3 » 10 »
9. Állattani közlem ények........................................ 3 » 10

10. Ev. ő r á l ló .............................................................. 8 > 10 »
11. Magyar tanügy . . . . . . . .  8 ' 10
12. T o rn a ü g y .............................................................. 6 10
13. Magyar n y e lv ő r ..................................................12 » 10 »
14. A  r a j z ................................................................... 5 » 10 »
15. Gymnasialwesen..................................................24 » 20 »
16. Lehrproben u. Lehrgänge ...................................9 » 62 >
17. Kötések ........................................................... 57 »

Összesen 227 kor. 22 fill.

II. Könyvek; tudományos müvek:
1. Brehm: Az állatok világa IX. kötet . . 18 kor. —  fitt.
2. Baumeister: »Handbuch der Erziehung«
3. Verhandlungen der Directoren Konferenzen 5 » 10 »

Átvitel 250 kor. 32 fill.



VI

Az algimnázium népességéről szóló kimutatás az 1905 6. évben.
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VII.

A tanulók előmenetele és magaviseleté a tanév
végén.

I. ZEUlőr̂O-enetel.

fíö inő előmenetelt tanúsított?
I. ii. III. IV .

Ös
sz

es
en

osztályban

Minden tárgyból jeles 2 2 3 2 9

Minden tárgyból legalább jó 10 11 13 5 39

Minden tárgyból legalább elégséges 30 27 18 9 84

Egy tárgyból elégtelen 4 8 4 2 18

K é t tárgyból elégtelen 4 4 2 1 11

Több tárgyból elégtelen 6 4 — 2 12

Összesen: 56 5(1 40 21 173*

IX. XXa.g'a/̂ iselet.

I. 11. III, IV. c
C5

osztályban
ej ; co
GO:0

Jó 49 46 40 20 155

Szabályszerű 7 10 — - 1 18

Kevésbbé szabályszerű

Rossz -

Összesen: ! 56 56 40 21 173*

*) Egy tanuló betegsége miatt nem tett vizsgát.



253

Áthozat 250 kor. 32 fill.
4. Dr. Masznyik: Luther művei II. kötet . . 6
5. A műveltség könyvtára II. és III. » . . 48
6. Than Károly: Kísérleti chemia . . . . 1(!
7. Dr. Gáspár F .: »A föld körül« I. és II. k. 32
8. Dr. Békeíi R .: Népoktatás története Magyar-

országon 1 5 4 0 - ig ........................................... 10
!). »Középisk. műszótár« Simonyi Zsig. . . 6

10. Müller Iván: Handbuch der klassischen A lter
tums-Wissenschaft 24 kötet és 1 atlasz . 305

11. Dr. Brózik K . : Nagy magyar atlasz . . 48
12. Beöthy Zsolt: A művészetek története

1. kötet, Ó k o r ................................................. 16

40

Összesen 737 kor. 72 fill. 
B) A j á n d é k  u t j á n :

1. A vall. és közokt.-ügyi minisztériumtól »Hivatalos közlöny«.
2. Lagler Sándor és Kálmán I).: «Protestáns pap«.
3. Gróf Apponyi Sándortól:

a) isk. tankönyv, 103 drb.
b) Vegyes művek, mű 22 drb., 30. -  kor.

4. Singer és Wolfnertól:
Vajda J.: »Magyarország és nemzeti önérzet.«
Gyalui F . : »Legkedvesebb könyveim.«
Zalár József: »Költemények.«
Detto V. A.— Horváth B .: »Horatius és kora.«

5. Néhai Dr. Pót Radó isk. felügyelő hagyománya:
37 mű, 110 kötet (leginkább diszkötésben).
Magyar klassikusok.

Ifjú ság i k ö n y v tá r  g yarap odása.
Az ifjúsági könyvtárra ezen évben mind a négy osztályban 

összesen 155.22 kor. értéket fordítottunk. 155 kor. 22 fill. 
Azonkívül beszereztük:

1. Batizfalvy: Egyház t ö r t é n e t ..................... 2 » 48 »
2. Prot. ifjúsági iratok (Bocskay emlékére) , 4 » —  »

Összesen 161 kor. 70 fill.



í^ a jz te P e m .

Groh István: Magyar stíl. díszítmények II. és III. részlet 40 kor.
Boross: A művészeti rajz e le m e i................................. 20 »
Michotitsch: Reform a r;ijztanításban és különféle válo
ga to tt modellek (pakolás, portó) ..................................00 »

Összesen 120 kor.

Topna.

U j t o r n a s z e r e k :
1. Pár ugrómércze, fogazva náddal.5-ös beoszt. 14 kor. — fill
2. Távugrás mérő, összehajtható . . . . 8 » — »
3. Mélyugrási polc, fokos létrára erősíthető . 18 » — . »
4. Rohamdeszka, emelhető állvánnyal . . . 50 » — «
5. Létra, tolós, rámás szerkezettel . . . . 70 » — »'
6. Vizirányos létratartó á llv á n y ...................... 20 » — »
7. 10 drb. ugrókötél két fafogóval . . . . 9 » — '' »
8. 1 » ütemjelző ...................................... 1 » 20 »
9. 2 »- hajszalabda 20/25 cm. átméretü . 22 » — »

10. 10 » labdaütő kemény fából . . . . 12 » — »
11. Tornadob szijjal és ve rőkke l...................... 24 » —- »
12. Portó, vasúti dij, beszállítás...................... 20 » 07

Összesen 268 kor. 27 till.

Szeptápak.

Felszereltük a skioptikont 27 kor. 40 fill, értékben. A ski- 
optikon számára csináltattunk egy szekrényt 28 kor. értékben. 
Beszereztünk egy »Magyarország térképé«-t 15 kor. 40 fill,
értékben.

Ajándék utján kaptunk Oravetz István intéző úrtól egy fakó 
keselyűt (gyps fulva) kitömve. Hajnóczy Zsigmond főerdész úrtól 
egy fácánt kitömve, Barabás Imre úrtól egy borjulábdeduplicatiót 
spiritusban. Kozmács L ipót úrtól egy Sigi 11 aria és egy haraszt- 
lenyomatot.



X

Az ifjúsági segélyzö egyesület.
Az 1904/5. tanév végén volt az egyesületnek 371) drb. 

tankönyve 404.59 korona becsértékben. Ebből kiselejteztünk 
37 darabot 30.59 korona értékben és igy maradt a könyvgyűj
teményből 342 drb. 365 korona értékben.

Az egyesületnek 1905/(i-ban rendelkezésére állott:

1. A múlt évről áthozott 342 drb. könyv, értéke 365.— kor
2. Vásároltatott 36 » » » 84.20 »
3. 5 kiadó cég ajándéka 56 y> » » 10S.4O »
4. A tanulók ajándéka 1 8 » » » 19.40 »

Összesen 452 drb. könyv, értéke 577.— kor.

Ebből segélyezett 61 tanulót 415 drb. könyvvel, melyeknek 
becsértéke 530 korona.

Az egyesület bevételét képezték: 179 korona tagsági dij, 
200 korona isk. pénztári járulék, a tőkék kamatjai és a követ 
kező adományok: Raubitschek Izór ur 40, Ihrig Károly ur 19.40, 
Martin György ur 2, Rinaldi Ottó ur 10, az ifjúság 51.80 ko
rona adománya, továbbá a majálisi táncjelvényekből befolyt 
71.70 korona.

A bevételből tankönyvek beszerzésére fordítottunk 84.20 ko
ronát, gyógyszertári és orvosi számlára 92.06 koronát, a sze
gényebb tanulók fürdőjegyeire 203.40 koronát. A bevétel egy 
része még rendelkezésre áll, egy része pedig az alapszabályok 
értelnlében a tőkéhez csatoltatott.

W-vlíjllL I I



A z e g y e sü le ti p é n z tá r  szám ad ása .

I. B e v é t e l .

1. Készpénz áthozatal 1904/5. évről . 122.97 kor.
2. Tőke visszafizetés: a) A takp. betétekből 442.12

b) A kölcsönökből 500.— 942.12 »
3. Adományok: a) A tőkére . . . . 154.90

b) Folyó kiadásokra . 40.—
c) Tankönyvekben 108.40 303.30 »

4. A 179 rendes tanuló 1905/6. évi illetéke . . 1 7 9 .-
5. Az iskolai pénztár járuléka 1905/6-ra 200. - »
6. K ö n y v e k é rt............................................
7. Kamat: a) A kölcsönök után . 129.68

7.80

b) A takp. betétek után . 8.— 137.68
Összesen 1 892.87 kor.

11. K i a d  á s.

1. Tőkésítés: a) Kölcsönökre 850.—
b) Takp. betétekre 447.25 1297.25 kor.

2. Segélyezés: a) Tankönyvekre. 195.'—
b) Gyógyszerekre 37.06
c) Orvosi számlára . 5 5 .-
d) Fürdésre . . . . 203.10 490.46 »

3. Egyenleg mint készpénz . . . . 105.16

Összesen 1892.87 kor.

III. V á g y ó  n.

1. Tőke: a) A múlt évi kimutatás szerint t1337.19
b) Ez évi szaporodás (befolyt) 355.13
c) Kamat hátralék . . . . 29.75 2722.07 kor.

2. K é s z p é n z ............................................ 105.1 6 »
3. Az egyesület 41 5 drb. könyvének az é\ 

felbecsült értékéből leszámítva 25%-ot
■ elején

433.— »

Összesen 3260.23 kor.



XI.

Tápintézet.

A tápintézetbe bármely vallásu tanulót veszünk fel és a 
kedvezménynél is csak a szorgalmat, erkölcsi magaviseletét és 
a szülők anyagi helyzetét vesszük tekintetbe.

F tanévben öli ifjút élelmeztünk. Jövőre is fizetnek csupán 
ebéd és vacsorára 110 koronát, teljes ellátásra tejreggelivel
1 12 koronát, kávé reggelivel 150 koronát. Evőeszközre külön
2 koronát. A polgári évben 8843 korona fo lyt be illeték címén 
a tanulóktól, kiadtunk pedig 12500 koronát élelmezésre.

Kedvezményben a következő tanulók részesültek: Ács
Sándor 40, Horváth János 20, Schöck Gyula 20, Czuni József 20, 
Sörös Gyula 10, Kring Dezső 35, Rohrer jános 65, Polgár 
József 50, Pflug Jakab 15, Gode Levente 40, Fűzi Károly 15, 
Schneider Béla 15, Szauerwein Béla 45, Kanzler János 60, 
Schultheisz Zoltán 50, Halmai Imre 25, Brusch László 20, Pállok 
Gyula 35, Fodor Imre 10, Wiesner Radó 60, Müller János 40, 
Beeilt Vilmos 60, Mencz János 40, Somogyi István 35, Mohar 
Béla 15, Sch 1 itt János 20, Erdős László 25, Schmidt János 40, 
Pfendesack János 55, Halasy Tibor 40, Pápai István 10 kor.

Hálás köszönettel sorolom fel e helyen a szeretet ado
mányokat, a melyek egyesek és gyülekezetek részéről befo lytak: 
11)05/6. évben Förisziget 3 k., Kőszeg 8 k., Dobron 3 k., Nemes 
és Pormagasi 2 k., Hidas 2 k., Veszprém 6 k , Mekénycs és 
Nagy hajmás 1 1 k., tek. Raubitschek Izór ur 5 k., tek. I)r.
Berzsenyi Jenő ur 20 k., tek, Rinaldi Ottó ur majális alkalmából

17
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10 k., ugyanezen alkalomkor tek. Honig Sámuel ur 1 drb. őzet 
és Hellebrandt cukrász ur 5 drb. tortát.

Felemlítem még azt, hogy e tanévben vacsorára kétszer 
helyett négyszer kaptak növendékeink húsételt, és hogy a bete
gek orvosilag rendelt ételben részesültek.

IVtauhaüsei* Im re
gondnok.

1



XII.

Figyelmeztetés az 1906/7. tanévre vonatkozólag.
A fen  t a r t ó  t e s t ü l e t  e l h a t á r o z  v á n  az i n t é z e  t- 

n e k  n y o l c  o s z t á  1 y u f ő g i  mn ázi  ummá 1 een dő k i é g é -  
s z i t é s é t ,  az 1 906/7.  t a n é v b e n  az V. o s z t á l y  m e g 
n y í l i k  és a k ö v e t k e z ő  é v e k b e n  az o s z t á l y o k  s z á ma  
f o k o z a t o s a n  s z a por od i k .

Az 1906/7. tanév szeptember elsején kezdődik. Augusztus 
01 -én tartjuk a javító és felvételi vizsgálatokat. A tanulók fel
vétele szeptember hó 1., 2. és 3-án, a tanév megnyitása pedig 
4-én történik. A tanév megnyitása után csak azokat a tanulókat 
vesszük fel, a kik elmaradásukat elfogadható okokkal tudják 
igazolni.

Az első felvétel alkalmával a tanuló személyesen, szüleinek 
vagy azok helyettesének kíséretében tartozik megjelenni. Azok 
a szülők, kik nem laknak Bonyhádon, a tanuló behatásakor 
alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, kire a házi felügye
letet bízzák.

Az 1. osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik életük 9-ik évét 
betöltötték és arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát sikerrel 
elvégezték, nyilvános iskolától nyert bizonyítványt mutatnak tel, 
vagy felvételi vizsgával igazolják hasonló fokú képzettségüket. 
A felvételkor a tanuló születési, oltási, illetőleg ujra-oltási bizo
nyítványt is tartozik felmutatni.

A gimnázium egyik osztályából a következő osztályba csak 
az a tanuló léphet, ki a megelőző osztály rendes tantárgyaiból 
legalább elégséges osztályzatot kapott.
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Az a tanuló, ki egy tárgyból nyert elégtelen jegyet, azt a 
javitóvizsgálatokra kitűzött napon kijavíthatja. Két elégtelen 
osztályzati jegy javítására a felekezeti főhatóság engedélye 
szükséges. A tanulónak az engedélyért folyamodnia ke ll; a folya
modvány Főtisztelendő és Méltóságos Gyurátz ág. hitv. evang. 
püspök úrhoz (Pápa) intézendő és j u l i u s  hó 6 - i g  benyújtandó 
a gimnázium igazgatójához, ki azt a tanári testület javaslatával 
rendeltetési helyére juttatja. Az a tanuló, ki elégtelen osztály
zatát kijavítani nem tudja és ki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, osztályismétlésre utasittatik. Az osztály 
másodszori ismétlése meg nem engedhető.

Tandíj félévenként előre fizetendő; ha valaki az intézetet 
időközben elhagyja, köteles fizetni az összes járandóságokat arra 
a félévre, melyben az iskolát látogatta.

Tandíj — beiratási, könyvtári és értesítői díjjal együtt —  
félévenként 30 —30 korona. Ezen kiviil minden tanuló fizet a 
beiratáskor az országos tanári nyugdíjintézetre 6 koronát.

Az iskola fentartósága a szegény, jó magaviseletül és leg
alább jó általános osztályzattal biró tanulók tandiját egészben 
vagy részben elengedheti. Ez iránt szeptember 15-ig kell »Az 
iskolai kisbizottsághoz < intézett, iskolai és községi bizonyit- 
ványnyal felszerelt folyamodványt az igazgatóhoz benyújtani. A 
fen tartók gyermekei - csupán iskolai bizonyítványt mellékelnek. 
A  tanári nyugdíjintézeti illeték alól senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegyesület, melyre minden tanuló 1 koronát 
fizet, segélyben részesíti azokat az ifjakat, kik arra magavise
letüknél és szorgalmuknál fogva érdemesek és arra reá szorulnak. 
A segély állhat tankönyvek, taneszközök megszerzéséből, gyó
gyítási költségek fedezéséből.

Tandíjkedvezményben és az egyesület segélyezésében része
sülhetnek a tanulók valláskiilömbség nélkül.

A tápintézetre vonatkozó tudnivalókat a t. közönség a 
»Tápintézet« cimii rovatban találja.

Az igazgatóság mindenféle tudakozódásra szívesen szolgál
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felvilágosítással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül fiaik 
számára szállást ne fogadjanak.

Tekintettel az I. és II. osztály népességére az igazgatóság 
előjegyzi augusztus 15-ikétől fogva —  a jelentkező tanulókat, 
de kijelenti, hogy azok helyét, ha a beiratások első és második 
napján be nem iratkoznának, tovább nem tartja fenn.

- ^ .e O S  *£D A ,
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