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J|z intézet! 100 év e s  jubileum a.
Lélekemelő ünnepet ült iskolánk 1906. szept. Lén. Betöl

tötte munkásságának első századát s a második század küszöbén 
visszatekintett a letűnt század küzdelmes esztendeire. Nagy meg
nyugvással teliette ezt, mert az intézet száz éves története a 
közművelődésért való nemes küzdelemnek megkapó példája. A 
kisded mag, melyet az alapítók elhintettek, nem esett sem kő
sziklára, sem tövis közé, hanem jó földbe, hol sokszoros gyümöl
csöt termett. A nehéz idők, a megpróbáltatások megedzették az 
intézetet; a jeles vezérek, a buzgó adakozók, a pártoló közön
ség pedig oda fejlesztették az iskolát, hogy a jelen tanév kez
detén kettős ünnepet ülhetett: fennállásának százéves jubileumát s 
az V. osztály megnyíltával fejlődésének uj fokába való lépését.

E kettős ünnepre gyűlt össze szept. 4-én az érdeklődő kö
zönség. Az iskola fenntartó egyházmegye örömében az egyházi 
és világi testületek egyaránt osztozni kívántak. A dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület Bonyhádra szept. 6-ra hirdette ez évi 
közgyűlését, hogy a kerület részéről is minél többen résztve- 
hessenek a gimnázium örömünnepén. Bonyhád nagyközség, 
Tolnamegye s a szomszédos megyék közönsége szintén fontos
nak tartotta e napot s tömeges megjelenésével emelte az ünnep 
jelentőségét.

A verőfényes nyári nap reggelén díszbe öltözött az egész 
város. 1). e. 9 órakor az iskola vezetősége s tanuló ifjúsága a 
nagy közönséggel együtt istentiszteletre az ág. hitv. ev. temp
lomba vonult, hogy hálát adjon az egek urának eddigi segedel
méért s atyai áldását kérje az uj századra. A »Jövel Szentlélek



4

Úristen« kezdetű ének elhangzása után F á i k  Henr i k ,  ev. 
vallástanár lépett az oltár elé s a következő imában könyörgött 
az Úrhoz:

Szerető $)enny>ei (EtyxánlU

Örvendező szívvel jelentünk meg szt. házadban, hogy hálával 
dicsőítsük nagy nevedet, ki felhoztad reánk e napot, midőn 
megemlékezünk megsegítő kegyelmedről. Nagy dolgokat csele
kedtél növelünk, azért örvendünk!

Te ébresztetted a buzgóság lángját őseink szivében, hogy 
a te nevedben és segítségedben bízva, elhintsék a mustármagot, 
mely immár terebélyes fává növekedett.

Te adtál a fiatal csemetének tápláló erőt a hitrokonok hű
séges áldozatkészségében, te nyújtottál neki éltető meleget és 
napfényt a támogató szeretet által, mellyel jóakarói 100 éven 
keresztül gondját viselték, --- a te hűséged oltalmazta vészben 
és viharban, hogy ifjú fája meg ne roskadjon, —- te óvtad 
az emésztő szótól és adtál a hűséges, áldott emlékezetű kerté
szek szivébe buzgóságot, lelkesedést, hitet és bizodalmát, hogy 
munkájukban meg ne lankadjanak és türelemmel viseljék a napnak 
hévségét és fáradalmait; a te nagyságod volt munkás a kicsi
nyekben, a te erőd megmutatta magát az erőtlenekben.

Áldott legyen érte szent neved! Áldottak legyenek, kik 
nevedben munkálkodtak, kik oltárodon áldoztak!

Terjeszd ki oltalmadat virágzó kertedben a jövőben is, 
nyújtsd megsegítő jobbodat mi reánk is! Add, hogy hívek legyünk 
elődeinkhez és mint ők buzgón hirdessük szent neved dicsőségét 
és plántáljunk őszinte erős hitet az ifjak szivébe, hogy mindenek- 
felett téged féljenek és szeressenek és növekedjenek abban, aki 
fő, a Jézus Krisztusban.

Legyen intézetünk, mint a múltban, úgy a jövőben is a te 
iskolád, te néked szenteljük, te néked áldozzuk, a te kegyel
medbe ajánljuk. A te lelked, az igazságnak és szeretetnek lelke 
lakozzék benne és hassa át mindnyájunknak szivét, hogy egyek



legyünk a szeretetheti és közös erővel siessünk a tökéletesség 
célja felé.

Áldd meg egyházadat és tedd benne hathatóssá szent igéd 
hirdetését, ápold és erősítsd benne az iskolák, a gyermekek 
szeretetét, hogy híven gondoskodjanak lelki üdvükről.

Add, hogy kiket országod őrállóivá és' gondviselőivé felken
tél, szerető gonddal ápolják továbbra is veteményes kertedet, 
— övezd őket atyai kegyelmeddel és őrizd meg egészségüket, 
hogy zavartalanul legeltessék nyájaikat és örömmel vigyék őket 
országod kies helyeire.

Áldd meg azokat, kik szivük legdrágább kincsét intézetünk 
gondjaira bízzák, hogy kegyes reményeik teljesedjenek és liaik- 
ból haza és emberszerető istenfélő jámbor ifjak legyenek.

Áldj meg mindnyájunkat s maradj velünk kegyelmeddel; te 
hű és igaz Isten, ki pajzsunk és oltalmunk valál a múltban, légy 
a mi erős kőszálunk és védő bástyánk a jövőben is; a te igéd 
legyen a mi erősségünk, szövétnekünk és reményeink horgonya, 
biz vezessen pályánkon a te tetszésedre, hogy minden munkánkban 
híveknek találtassunk és többre bízassunk az Ur Jézus Krisztus 
által. Amen.

Második énekül »Erős vár a mi Istenünk«-et zengték a 
hívek, mire Horváth Sándor főesperes lépett a szószékre s el
mondotta itt olvasható ünnepi beszédét:

Alapige Máté XIII. 31—32.
»Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, melyet 

az ember vévén elvet az ő mezejében. Mely jóllehet minden 
magoknál kisebb: de mikor felnevekedik, a fűvek közt legnagyobb 
és végre fa nevekedik belőle, annyira, hogy az égi madarak reá 
szádjának és fészket rakjanak az ágain.«

Tolnai egyházmegyénk ma ünnepet ül, — ünnepet azon 
alkalomból, hogy bonyhádi gimnáziuma fennállásának és műkö
désének 100-ik évfordulóját Isten jóvolta és kegyelméből megérte.



B

Nagyjelentőségű esemény ez egyházmegyénk életében s méltán 
képezi ünneplés tárgyát. S ünnepünk fényét emeli, szivünk örömét 
csak növeli az a körülmény, hogy ezen ünnepen nemcsak egy
házmegyénk, hanem egész kerületünk, sőt megyénk küldöttei is 
megjelentek, mintegy jeléül, bizonyítékául annak, hogy ezen mi 
szerény intézetünk mégis már valami, - méltó arra, hogy észre- 
vétessék, s hogy eddigi működésének is van némi nyoma, 

mutathat fel némi eredményt - s csatolnak jövőjéhez is 
némi reményt. Kedves kötelességemnek tartom mélyen tisztelt 
vendégeinket egyházmegyénk nevében üdvözölni s megjelenésükért 
hálás köszönetemet kifejezni.

Egyházmegyénk tehát ünnepet tart; és méltán. Mert ez a 
tanintézet, amely ma már egy százados múltra tekinthet vissza, 
egyházmegyénknek kedves — drága gyermeke, mondhatnám 
testéből való test, véréből való vér, a melyet lelkesedéssel úgy
szólván a semmiből teremtett, nagy áldozatokkal fenntartott, 
•— amely nem egyedül Isten kegyelme és nagyok adományából 
hullott ölébe hanem amelyet a legutolsó időig teljesen saját 
ereje —- az egyházközségek, lelkészek és tanítók áldozatkész
ségéből tartott fenn. De hát mindig drágább, becsesebb az em
bernek az, ami küzdelem, fáradságba kerül, mint amihez munka, 
fáradság, áldozat nélkül jut.

Egyházmegyénk élettörténete szorosan össze van forrva 
gimnáziumával. S ugyan mi indította, — minő belső vagy külső 
kényszer, — minő szükségérzet egyházmegyénknek a XVIII. 
század folyamán idegenből idetelepitett gyülekezeteit és külö
nösen azoknak vezetőit, a lelkészeket arra, hogy a többnyire 
szegénysorsu bevándorlókból képződött gyülekezetekből álló, 
akkor még kicsiny egyházmegye ilyen nyilvános intézetet léte
sítsen? Az őseinktől örökölt azon hagyomány, hogy a tudomány
nélküli nép elvész; azon meggyőződés, hogy az ember magasztos 
hivatása betöltésére képtelen, ha benne az Isten képmása, a 
szellem, a lélek elhanyagolt állapotban van, elhalványul; azon 
meggyőződés, hogy a tudatlan ember szabad, független, önálló 
soha nem lehet, s hogy némi ismeretre mindenkinek, még a
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legszegényebb embernek is szüksége van. A népnevelés gondja 
s nagy fontossága adott léteit a mi gimnáziumunknak, azon cél 
lebegvén alapítóinak lelke előtt, bogy a köznép legyen értelmes, 
jól képzett tanítókkal ellátva, hogy a nép necsak vallásos okta
tásban részesüljön, hanem egyéb ismeretek megszerzésére is 
legyen alkalma. S jó ideig tisztán csak ezen célnak, a tanító
képzésnek szolgált intézetünk s csak később alakult át latin 
iskola, • gimnáziummá. Ennek az 1800-ik évben már működő 
gimnáziumnak fennállása 100-ik évfordulója alkalmából határozta 
el a fenntartóság a jelen ünnepet és én azt hiszem, akkor 
ünnepeljük mi méltókép gimnáziumunk 100-ik évfordulóját — 
ha ma

Hálával emelkedünk fel jó Istenünkhöz —
Kegyelettel emlékezünk meg őseinkről s intézetünk jól- 

tevőiről
S bizalom és reménnyel tekintünk a jövőbe.

Az emberiség történetében mindenütt megnyilatkozik az 
isteni gondviselés, mindenütt meglátszik Isten vezető, intéző 
keze. Ám mondja a hitetlen az ő szivében, hogy nincs Isten,
ám állítsa a gőg és elbizakodottság, hogy munkájának jó sikere,
eredménye egyedül é s  teljesen az ő szorgalmának, szívó s  kitar
tásának gyümölcse; ám ámítsa magát a hitetlen azzal, hogy
Isten nélkül is lehet boldogulni; s az ő segedelme és közremű
ködése nélkül is lehet nagy eseményeket létrehozni: a józanon, 
helyesen gondolkodó vallásos lélek teljes tisztelet, hódolat és 
alázattal ismeri el, hogy Istenben élünk, vagyunk és mozgunk, 
hogy munkánk eredménye, jó sikere nem függ teljesen önma
gunktól, hogy a gyenge gyarló ember minden lépten-nyomon 
Istenre van utalva, hogy van egy felsőbb hatalom, aki intézőleg 
foly be az események alakulására s kinek gondja kiterjed a 
hitvány féregre, épugy, mint az ő hasonlóságára teremtett emberre. 
Csak az elvakultság, a dac s rideg hitetlen lélek vonja kétségbe 
a gondviselés létezését, működését. Ennek az isteni gondviselés
nek íélreismerhetlen bizonyítékait szemlélhetjük a mi ginmázi-

m
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umunk történetében is. Vagy elképzelhető-e, hogy az a parányi 
mustár mag, melyet néhány gondos kertész lelkesedése elhintett, 
az egy tanár vezetése alatt megalakult s egy szerény, igénytelen 
falusi község kebelében elhelyezett gimnázium Isten segedelme, 
kegyelme nélkül ilyen terebélyes fává, ilyen számot tevő inté
zetté növekedhetett volna? Elképzelhető-e, hogy ezen parányi 
intézet annyi viszontagság között, a nemzetünkre is csaknem 
elviselhetlen súllyal nehezedett válságos, szomorú időkben is, 
csak néhány évi szüneteléssel, fennmaradhatott volna, ha Isten 
nincs vele? Isten volt vele, mert az intézet célja, szelleme nemes, 
tiszta, szent volt; minden időben őszintén törekedett magasztos 
hivatásának megfelelni. Minden jó, nemes ügy számot tarthat 
Isten segedelme és oltalmára. Azt bizonyítja az emberiségnek, 
azt minden jóravaló intézménynek története, hogy az Istennel, 
az ő szellemében kezdett munkán van Isten áldása.

Éppen azért legyen ezen mi mai ünneplésünk első sorban 
a hála ünnepe az isteni gondviselés iránt. Mondjuk el : Áldjad 
én lelkem az Trat és minden belső részem az ő szent nevét; 
állítsunk ma mi is - miként egykor Sámuel —- egy emlékkövet, 
mely a jó Isten segedelmére s kegyelmére emlékeztessen. Zengjünk 
ma mindnyájan dicsőséget annak, aki bennünket ez ideig kegyel
mesen megsegített.

Azonban mai ünneplésünk ne egyedül a hála ünnepe legyen 
Isten iránt, hanem a kegyelet ünnepe is, őseink és intézetünk 
jóltevői iránt. Gimnáziumunk életében mindenkor nevezetes ténye
zők voltak annak jóltevői és a benne működő tanerők. A mi 
egyházunk minden intézményének létrehozója, a hithűség fenn
tartója az áldozatkészség volt. Ez volt mindenkor azon alap, 
melyre biztosan támaszkodhatott; azon forrás, melyre biztosan 
számíthatott. Más kedvezőbb viszonyok közt élő egyházak alig 
képesek azt elképzelni, mely utakon, miként volt lehetséges a 
protestáns egyházaknak oly sok nehéz, mostoha viszonyok 
között az államhatalomnak támogatása, pártfogása nélkül, sőt 
nem ritkán annak nyilván mostoha magatartása dacára, annyi 
intézetet, főiskolát, a tudomány, nevelés mindmegannyi templo
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mát, a vallásos és hazafias érzés gondos ápolóit létrehozni, 
fenntartani. Egyházunk már ős idők — keletkezése óta tisztában 
volt avval, hogy a jóságos Isten kegyelmén kívül, mindent 
egyedül tagjainak buzgósága, lelkesedése és áldozatkészségétől 
várhat. És legyen hála az isteni gondviselésnek,—  ezen hite és 
feltevésében soha nem csalódott. Egyetlen szent nemes ügy sem 
fordult hiába — eredmény nélkül — a hívek áldozatkészsége 
és buzgóságához; egyetlen egyszer sem csalódott, ha akár a 
vagyonosok, akár a szegények szivéhez fordult támogatásért. 
Egyházmegyénk is iskolája létrehozása és fenntartása érdekében 
hívei áldozatkészségéhez fordult, s az Áronok buzdító szózata nem 
hangzott el a pusztában, mert a többnyire idegenből bevándorolt, 
idegen ajkú, szegénysorsu nép készséggel áldozott a tanügy ol
tárán ; a lelkészek és tanítók önmegadóztatással, a vagyonosabb 
középosztály jelentékeny adomány és alapítványokkal törekedtek 
biztosítani gimnáziumunk fennállását. Ültettek fát — a jövő 
számára.

Legyen ez a nap a kegyeletes megemlékezés ünnepe, azon 
derék áldozatkész ősök iránt, kik látnoki szemmel az ember 
magasztos hivatását megértve, korukat megelőzve a jövőre gon
doltak, építettek, munkálkodtak, fáradtak, áldoztak ezen szebb 
jövő reményében. Újítsuk fel ma ezen rég porló ősöknek, ezen 
nagyrészt névtelen hősöknek emlékét, tegyük le sirhalmukra a 
tisztelet és kegyelet babérkoszorúját. Becsüljük meg magunkat 
azáltal, hogy őseink érdeme, tettei előtt tisztelettel meghajtunk. 
Méltók ők a hálás kegyeletes megemlékezésre; mert ők a maihoz 
nem is hasonlítható mostoha viszonyok közt hoztak az egyház
nak, a tanügynek, a népnevelés magasztos céljának áldozatot, 
ükét nem a hiúság, a szereplési vágy, hanem az eszményekért 
való szent lelkesedés hevitette és vezette. És tudtak az esz
ményekért nemcsak hevülni, hanem tenni és áldozni is. Szol
gáljanak ők buzdító, serkentő, követésre méltó például a
mai kor gyermekeinek, minekünk is, hogy amit őseink drága 
nagy áldozattal, nehéz munkával megszereztek, megala
pítottak, azt mi törekedjünk megtartani s tovább fejleszteni.
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Istennek legyen hála, az érdeklődés, az áldozatkészség ma 
sem apadt, bizonyára az ősök buzdító lelkesítő példájának nagy 
érdeme van az áldozatkészség azon megnyilatkozásában, mely 
intézetünk legújabb történetében fényes betűkkel van feljegyezve. 
Amidőn ugyanis tanintézetünknek főgimnáziummá kiegészítése 
került szóba, az első felhívásra tiszteletre méltó, megható módon 
nyilvánult az áldozatkészség. Egyesek, testületek, közelről, távol
ból, valláskülönbség nélkül egymással versenyezve siettek e szent 
cél megvalósításához önkénytes adományaikkal járulni, úgy hogy 
rövid idő múltán, már belső örömérzettől áthatva mondhattuk 
el: a folyó 1906/7-ik tanévben, az intézetünk fennállásának 100, 
évfordulójakor megnyithatjuk az 5-ik osztályt.

De intézetünk jóltevői mellett az elismerés és tisztelet 
adóját kell lerónunk még azon tanférfiak iránt is, kik a kezdet 
ezer meg ezer nehézségeivel küzdve — gondos kertészként — 
szülői hűséggel törekedtek a reájuk bízott ifjúság fogékony szi
vébe a vallás, erkölcs és hazaszeretet eszméit beoltani.

Fáradozásukat, igaz lelkiismeretes munkájukat említést alig 
érdemlő, kevés anyagi jutalom kisérte. Legyen áldott emlékük, 
kik az uttörés, a kezdet nehéz, fárasztó munkájával egy jobb, 
boldogabb kor ösvényét egyengették.

Azonban az Isten iránti hála, az ősök iránti kegyeleten 
kívül legyen ezen mai ünnep még az erős bizalom és szent 
remény ünnepe is.

Ma nekünk bizalom és reménnyel kell tekintenünk a jövőbe. 
Nagyon mostoha kedvezőtlen viszonyok közt kezdte meg intéze
tünk ezelőtt 100 évvel pályafutását, a kezdeményezőknek nagyon 
sok akadályt kellett leküzdeniük, mig intézetünk pálmaként meg
erősödött. Miként egykor a fogságból Jeruzsálembe visszatérő 
zsidók egyik kezükben az épitőeszköz, másikban fegyverrel vol
tak csak képesek a templomot újból felépíteni, úgy őseink osz
tályrésze is a nehéz munka, a folytonos küzdelem volt a minden 
oldalról utjokba gördülő akadályokkal. És ők el mégsem csüg
gedtek, hanem bíztak a jó Istenben, biztak ügyük szentségében,



bíztuk egy szebb, boldogabb korban, bíztuk saját maguk lelke
sedése, buzgósága és áldozatkészségében,

A nagy mű melyet őseink ezelőtt 100 évvel elkezdtek, még 
befejezve nincs, még betetőzésre vár. Még sok nehéz munka, 
sok lelkesedés, ügybuzgóság, igazi hűség és áldozatkészség kell 
ahhoz, hogy elmondhassuk: szivünk hő vágya teljesült. De hát 
kérdem: ha őseink gonddal, hangyaszorgalommal, odaadó hűség
gel összehordták az építési anyagot, hogy lerakják a tudomány 
és művelődés templomának szilárd alapját, vájjon ma, midőn az 
a parányi mustármag nemcsak kikelt, hanem lombos növénnyé 
fejlődött s a száz évvel ezelőtt őseink által elhintett makk tere
bélyes, erőteljes tölggyé nőtte ki magát, melynek árnyékában 
pihenést lel a fáradt vándor, — ma szabad volna-e elcsüggednünk ?! 
Ma, midőn Istennek legyen hála, őseink lelkesedése nem csökkent, 
áldozatkészsége nem hanyatlott, a közérdeklődés pedig nevelke
dett ; ma, midőn egy felvilágosultabb kornak szabad szelleme 
hatja át a lelkeket; ma, midőn a haladó kor sok balvéleményt, 
sok elfogultságot eloszlatott, sok válaszfalat, mely a társadalmat 
ellenséges csoportokra osztotta, ledöntött; ma, midőn napról- 
napra nagyobb tért foglal a tudomány szeretető s az állam- 
hatalomra nincs többé okunk idegenkedéssel vagy bizalmatlan
sággal tekinteni, mintha sziikkeblüség vagy elfogultság által 
vezéreltetve gátot akarna vetni nemes célzatainknak, sőt benne 
a haladást, a tudományt elősegítő hathatós tényezőt látunk; ma, 
midőn tanintézetünk fejlesztése nagy munkájánál is azt tapasz
taljuk, hogy a társadalom mint egy ember megmozdult szent 
célunk megvalósítására, s valláskülönbség nélkül hozta meg 
áldozatát a tanügy oltárára; ma, midőn már végre valahára 
kezdjük belátni, hogy nekünk, e haza minden gyermekének oda 
kell törekednünk, hogy egy tömör, szilárd egésszé összefonjuk 
s gondosan eltávolitsunk magunktól minden bomlasztó, szétvá
lasztó elemet, — ma csüggednénk-e el ? Sőt ellenkezőleg, a 
legbiztatóbb jelek, a legszebb remények, erős hit és bizalommal 
a jövő iránt kezdhetjük meg tanintézetünk pályafutásának ezen
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uj századát. Annyi kedvező jel, annyi bátorítás, buzdítás, annyi 
jóakarat, jóindulat, áldozatkészség minden oldalról, hogy elcsüg- 
gedésre semmi ok nincs.

Csak éljen tanintézetünkben továbbra is az ősök szelleme, 
csak legyen a vezetőkben valódi hivatásérzet és lelkesiiltség, 
csak legyenek az intézet tanárai, miként a múltban voltak, úgy 
a jövőben is, a gondjaikra bízott ifjúságnak necsak tanítói, 
hanem nevelői is s az eddig tanúsított s tapasztalt hűség, oda
adás és szeretettel hordozzák leikükön az ifjúság sorsát, — akkor 
intézetünk jövője elé a legszebb reményekkel s legerősebb bizo- 
dalommal tekinthetünk.

Istenbe, önmagunkba, a társadalom jobb részének jóindulata 
s felvilágosult szellemébe bízva, kezdjük meg az uj századot és 
az uj munkát.

Te pedig egyházunknak féltett kincse, drága gyermeke, 
gimnázium, légy terjesztője a valódi tudománynak és felvilágo- 
sultságnak, ápolója a tiszta erkölcsnek, erősítője a vallásos 
érzésnek; plántáld a csarnokaidba sereglő ifjak fogékony szivébe 
a honfi érzést és valódi humanizmust; nevelj az egyháznak, 
hazának és társadalomnak élő, munkás, tevékeny, jellemes tago
kat, akik életük és közhasznú munkásságuk által bizonyítsák be, 
hogy ezen tanintézet, mely az ő értelmüket nevelte, jellemüket 
képezte, méltó az életre, megérdemli a társadalom pártfogását 
s beváltotta a benne helyezett szép reményeket. Amen.

A fenkölt szellemű, gyönyörű beszéd s rákövetkező záró
ének elhangzásával bevégződött az istentisztelet s az egész 
hallgatóság a gimnázium fellobogózott tágas tornatermébe vonult, 
melyet a szó szoros értelmében a zsúfolásig megtöltött. Gyurátz 
Ferencz dunántúli ev. püspök és Ihászi Ihász Lajos egyház
kerületi felügyelő oldala mellett ott találjuk Perczel Dezső 
v. b. t. tanácsost, Tolnamegye képviseletében gróf Apponyi Géza 
főispánt, Dőry Pál alispánt, Simontsits Elemér főjegyzőt, Tóth 
Ödön tiszti ügyészt, Hazslinszky Géza törvényszéki elnököt;
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Weber János orsz. képviselőt, Osztrich Mihály kir. járásbirót; 
a járás képviseletében Szentiványi Miklós főszolgabírót, Hecht 
Ödön szolgabirót; ott találjuk Bonyhád község elöljáróságát; 
a különféle egyházak képviseletében ott találjuk Kátay Endre 
ev. ref. esperest, Anderle József kakasdi és dr. Jozgits János 
bonyhádi róni. kath. plébánost, Mihálcsics István gör. kel. lelkészt, 
dr. Rosenthal Tóbiás izr. főrabbit; az iskolák részéről ott talál
juk Bancsó Antal és Jausz Vilmos theol. tanárokat Sopronból, 
dr. Magyar Győző főgimn. tanárt Felsőlövőről, Wigand János 
áll. főgimn. igazgatót, Ács Lipót, dr. Hartal Kornél, Gyergyai 
). Dezső és Pataky Jákó tanárokat Szekszárdról, Gyimóthy Jenő 
tanárt Gyönkről s rajtuk kiviil az ev. egyházkerület több espe
resét és lelkészét, Bonyhád nagyközség, Tolnamegye s a szom
szédos megyék egyházi és világi előkelőségeit.

A magyar nemzet nagy imájának, a Himnnsnak elhangzása 
után Gyurátz Ferencz püspök lépett a szónoki emelvényre, hogy 
a feszült figyelemben levő hallgatóság előtt elmondja jubileumi 
megnyitó beszédjét. A közönség lelkes buzgósággal hallgatta az 
ősz püspök ajkáról elhangzó aranymondásokat, a »hazafiui szere
tetnek apotheozisát«, melyet csak a többször meg-megujuló 
éljenzés szakított félbe.

A nagyszabású megnyitó, gyorsírói följegyzés szerint, követ
kezőleg hangzott:

Szereteti testűére^ ! Kecloes vendégein^!

A dunántúli ev. egyházkerület múlt évi gyűlésén Bony- 
hádot tűzte ki ez évi tanácskozásainak székhelyéül azért, hogy 
megossza a tolna-baranya-somogyi egyházmegye örömét gimná
ziuma jubileumának ünneplése alkalmából. E napon az emlékezet 
fellebbenti a múltnak fátyolát, elénk tárja a 100 év előtti időket. 
Mutat ott is harcot, egyszersmind diíidalt is. A mi evang. 
egyházunk szegény volt akkor is, mint ma. Ennek egyik tekin
télyes alkatrésze: a tolna-baranya-somogyi egyházmegye szorult 
viszonyokkal küzdött akkor is, mint ma. De a szegénység nem
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gátolta meg ezen egyházmegye vezetőit: a lelkészeket, tanítókat, 
világi urakat abban, hogy megértve az idők intő szavát, a 
hiányok pótlására, alkotásra, nemes ügyért áldozásra egy szivvel- 
lélekkel készen álljanak. — Válaszfalak a hitfelekezetek közt voltak 
akkor is, mint vannak ma is. Az a válaszfal fájdalmat kelt akkor, 
ha a kölcsönös elfogultság és türelmetlenség tövis bokrával van 
kirakva. De mikor visszatekintve a múltba, látjuk a gimnázium 
történetét, küzdelmét az idők folyamán; mikor azt látjuk, hogy 
a válaszfalak sáncai közt levő hívek, az egyes egyházak, azok 
tagjai versenyeznek egymással a nemes ügynek, a közérdeknek 
szolgálatában, a szép, magas célokhoz vezető útnak egyengeté- 
sében: óh ezen szívhez szóló jelenségek előtt a szívben öröm
érzet, a szemekben örömkönny fakad.

Látjuk itt annak a legnagyobb parancsolatnak: az igaz 
szeretetnek diadalát, amely felülemel a válaszfalakon, testvérét 
ismeri el mindegyik egyházhoz tartozó polgárban s amely inig 
ott dobog a szívben, hangoztatja mindegyik egyháznak a hive: 
Igaz, különböző templomokban imádkozunk, de egy és ugyanazon 
Istennek, mint atyának vagyunk gyermekei. Különböző szertar
tással mutatjuk be áldozatunkat, de együtt karonfogva járulunk 
a hazának oltára elé, együtt öleljük, együtt szeretjük ezt a közös 
édesanyát, ennek céljaiért, minők a művelődés, tudomány, vallás- 
erkölcsi nevelés, együtt lelkesedünk, együtt áldozunk!

Ennek az érzelemnek a harcát, diadalát mutatja elénk, kedves 
vendégeink, e gimnáziumnak története. 100 év előtt elhintette 
a magot egy aránylag még csak szükebb körben mozgó lelke
sedés. De a kikelt csira mellett ott őrködött az igaz, a szívből 
fakadó buzgóság, ott ápolta, öntözte a nemes áldozatkészség. 
Látogatták nehéz idők, viharok. De mint a szabadban a fa az 
idők ostroma, a szélvészek látogatása alatt veri csak mind mé
lyebbre és mélyebbre gyökereit: úgy emelték a nehéz idők a 
múltban ezen intézetnek is erejét, hatását. Vonzott ez mindig 
távolabbról és távolabbról is ide elismerést, pártolást, tiszteletet.

Egy tanintézetet, a népiskola körén felülállót óhajtott ala
pítani itt 100 év előtt az egyházmegye vezetői kara azzal a
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kimondott céllal, hogy nevelhessünk a népnek alkalmas, jó vezé
reket, avatott nevelőket. Ezzel a művelődés egy szerény hajlékának 
alapköveit rakta le. Hz mindenesetre, kedves vendégeink, csak 
tiszteletet, csak elismerést érdemel! Magának a világ Megváltó
jának hozzánk intézett és örökké hangzani fogó szava: »Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes!« —- A földi 
életnek feladata tehát a tökéletesbülés erkölcsiségben, szellemben, 
értelemben; ehhez pedig az utegyengető, ehhez a nélkülözhe
tetlen szövetséges munkás: a tanintézet. A tanintézet van hivatva 
arra, hogy bontogassa a léleknek szárnyait, ébressze a kebelben 
azokat a nemes érzelmeket, amelyeknek hatása alatt az ember 
tudja, hogy élet feladata itt a földön nem pusztán az érzékiség 
rabszolgálata, hanem felsőbb, magasb cél is van: az Isten 
országának keresése, a tökéletesbülés. A tanintézet, midőn a 
nemes erkölcsi érzéseket ápolja, midőn az ember erkölcsi hiva
tásának alapköveit a kebelben lerakja, midőn mutat szép, nemes 
célt, megtanít lelkesedni magasztos eszmékért: ugyanakkor nagy 
munkát művel; akkor az emberen az emberi méltóságnak képét 
hozza mind tisztább, nemesebb vonásban elé; akkor mindjobban 
közelebb és közelebb vezérli lélekben az embert, a föld szülöttét 
az Örökkévalóhoz, Istenhez, mint mennyei atyához. Ugyanakkor 
előkészíti a szivet befogadására azon magasztos eszméknek, 
melyek megvalósultak a megváltó Krisztusnak az életében s 
teszik alkalmassá az embert arra, hogy itt a földön már Isten 
országának hivatott polgára legyen.

A vallás-erkölcsi érzés fejlesztésével nagy feladatot végez 
egy-egy tanintézet, amelyet meghálálni neki a világ alig tud. 
Hiszen azzal nemcsak egy szűk körnek; — nem! azzal a tár
sadalomnak, azzal a nemzetnek, hazának legelső, legfontosabb 
ügyét is szolgálja, mert hisz megcáfolhatatlan a lánglelkü költő
nek nyilatkozata:

Minden ország támasza, talpkövc
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledől s rabigába görbéd.

Az erkölcsi nemesb érzéket fejleszti e tanintézet, egyszers
mind gazdagítja még ismerettel, tudománnyal. Vájjon nem szép.
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nem magasztos feladat-e ez is? Az embernek ami anyagi vagyona 
van, amit szerencse hoz, amit örökség nyújt, az ki van téve a 
sors luillámcsapásainak. De az a szellemi kincs, mit az ember 
az Alma Maternek, a tanintézetnek szerető karjai közt gyűjt; 
az a szellemi talentum, amelyet magának szerzett: az biztosítva 
van a sors csapásaitól; az oly kincs, mely a hajótöréstől mene
kült szerencsétlent is követi a partra. Ez a szellemi képzettség, 
tehetség, ez neveli az embernek erejét arra, hogy minél szélesebb 
körben tegye áldotta a maga életét, terjessze a jót, küzdjön az 
igazság diadaláért, fáradozhassék minél több és több eredmény
nyel a társadalom, embertársai boldogulásáért. Az a művelődés, 
amelyet a tanintézet eszközöl; az az értelmi, az a szellemi kincs, 
amelyet ennek karjai közt s azután az élet mezején tovább az 
ezáltal kijelölt utón gyűjtöget a honpolgár: nemcsak őneki öröme, 
dicsősége, nemcsak családja boldogulásának alapja, hanem a tár
sadalomnak, a nemzetnek kincse is.

Szeretett Hivek! Mélyen Tisztelt Közönség! A honszeretet 
be van írva a szívbe mélyen. Ez a legnemesebb polgárerény 
kell is, hogy ott éljen. Az emberi társadalom haladásáról csak 
addig lehet szó, cbak addig törtet előbbre a haladás göröngyös 
utján az emberiség:' inig a polgárok, ugyanazon földnek szülöttei, 
kiket annyi szép, magasztos, szent emlék, örvendetes, siralmas 
emlékei a múltnak, kapcsolnak egybe; inig ezeknek szive feldo
bog a haza nevére. De azt a hazát, melyet szeretnünk kell, 
amelyért lelkesülünk, nem teszik pusztán csak az aranykalásszal 
ékes rónaságok, nem a mosolygó, gazdag ültetmények, viruló 
hegyek, völgyek, — nem! ezek még maguk hatalmat, tekintélyt 
nem adnak, szebb jövendőt, dicsőséget a nemzetnek biztosítani 
nem tudnak. Kell oda még más is. Nagy, hatalmas az a nemzet, 
annak a határa terjed tovább, emelkedik hírneve, dicsősége, bol
dogulása, amelyiknek gazdag szellemi kincse van!

Minek segítségével gyüjthetik a hon polgárai a kincset? 
Erre a kérdésre a felelet nemde csak egy: a nevelő tanintézetek 
segítségével. Ezek tanítják meg az embert arra, hogy tudjon 
az anyagin, a szemnek hízelgőn, a földi szerencse javain túl
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valami másért is lelkesedni; hogy ismerje meg ne csak a maga 
szűk környezetét, hanem a tudomány szövétnekének világánál 
törekedjék mind jobban ismerni a múltat, hogy azután megtalál
hassa annál könnyebben az utat a szebb jövendő, az ígéret 
földjéhez. Gyűjtögeti az ember a szellemi kincseket az iskolában, 
s azután az iskola által mutatott utón s mikor az életben a 
lelkesedés hevében megragadja a tudomány szomja, az igazság 
keresésének vágya; küzd, fárad azért, ami szép; lelkesül, kész 
áldozni időt, tehetséget csak azért, hogy az igazságot ismét 
tovább, tovább még jobban megismerhesse, annak diadalát elő
készíthesse : az ő fáradalma, az ő munkája, ennek gyümölcse 
közkincs, ez gazdagítja a nemzetnek kincstárát. Boldog az a nép, 
melynek körében a művelődés iránt való érdeklődés nem maradt 
meg a palotában, hanem lehatolt az utolsó kunyhóig. Boldog 
az a nép, haza, melynek fiai átérzik, felismerik a művelődés, a 
tudomány nagy értékét, tudnak lelkesülni az igazságért. Azoknak 
munkássága közhaszon, ott emelkedik a népnek, a nemzetnek, 
ereje, hatalma, fénye.

Azért, mélyen tisztelt közönség, mikor tanintézetre áldozunk, 
ennek pártolására sorakozunk, ugyanakkor nemzetünk szent ügyé
ért küzdünk, annak jövő dicsőségéért, hatalmáért, Es mikor 
visszagondolunk ezen intézet múltjára: látjuk ott, mint terjedt 
tovább és tovább az érdeklődés e szerény, először csak szűk 
körben mozgó, fáradozó intézet iránt. A küzdelmek, a fáradal
mak napjaiban nem fogyott az ereje, nem roskadt, hanem mint 
a nemes pálmafa a teher alatt csak növekedett, gyümölcsben 
gazdagult. Jöttek valláskülönbség nélkül jobbról-balról nemes 
pártolók, tekintve a célt, ismerve annak hatását, ismerve azt a 
feladatot, amelyet a valláserkölcsi élet emelésével, szellemi tehet
ségek kiképzésével, a honszeretet ápolásával egy intézet betölt. 
Jöttek s hozták áldozataikat s ez is mintegy a közügynek, a 
társadalom, a nemzet ügyének egy oltára volt: együtt találta 
valláskülönbség nélkül az áldozókat, azok egész sorát.

Szép, megható a tanulság, amit az intézet történetéből 
merítünk! Ez sugározza be a jövőt is biztatólag. Ahol a társa-



dalomban a honfiúi egyetértés szilárd alapon nyugszik: ott igenis 
emelkedhetik nemzetünk ereje. Ahol a válaszfalakon felülemelkedő 
szeretet testvéreket mutat a különböző egyházak tagjaiban: ott 
elalszik abból a tudatból fakadó aggodalmunk, hogy testvériden 
keleti nép vagyunk; oszlik a feletti aggodalmunk: hisz mi, akik 
magyarok vagyunk, e hazának fiai, vallás, nyelvkülönbség nélkül 
egyek vagyunk, egy társadalom tagjai, testvéri szent kötelék 
fűz össze bennünket!

Jöhetnek nehéz idők, jöhetnek a megpróbáltatások viharai, 
melyek megcsapkodják nemzetünk életfáját. De egyet ne érjen 
meg az ellenség, ne! a felett káröröm ne takadhasson ajakán, 
hogy az a testvériden magyar nép még felekezetileg is külön 
táborokra, ellenséges táborokra szakad!

Legyen, maradjon itt a honszerelem által ápolva a testvér- 
ségnek érzete, közös célokért ébredjen az áldozatkészség abban 
a tudatban, hogy testvérek vagyunk, közérdeket, nemzetünk szent 
ügyét szolgáljuk, mikor kezet fogva fáradozunk!

Szép munkát végzett eddig is ez a tanintézet. Nemzetünk 
küzdőterére léptek számosán oly bajnokok, akik az első ihletet 
itt ennek a tolna-somogy-baranyamegyei iskolának, gimnáziumnak 
kebelén nyerték. Voltak számosán, akik azt a lelkesedést a 
közügyért, azt a tudományszomjat, művelődést, mely későbbi 
vezetőjük volt, ennek kebelén nyerték először.

Áldást mondunk a múlt nagyjaira, kik a magot elhintették; 
áldást azokra, kik arcuk verítékével, szivüknek remegő gondjával 
ápolták, nevelték, öntözték ezt a fát. Áldást kérünk azokra, kik 
nemes buzgalommal, nem kiméivé időt, tehetséget, egész életüket 
ezen intézet felvirágoztatásának szentelték. A Mindenható áldását 
kérjük a nemeslelkü jó testvérekre, kik ide hozták áldozataikat 
azért, hogy ez intézet szebb jövendőjének alapköveit letehessék. 
Üdvözöljük a tolna-somogy-baranyai egyházmegye vezetői karát, 
közönségét; szerencsét kívánunk neki e szép ünnephez. Ez az egyház
megyének lelkesedését, nemes buzgalmát, a nehéz napokban csiigge- 
detlen kitartását hirdeti. Elismerés, tisztelet a vezéreknek, tisztelet 
a közönségnek.
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Üdvözöljük a tanári kart. Ismerjük Pallas Athenae tábo
rának a bajnokait. Mindeddig megtették kötelességöket. A jól 
betöltött kötelesség tudatával sorakozhattak a mai ünnepélyre. 
Elismerésünket nyilvánítjuk nekik s az eddigiek nyomán a múlt 
történetéből merített tanulság legyen előttük a világitó szövét- 
nek a jövőben. Törjenek mindig előre csüggedés nélkül, lelkese
déssel ; az az erő, kitartás, önzetlen ügybuzgalom, mely eddig 
vezette, fenntartotta az intézetet, el fogja készíteni az utat ennek 
további felvirágzásához.

Végül is azonban, Tisztelt Közönség! minden jó adomány 
és tökéletes ajándék onnan felülről száll alá a világosság atyjá
tól. Hiába ültet Pán és Apollo, ha az Ur nem ad áldást. Istené 
a hatalom, Istené legyen a dicsőség! Hódolattal emelkedjék 
hozzá szivünk, áldja, magasztalja az ő szent nevét. Tőle kérjük 
az áldást továbbra is; az ő szent kegyelme legyen a védelmező 
paizs, az ő megáldó szentlelke vezesse tovább intézetünket azon az 
utón, amelyen híven szolgálhatja a társadalom, a nemzetnek ügyét!

Fogadják, kedves vendégeink, meleg szívből fakadó köszö- 
netünket! Fogadják a különböző egyházaknak tagjai s a világi 
hatóságok vezérei ezért a nemes részvételükért hálás köszönetünk 
nyilvánítását! Jövőre is a közrészvétbe, közpártolásba ajánlva 
ez intézetet, Isten áldását kérve mind a jelenlevőkre, mind a 
távollevőkre, meleg üdvözletemmel a jelenlevőkhöz, a mai jelen 
ünnepélyt megnyitottunk nyilvánítom.

A lelkes főpap beszéde után percekig tartott a taps és 
éljenzés, melynek elnémultával Gyalog István igazgató mondotta 
el alább következő visszaemlékezését, melyben vázolja iskolánk 
száz éves küzdelmét az idők viszontagságaival:

Tisztelt Ünneplő Közönség !

A hála és öröm érzete tölti el keblemet, mikor végig tekin
tek a nagyszámú ünneplő közönségen, melynek tömött soraiban 
ott látom egyházkerületünk és Tolnavármegye vezérlő férfiait,

2*
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a közel és távúiból megjelent taniigybarátokat és az iskola 
egykori tanítványait. Amikor a kitüntető megjelenés felett a 
mélyen érzett hálának és örömnek kifejezést adok, arra kérem 
a tisztelt közönséget, hogy néhány pillanatra becses türelmével 
megajándékozni méltóztassék.

Az eltűnő évek észrevétlenül sorakoznak egymás mellé és 
életünk egy-egy forduló pontjával megilletődéssel kérdezzük önnön 
magunktól: lehetségese, hogy annyi esztendő repült el fejünk 
felett a maga örömével és bánatával, a maga sikereivel és vesz
teségeivel? Az eltűnt évek századokká növekednek és e századok 
mindegyike magán hordja azon eszmének bélyegét, mely az 
elméket eltöltötte, a sziveket hevesebb dobogásba hozta. Ha 
azután diadalra jutott, eredményében kihatással volt nemzedékről 
nemzedékre.

A múlt század elején egy magasztos eszme járta be a 
magyar nemzet minden rétegét: fejleszteni a nemzeti öntudatot, 
a nemzeti eszmét és annak megnyerni a haza minden lakosát! 
Ez az eszme nem volt szalma láng, hanem fényesen világitó 
fáklya, mely behatolt a szivekbe és munkára ösztönözte a nemzet 
gyermekeit. Ez az eszme teremtette meg 100 évvel ezelőtt a 
mi intézetünket is, ez tartotta fenn 100 éven keresztül és ennek 
az örömünnepét ünnepeljük a mai napon.

A »Tolna-Baranya-Somogyi« ág. hitv. evang. egyházmegye, 
melynek hívei túlnyomó többségben németajkúnk, mindjárt kez
detben ez eszme szolgálatába szegődött. A vezető férfiak mindent 
elkövettek, hogy a híveket, a néhány évtizeddel azelőtt beköltö
zött telepesek unokáit, a nemzeti szellemnek megnyerjék, azokból 
az ország számára hű fiakat neveljenek. E cél legfőbb eszközét 
abban találták, hogy az egyházközségeknek magyarul tudó és 
magyar szellemtől áthatott tanítókat adjanak; olyan tanítókat, 
a kik e nép véréből származtak és a kik ismerik a nép minden 
örömét és bánatát, érzését és gondolkozását.

Az iskola felállításának kérdése már 1798-ban felmerült az 
esperességbcn, de csak 1803-ban kezdenek az alap összegyűj
téséhez. Legnagyobb tevékenységet fejt ki Nagy István szent-



lőrinczi lelkész, az akkori dunántúli superintendens, Novak Jakab 
mekényesi lelkész, az egyházmegye esperese, továbbá Lágler 
György kistormási lelkész, aki elaboratumot terjeszt az egyház- 
megyei közgyűlés elé és sürgeti »a magasabb fokú iskola« fel
állítását. Ezeknek a férfiaknak buzdító és lelkesítő szavai mindig 
nagyobb hullámokat vernek, példájuk és áldozatkészségük folyton 
több követőre talál és az 1806. évben a terv a megvalósulás 
stádiumába jutott.

Az egyházmegye az iskola helyéül Sárszentlőrinczet szemelte 
ki és az épület, melynek létesítése körül kiváló érdemeket szer
zett a sárszentlőrinczi ág. ev. gyülekezet, azon a funduson 
állítják fel, melyet gróf Apponyi Antal adományozott.

Az iskola, melynek az volt a rendeltetése, hogy »a gyüle
kezetek számára hazafias érzelmű és a haza nyelvében jártas 
tanítókat neveljen«, továbbá hogy »a magasabb iskolákra készülő 
ifjaknak a további előmenetelre alapot nyújtson«, Barla Mihály 
tanár vezetése alatt az 1806. év őszén nyílt meg és 47 éven 
keresztül zavartalanul folytatta áldásos működését, híven rendel
tetéséhez: a gyülekezetek számára nevelt derék tanítókat, e 
mellett számos ifjút bocsátott ki szárnyai alól, akik kiváló 
szerepet játszottak a közéletben. Ebben az időben látogatta a 
szentlőrinczi iskolát Petőfi Sándor, a nemzet dalosa; Zsivora 
György, a nagy emberbarát; Balassa János, a világhírű orvos- 
lanár és Sárkány Sámuel, a most is élő nyug. ág. ev. püspök.

Íme, mélyen tisztelt közönség, az előadottak tanúsítják, 
hogy iskolánkat a múlt század elején megnyilatkozott nemzeti 
szellem teremtette meg és az alapitó egyházmegyét azon hazafias 
kötelesség vezérelte, hogy a mikor kielégíti egyházi szükségletét, 
támogassa a magyar nemzeti szellem megszilárdítását.

A 47 évi zavartalan munkálkodás idejét a »lét és nem lét« 
szomorú évei váltják fel. Az ötvenes évek absolut kormányának 
iskolai szabályzata az egyházmegyére oly terhet rótt, amelyet 
el nem viselhetett. Ennek következtében az iskola 1853-ban nem 
nyílhatott meg és ajtai négy évig zárva maradtak. Az esperesség 
azonban gondolni sem akart arra, hogy az intézetet, melynek
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oly fontos nemzeti missiója volt, pusztulni engedje; azért a 
szünetelés idejét erőgyűjtésre használja. Hová fordult volna 
máshová, mint eddigi erőforrásához: a lelkészek, tanítók és 
gyülekezetek, továbbá a közönség áldozatkészségéhez! És nem 
csalódott, mert önmagának megadóztatása mellett nevezetes 
alapítványok birtokába jut és igy az iskolát az 1857. évben újra 
megnyithatta. Ekkor jött segítségére a fenntartó egyházmegyének 
a dunántúli ág. ev. egyházkerület is, mely a szentlőrinczi iskola 
részére egy tanári fizetést ajánlott fel.

Ha az akkori visszonyokat és az esperesség törekvését 
összevetjük, újra feltaláljuk a vonatkozást a nemzeti eszme és 
az iskola között. Szerencsétlen nemzetünk abban a dicső küzde
lemben, melyet függetlenségéért és alkotmányáért vívott, a túl
nyomó erővel szemben elbukott és a győző kíméletlenül gázolt 
végig hazán és nemzeten. »Menteni a hajótörésből, a mi ment
hető«, ez volt a törekvés és az egyházmegye nem riadt vissza 
az áldozattól, hogy újra megnyissa a szentlőrinczi iskolát, a 
magyar nemzeti kultúra egyik szerény, de a maga körében 
áldást terjesztő tényezőjét. Nem riadtak vissza az áldozattól a 
taniigybarátok sem, mert az intézet fenntartása hazafiui és 
nemzeti kötelesség volt.

Az iskola tehát megnyílik az ifjúság előtt, nem ugyan azzal 
a feladattal, melyet az alapítók tűztek eléje, hanem hogy a 
magasabb pályára készülő ifjaknak alapot nyújtson. Ettől fogva 
mint a humanisztikus középnevelés alsóbb tagozata foglalt helyet 
a hazai tanintézetek sorában. Mint algimnázium 13 évet töltött 
alapításának helyén és a kiegyezés után ott találta a tanügynek 
nemzeti alapon történt rendezése.

Ebben a korszakban részint a viszonyok változása, részint 
az a körülmény, hogy Sárszentlőrinczet nem tartották alkal
masnak az intézet felvirágoztatására, arra indította a fenntartó- 
ságot, hogy az algimnázium számára uj otthont keressen és 
választása Konyhádra esett. A viszonyok változását abban találom, 
hogy mikor az intézetet Szentlőrinczen állították fel, az espe- 
rességet az a gondolat vezérelte, hogy a németajkú tanítványok



a tősgyökeres magyar községben minél hamarabb elsajátítsák a 
magyar nyelvet, magukba szívják a magyar szellemet, azután 
pedig nyelvben és szellemben tnegmagyarosodva, mint apostolok 
térjenek meg övéik közé. És a fenntartók nem csalódtak, mert 
az a 80-at meghaladó tanító és az a számos lelkész, akiket 
az iskola nevelt és akiknél a művelődés alapját megvetette, 
lélekben és gondolkodásban magyarrá tette a híveket. Most 
tehát az volt a törekvés, hogy az iskola a lélekben és gondol
kozásban magyarrá tett népet nyelvében is azzá tegye. Ezt pedig 
csak azáltal remélhette a fenntartóság, ha az intézetet a német
ség központjába helyezi át és mivel Bonyhád, mely az esperesség 
helyrajzi viszonyainál, ipari, kereskedelmi és társadalmi körül
ményeinél fogva is megfelelő helység volt, ily központul kínál
kozott, az 1870-ik évben megtörtént az átköltözés és az itt 
töltött 3(i év alatt az a csemete, melyet Sárszentlőrincz ültetett, 
Bonyhád gondos ápolásával terebélyes fává fejlődött és alatta 
nemcsak Tolnavármegye fiai sereglettek össze, hanem Baranya, 
Somogy, sőt a távolabb vármegyék fiai is.

Az egyházmegye ezen cselekedetében ismét feltaláljuk azt 
a törekvést, mely a letűnt században hazánk hű fiainak lelkét 
eltöltötte: »Terjeszteni a nemzeti szellemet, erősíteni a magyar
ságot nyelvben és értelemben«. A fenntartóság ezen törekvését 
már az áthelyezésnél felismerte a társadalom és sietett segít
ségére, hogy az áthelyezéssel járó nehézségeket lekiizdhesse és 
a fokozódottabb igényeket kielégíthesse. Hála és köszönet a 
társadalom minden rétegének! Nyíltan kimondom: nincsen nemzeti 
intézmény, melyet a szegény és gazdag nagyobb szeretettel 
gyámolított volna, mint gyámolította Bonyhád és Tolnavármegye 
közönsége ez algimnáziumot.

Ennek a gyámolitásnak segítségével az intézet, mely kez
detben annyit küzdött az anyagi eszközök miatt, mindig meg 
tudott felelni azoknak a követelményeknek, melyeket a haladó 
kor és az uj alapra fektetett középiskolai oktatás támasztottak. 
Az 1883-iki törvények újabb igényekkel lépnek fel, de a társa
dalom és gyülekezetek meghozzák áldozataikat és a fenntartóság
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nemcsak a nevelés és oktatás eszközeit tudja megszerezni, hanem 
a tanári fizetések rendezésével eléri azt is, hogy az intézetnek 
állandó tanárai legyenek. A nevelési eszközök megszerzése, az 
állandó tanári testület biztosítása után, ami egyik legfontosabb 
tényezője az iskola felvirágoztatásának, a fenntartó testület azzal 
a biztos reménnyel vezette iskoláját a század vége felé, külö
nösen mikor Tolnavármegye 100.000 kor. alapítványával és a 
magas tanügyi kormány 11.000 kor. fenntartási államsegéllyel 
támogatására sietett, hogy a bonyhádi algimnázium fennállása 
örök időkre biztosítva van.

A közönség támogatásában és az államsegély biztosításában 
megnyilatkozott elismerés buzditólag hatott az intézetre, mely 
lankadatlan buzgósággal igyekezett megfelelni hivatásának és a 
taníttató szülők bizalmát, melynél fogva legdrágább kincseiket 
gondjaira bízták, fokozódott tevékenységgel igyekezett meg
hálálni. A közóhaj elől soha sem zárkózott el; ellenkezőleg arra 
törekedett, hogy annak mindenkor megfeleljen.

Ez a közóhaj az iskola fennállásának 99-ik évében egy 
merész eszmét: a gimnázium kiegészítésének eszméjét vetette 
felszínre és mi, kik láttuk ezen eszme születését, félve mérle
geltük a szükséges anyagi eszközöket és szintén lehetetlennek 
képzeltük azok megszerzését. Es ime, amit lehetetlennek tar
tottunk, rövid idő alatt rendelkezésünkre állott. A társadalom, 
mely a főgimnázium eszméjét felvetette, nemcsak óhajtásában 
volt merész, hanem nagy volt áldozatkészségében is. Bonyhád 
közönsége és társadalmi intézményei, a közel és távol lakó tan- 
ügybarátok egy fél év alatt százezreket halmoztak össze és a 
fenntartóság a felajánlott alapítványra támaszkodva, az intézet 
100-ik évében elhatározta a gimnázium kiegészítését és az uj 
század küszöbén megnyitotta az V. osztályt, hogy a további 
években a többi osztályt is fokozatosan felállítsa.

íme, tisztelt közönség, röviden előadtam a bonyhádi gim
názium 100 éves múltját. Az előadásból megismertük, hogy az 
ősök a hazaszeretetből és a honfiúi kötelességből merítettek 
erőt, mikor az intézet alapját lerakták, mikor a nemzet leigázá
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sának idején újra szervezték és mikor később mostani helyére 
átköltöztették. Az egyház sok áldozatot hozott az ősök által 
elvállalt kötelességnek, de sok áldozatot hozott a társadalom is, 
mely felismerte és méltányolta az iskola áldásos működését és 
bőségesen áldozott, mikor az intézetet újra szervezték; mikor 
pedig a közszükséglet a kiegészítést követelte, példátlan lelke- 
sültséggel ajánlja fel a szegény a maga koronáit, a gazdag a 
maga ezreit, hogy a nemzeti művelődésnek uj lánggal lobogó 
oltárt emeljen.

Mélyen tisztelt Közönség! Befejezem beszédemet; az első 
száz év végével elbúcsúzom az algimnáziumtól, mely a maga 
egyszerű eszközeivel, a maga szűk körében áldást terjesztett 
különösen a kevésbbé vagyonos osztálynál, amelyből sok tehet
séget emelt fel és ezáltal növelte nemzetünk művelődését és 
erkölcsi súlyát. Amikor azonban az algimnáziumtól búcsúzom 
és a százegyedik év küszöbén a főgimnáziumot megnyitom, nem 
tehetem anélkül, hogy ne fohászkodjam a jóságos Istenhez : adja 
atyai áldásál a megkezdett munkához, védő karját terjessze ki a 
főgimnázium fölé, hogy fontos hivatását az 0  dicsőségére, nem
zetünk javára híven és igazán betölthesse!

A lelkes éljenzéssel fogadott előadás után Beke Andor 
tanár lépett a szószékre, hogy elszavalja Sántha Károly sár- 
szentlőrinczi ev. lelkésznek a mai ünnepre készített alkalmi 
ódáját. A finom érzéssel előadott költemény, melynek szerzőjét 
s előadóját őszinte szívvel üdvözölte a hallgatóság, egész terje
delmében itt következik:

(3 bonylictdi gimnázium 100 éues jubileumára

Sebten-siet a gyors Idő folyója,
Hullátn-sirjával közeleg teled;
A búbánat tövisét elsodorja 
El, az ürömnek rózsalevelét.
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Kelő s tűnő habjának tükörén 
Születik s meghal annyi szép remény ; 
Útjelzőül sziklák is állnak ott,
E mohosuk sziklák a századok.

Száz év határán ünnepelni jöttünk, 
Imára tárul szivünk és kezünk,
S mig áldjuk Azt, Aki trónol fölöttünk, 
A régiekről hűn emlékezünk.
Mint felhőből kitör a napsugár,
Ködéből feslik a múlt s fényben áll,
S ámulva látjuk, a keblünk dagad: 
Merész sudárba hogy szökkent a mag.

Áldás a lelkes magvetők porára,
Rátok, ti nagyhitü apostolok ;
Koszorút fon nevetekre a hála, 
Emléketek, művetek élni fog.
Sírok megnyitnak, kelnek szellemek, 
Lágler, Kovák közöttünk lengenek, 
Ezeknek élén a vezér Te vagy,
Püspöki tisztre s névre nézve Nagy.

S szállt a Szentlélek fehér galambja, 
Szegények ajtaján kopogtatott,
S meghallgatásra lelt tüznyelvii hangja, 
Befogadván az eszmét, mint magot.
A magból, mit Szentlőrinc ültetett,
Száz ágú, lombos viruló fa lett ;
S mely szép növésnek indult hajdanán, 
Megizmosult itt Bonyhád talaján.

S lön nemzetünknek egyik büszke iája, 
Itt öltött szárnyat, itt fogott tüzet 
Petőfi, a szabadság pacsirtája, 
Sárkánynyal, Sassal itt ölelkezett.
Lehr András, e három professzora,
S nemes tanárainak egész sora 
Plántált e helyt. Nevetek itt ragyog 
Két főkertész: Marhauser s Gyalog.



Áldás reájuk s áldás mindazokra,
Kik ápolják e fát, áldozva itt,
Hogy mint a kertet nyíló rózsabokra,
Úgy ékesítse Tolnánk tájait.
Szép veteményes kert az iskola,
Henne virul fel magyarok hona,
Mert rég megírva : „Elvész — elmúló — 
A nép, mely tudomány nélkül való“.
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Itt érik a kert pirkaló gyümölcse: 
A földi és az égi tudomány, 
Rendeltetését bogy biven betöltse 
Az ember, e parancsolat nyomán : 
Legyetek szentek s tökéletesek, 
Isten — s emberek előtt kedvesek. 
Szép-, jó , igazra ez a hely nevel. 
Itt fejti ki bimbait a kebel.

Mint a virág a napnak tartja kelyhét, 
Fényt, meleget, éltet beló'le szív : 
Hogy a tusán meglelje édes enyhét,
A nap felé hajoljon itt a szív.
Az irás szól : Jézus a mi napunk,
Es mi a napnak fiai vagyunk;
A nap fia bitben ver gyökeret:
Istent imád, embert s hazát szeret.

Istent imádni, óh mily fölséges !
A mennyországnak előize ez.
Embert, hazát szeretni, óh mi édes ! 
Élsz akkor is, ha már a sir fedez. 
Világos fő, jellem, nemes kebel, 
Romlatlan erkölcs s hit, ha tűrni kell: 
A bölcsek Bölcse példát erre ád,
Erre neveljenek az iskolák!

Erre neveltél, iskolánk a múltban,
Erre nevelj ez uj században is.
Erőben és reményben mcgifjultan, 
Segéljen Isten, mint védő paizs 1
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Élj, nőj), virágozz kedves iskola, 
Virulni lásson századok moha.
Adj lelkes ifjakat sok éven át,
S láss boldognak egyházat és hazát !

A szép ünnepet Iliászi Ihász Lajos egyliázkeriileti felügyelő 
zárta be alább olvasható magvas beszédével, melynek elhangzása 
után a »Szózat«-ot énekelte a tanuló ifjúság.

flQélpen Tiszteli Srmeplö Közönség !

Magasztosan szép, lélekemelő ünnepségnek voltunk ma itt 
tanúi, melynek fenséges accordjai olyan üditőleg hatottak lel
künkre, mint a felhők közül előtörő napsugár: a fákra, a füvekre, 
virágokra, sőt minden élőlényre.

A tanügynek e szép, magasztos ünnepéből sok tanulságot 
meríthetünk:

Mindenek előtt azt állapíthatjuk meg, hogy az őseink által 
elvetett kis mustár-mag, nem hullott terméketlen talajra és a 
vetés Istennek tetsző dolog volt. Mert az Ur azt kegyelmébe 
fogadta, segítette, megáldotta. Annyira, hogy mi, ma már az 
ősök által elvetett kis mustármagból sarjadzott csemetéből ki
fejlődött — legmerészebb álmainkat is messze túlhaladó — szép 
terebélyes fává nőtt intézetünkben gyönyörködhetünk: miként 
biztosit oltalmat, védő lombjai alatt a lélek nemesitő tudomá
nyoknak; megerősödött intézetünkben, mely hivatva van a köz- 
művelődés fáklyájával mind előbbre haladni és bevilágítani vele 
az emberiség leikébe, hivatva van: a hazafias érzületet emelni, 
a magyarosodás ügyét szolgálni, abba minél nagyobb köröket 
bevonni és német ajkú szeretett testvéreinket hozzánk még kö
zelebb hozni.

Hálát rebegnek ajkaink a mindenható Istennek, hogy őseinket 
szívós kitartással és buzgósággal áldotta meg; sok nagy és erős



küzdelmen keresztül s dacára annak, hogy az epedve várt szent 
cél megvalósítása többször a megsemmisüléshez állott közel: 
elvezette az ígéret földjére.

És hogy idáig eljutottunk: köszönhetjük más vallása honfi
társaink segélyének is, kik felismervén és méltányolván nemes 
törekvéseinktől várható, kiszámithatlan sok üdvös eredményt: 
bennünket önzetlenül támogattak; a szent cél érdekében nagy 
anyagi és erkölcsi áldozatokat hozva. Its ami örömünkből büsz
keségünkből részt kértek maguknak.

Egyesek neveit itt nem említem, miután az előttem szólok 
úgy is méltatták és ékes szavak kíséretében feljegyezték azokat 
örök időkre, kik a halhatatlanságra érdemeket szereztek: a köz- 
művelődés és honfiszeretet szent ügyét szolgáló tanintézetünk
nek hozott anyagi és erkölcsi áldozatukkal.

Dacára annak, hogy záróbeszédem szűk keretében nem 
terjeszkedhetein ki bővebben a nemes gondolkozást! emberbará- 
rátok halhatatlan érdemeinek részletezésére; még sem mellőzhe
tem sőt kötelességemnek ismerem —- hogy általánosságban 
Tolnavármegye közönségének Magyarország ezer éves fennállása 
megörökítése ünnepének méltó nagy nemes cselekedetét külön 
felemlítsem és azt egyházkerületem nevében hálás köszönettel 
méltassam.

Miután e vármegye az országos ünnepet azzal akarta emelni, 
hogy épen a millennium évében négyszázezer koronát ajándékozott 
közoktatási célokra, mely összegből a mi szerény ág. hitv. ev. 
gimnáziumunk 100 ezer koronát kapott.

Tolnavármegye sok hazafias tette közül kimagasló ezen 
eljárása, fényes bizonyítéka annak, hogy e nemes vármegyében, 
a világesemény számba menő, magyar millenniumi országos ün
nepély évében is, mily önálló nemes gondolkozásu, hivatásuk 
magaslatán álló nagy férfiak voltak a vezetők, kik honszerete- 
tük sugallatára odairányitották a nemes áldozatkészséget, hogy 
az a közoktatást, tehát azon célt támogassa, melynek minél 
magasabb színvonalra való emelését, minden jó magyar ember
nek első ideáljának kellene tekinteni.
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Eljárásuk egyik legszebb lapot biztosítja úgy nekik, mint 
az előkelőén gondolkodó vármegyének, imádott magyar hazánk 
történetében s neveiket beiktatja a halhatatlanok névsorába.

Hasonlókép dús érdemkoszoru illeti meg Bonyhád nagy
község lakosait is, kik valláskülönbség nélkül, vetélkedve hozták 
áldozataikat és helyezték el azokat a közművelődés oltárára, 
lehetővé téve azáltal, hogy a hazai közoktatás ügyét lángoló 
szeretettel szolgáló, szerény ág. hitv. evang. gimnáziumunk 
nagyobb hatáskörrel ruháztassék fel és igy áldásos működését 
tágabb térre kiterjeszthesse.

Szívesen és kész örömmel tolmácsolom egyházkerületem 
köszönetét magyar hazánk közoktatásügyét vezető jeles férfialak
nak is, kik mint az állam képviselői legnagyobb segédeszközök 
felett rendelkezhetnek ugyan, de ezen forrás kellő helyen és 
időben való felhasználása tőlük függ, s azért ünnepelt taninté
zetünk javára történt intézkedéseik elévülhetetlen érdemeket 
szerez nekik hazai culturánk évlapjain és bennünket ág. hitv. 
evangélikusokat hálára kötelez.

Valóban Tolnavármegyének és Bonyhád nagyközségnek a 
tanügy érdekében hozott ritka, nagy áldozata, mely egyforma 
készséggel nyilvánult testületek, valamint egyesek részéről ; 
kicsinynek nagynak jókedvű adakozása; szegénynek gazdagnak 
készséggel nyújtott segélye, nemkülönben az államnak tekintélyes 
adománya: mindnyájunkat büszke önérzettel tölthet el és igazolja, 
hogy mennyire helyes utón haladtunk, midőn Bonyhádon egy 
ág. hitv. ev. főgimnázium fölállítását határoztuk el.

E mai fényes ünnepély még arra is tanulságul szolgál 
nekünk, hogy: a különben gyenge erő is mily nagyra képes, 
ha nem szétforgácsolva, hanem egyesítve működik egy kitűzött 
nemes célra és amellett kitart, sőt munkálkodásába még a hit 
sziklákat roppantó erejét is beviszi és hogy e két erő milyen 
nagybecsű sikereket érhet el idők folyamán, megtanulhatjuk ezt 
bonyhádi ág. hitv. evangélikus gimnáziumunk történetéből.

És én a mai magasztos ünnepélyt bezáró beszédemet mél
tóbban nem fejezhetem be, mintha az áldások főforrásához: a
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kegyelem és szeretet Istenéhez fordulok fohászommal könyörögve: 
hogy áldja meg mindazokat, kiknek nemes lelke által sugallt 
erkölcsi és anyagi segélyének hozzájárulásával ezen közkincsün
ket: ág. hitv. evangélikus gimnáziumunkat megalkothattuk.

A lélekemelő jubileumhoz két rendkívül megható jelenet 
csatlakozott. Még együtt volt az ünneplő közönség, midőn a 
tanári kar tagjai G y a l o g  István igazgató elé járultak, hogy 
25 éves tanári működése alkalmából szeretetükről s hálájukról 
biztosítsák. He k e  Andor tanár könnyekig megindító szavakban 
ecsetelte azt a rendkívül kitartó, szívós  és lelkes munkát, melyet 
Gyalog igazgató a főgimnázium s általában a tanügy érdekében 
végzett; meleg szavakban jellemezte azt az őszinte vonzalmat, 
mellyel a tanári kar iránt mindenkor viseltetett s az igaz 
szeretet keresetlen, de annál szivrehatóbb szavaival tolmácsolta 
azt a valósággal testvéri ragaszkodást, mellyel a jelenlegi kar
társak kedvelt igazgatójukat körülveszik.

Eljöttek az intézet 10 éves találkozóra egybegyült volt 
növendékei is, hogy lerójják a szeretet adóját mesterük iránt. 
Elükön Ka i k  Henrik ev. vallástanár emelt szót. utalva a nagy 
munkára, amelynek gyümölcsekép immár főgimnáziummá fejlődik 
az iskola. A hála és szeretet arra indítja a volt tanítványokat, 
hogy egy 400 koronás, Gyalog István nevét viselő alapítványt 
létesítsenek a többi tárgyaiban is kiváló legjobb mathematikus 
részére, hirdetve ezzel is azt a hálát és szeretetet, mellyel a 
volt tanítványok mesterükről 25 éves jubileuma alkalmával 
megemlékeztek.

G y a l o g  István igazgató könnyes szemekkel válaszol az 
üdvözletekre. Tanítványainak hálája minden keserűségért kárpó
tolná. De a 25 év alatt nem szenvedésekben, hanem gyönyörű
ségben volt része, mert tanítványai részéről még a szigorú 
szavak között érzett szeretet is a legszebb viszonzásra talált. 
A tanítói pályát tartja a legszebb pályának, mert a krisztusi 
szeretet e pályán talál legfogékonyabb talajra.
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Beké tanár üdvözlő szavaiból is az igazi mély szeretet 
sugárzik ki. De az a munkásság, melyet az üdvözlő szavak tol
mácsoltak, nem egyedül az ő munkássága, hanem a testületnek 
együttes fáradozása. A szerető szavakért őszinte szívből mond 
köszönetét s egyúttal megragadja az alkalmat arra, hogy az 
igaz hála és tisztelet érzelmével emlékezzék meg a tanári kar 
Nesztoráról, M a r h a  u s e r  Imréről, ki 33 éves nagy sikerű 
működés után a nyugalomba vonul. Egy emberöltőt töltött el az 
iskola szolgálatában, melyet az ő ügybuzgósága, az ő szeretete, 
az ő apostoli munkássága emelt arra a polcra, amelyen jelenleg 
áll. Szellemi és anyagi tőkéjét az intézet felvirágoztatására for
dította; azért kívánja a jó Istentől, hogy a jól megérdemelt 
nyugalmat minél tovább élvezhesse.

Mar hau  s e r  Imre nyug. tanár meghatva köszöni meg a 
szerető szavakat. Simeonnal együtt örül, hogy a Megváltót lát
hatták szemei. Jó lélekkel távozik, mert erős kezekben van az 
intézet. De csak testileg nem lesz közöttünk, szelleme itt marad, 
szive ezentúl is az intézetért fog dobogni,

H o r v á t h  Sándor főesperes az egyházmegye nevében a 
legnagyobb tisztelettel és elismeréssel adózik egyfelől Marhauser 
Imre nyug. tanárnak, másfelől Gyalog István igazgatónak. Az 
egyiknek a jól megérdemelt nyugalom hosszú élvezését kívánja, 
a másiknak erőt kiván ahhoz, hogy a még reá váró nehéz fel
adatot minél sikeresebben megoldhassa.

G y u r á t z  Ferencz püspök az egyházkerületi elnökség 
nevében tolmácsolja a küzdőtérről győzelmi koszorúval lelépő 
kartárs előtt az őt megillető tiszteletet és elismerést. Örömmel 
tekinthet vissza küzdelmeire, melyeknek beszédes tanúja marad 
a bonyhádi tanintézet. Marhauser Imre nyugalomba vonul ugyan, 
de azért ezután is tanítani fog; munkássága ezentúl is buzdító 
példája lesz annak, hogyan kell a kötelességet lelkesülten tel
jesíteni.

Majd Gyalog István igazgatót üdvözli 25 éves jubileuma 
alkalmából. A kartársak szívből fakadó üdvözlete igazolja, hogy 
a tanári kar vezérét és tagjait az igazi szeretet köteléke fűzi össze.
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Csattanós példa ez az ifjúság előtt, melyet szintén erre akarnak 
nevelni. Gyalog igazgató megérdemelte ezt a szeretetet és tisz
teletet, mely nemcsak az egyházmegyében, de az egyházkerület
ben is elismerésre talál. Az intézet emelkedése s a kötelesség hű 
teljesítésének boldogító érzete legyen jutalma nemes fárado
zásának !

A lélekemelő ünnep véget ért. Az intézet Isten kegyelméből 
száz éves pályát futott meg s Isten segedelmének kérésével 
lépi át az uj század küszöbét.

*r..
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K im utatás
a gimnázium Uiegészitésére felajánlott és  

befizetett tőkéről.

Felajánlott Befizetett
kor. kor.

1. A »Bonyhádi Segélyegylet m. szövetkezet« 20000 5000.-
2. Ihász Lajos egyházk. felügyelő, Lőrinte 1000 1000.—
3. Nádosy Kálmán kiérd, egytn.felügy., Görösgál 2000 2000.—
4. Szeniczey Géza egyhm. felügyelő, Hegyes p. 2400 2400.—
5. Perczel Dezső földbirtokos, Bonyhád 2000
0. Gróf Apponyi Sándor földbirtokos, Lengyel 1000 1000.—
7. Marhauser Imre tanár, Bonyhád 3000 3000.—
8. Dr. Schvetz Antal ügyvéd, Bonyhád 2000 2000.-
9. Dr. Pót Radó járásorvos, » 1000 —

10. Dr. Müller János ügyvéd, » 1000 250,-
11. Bruckmann János állatorvos, » 1000 250.-
12. Raubitschek Izór kereskedő, » 1000 250 .-
13. Péter Dániel építőmester, » 1000 250,-
14. Horváth Sándor főesperes, Paks 400 300 .-
15. Tomka Gusztáv alesperes, Györköny 400 200 .-
16. Brandeisz Ferencz takarékp. titkár, Bonyhád 400 —

17. Csik József gőzmalom tulajdonos, » 500 125.-
1 8. Érmei Adolf kereskedő, » 400 100.—
19. Fein Lajos kereskedő, » 400 100.—
20. Fleischmann Lipót bizt. főügynök, » 400 2 .00 -
21. Gyalog István gimn. igazgató, » 500 125.—
22. Halász Géza nyug. t. főszolgabíró » 400 100.—

Átvitel 42200 18650.
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 42200 18650.—
23. Hirschmann testvérek kereskedők, Bonyhád 400 100.—
24. Honig Albert földbirtokos » 400 100.-
25. Ihrig Károly gyógyszerész, Apatin 400 100.—
20. Lehmann János takarékp. pénztáros, Bonyhád 400 100.-
27, Lengyel Zsigmond magánzó, » 400 100.—
28. Martin György nyug. tanító, > 400 100.—
29. Mautner és Schwarcz cég, » 500 250.—
30. Novotny Rezső kereskedő, » 400 100.—
31. Dr. Pick Mónié magánzó, » 400 1 0 0 -
32. Dr. Pót Radoné magánzó, » 400 100.-
33. Reich Sámuel kereskedő, » 500 125.—
34. Straicher Benő kereskedő, » 500 250.—
35. Szepessy Kálmán, főjegyző, » 400 1 00.—
30. Beke Andor tanár, » 500 125.—
37. Angyal Béla telekk. vezető, » 100 25.—
38. Aszbach Jakab földmives, » 20 —
39. Aikelin Lajos tanító, Udvari 4 —
40. Bach János Bonyhád 10 —
41. Balázs Samu kereskedő, Budapest 100 100.-
42. Baldauf Gusztáv piisp. titkár, Pápa 50 12.50
43. Balog János jegyző, Gyönk 50 12.50
44. Barabás Imre állatorvos, Bonyhád 100 2 5 .-
45. Baumgartner Sándor szappanos, Bonyhád 100 25.—
46. Bandi Henrik fodrász, 80 20.—
47. Becht Albert takarékp. tisztviselő, Budapest 100 25.—
48. Becht Henrik tanító, Bikái 20 5.—
49. Becht Ödön szolgabiró, Bonyhád 100 2 5 .-
50. Becht Komád tanító, 30 3 0 -
51. Beck János Bátta 2 2.
52. Becker Ádám földmives, Bonyhád 100 100.—
53. Bélák János, Tamási 50 12.50

Átvitel 49216 20819.50
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Felajánlott Befizetett
kor.

Áthozat 49216 20819.50
54. Dr. Bélák Sándor orvos, Enying 200 100 —
55. Béldi Béla jegyző, Baracs 100 —

56. Bene Kálmán jegyző, Ráczkozár 50 2 5 .-
57. Dr. Beide Mózes orvos, Bonyhád 200 50. -
58. Bászler Lajos cipész, » 30 —

59. Biczó Zsigmond ev. ref. lelkész, Bonyhád 50 12.50
60. Bitter Péter nyug. tanító, » 50 2 5 .-
61. Blum János földmives, Izmény 200 200.—
62. Blum János harisnyakötő, Bonyhád 100 25. -
63. Dr. Boór Jenő kir. közjegyző, Bonyhád 100 100 —
64. Botmann Jánosné, Bátta 1 1
65, Brauer János szatócs, Bonyhád 100 100.-
66. Breznyik János, Selmeczbánya 2 2.—
67. Brick Jakab kereskedő, Bonyhád 200 5 0 .-
68. Brogli Béla vállalkozó, Máza 100 100.—
69. Brogli József jegyző, » 10 10.—
70. Coriáry István tanító, Kismányok 100 — -

71. Csájder Lipót sütő, Bonyhád 1 00 2 5 -
72. Csankó Géza, Bátta 5 —

73. Csankó Károly » 2 2._
74. Csekei József rézöntő, Bonyhád 100 2 5 .-
75. Csók Lajos és neje földbirtokos, Bogárd 100 100 —
76. Davidovics Jakab kereskedő, Bonyhád 300 75.—
77. Dr. Debreczeny József, Tamási 50 25.—
78. Deckmann Konrád kömives, Bonyhád 25 12.50
79. Diczendy Pál jegyző, Majos 100 25.—
80. Dobó János ügyvéd, Gyünk 40 40.—
81. Dorn Károly jb. írnok, Bonyhád 10 10.—
82. Dőry Elek földbirtokos, Andrásmajor 100 —

83. Dőry Elekné » » 100 —
84. Dőry Frigyes » Paradicsom 100 100.—

Átvitel 51941 22059.50



Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 5 1 9 4 1 2 2 0 5 9 . 5 0

85. Dürr István és társa, kőfaragó, Bonyhád 1 0 0 —
8 6 . Eiler Jakab cipész » 1 0 0 2 5 . —

8 7 . Eiler Péter földmives, » 1 0 5 .—
8 8 . Eisner Sándor bizt. ügynök, » 1 0 0 2 5 . -

8 9 . Egermann Lipót cipész, » 4 0 1 0 . -

9 0 . Engel Pál bankigazgató, Budapest 2 0 0 2 0 0 . —

9 1 . Englman Adolf kereskedő, Bonyhád 1 0 0 2 5 . —

9 2 . Englman Herman » » 1 0 0 —
9 3 , Englman Ignácz » » 5 0 —
9 4 . Eősze Zsigmond ág. ev. leik., Tolnanémedi 3 0 3 0  —
9 5 . Éppel József szabó, Bonyhád 5 0 1 2 . 5 0

9 6 . Erdős Gábor jegyző, Bátaszék 5 0 5 0 . —

9 7 . Erdős Zsigmond vendéglős, Bonyhád 1 5 0 3 7 . 5 0

• 9 8 . Erményi József bádogos, » 4 0 1 0 . —

9 9 . Ernhaft casinói szolga, » 5 0 1 2 . 5 0

1 0 0 . Ev. ref. egyházközség, » 5 0 1 2 . 5 0

1 0 1 . Eaik Ádám földmives, » 2 0 5 . —
1 0 2 . Fáik Henrik tanár, » 2 0 0 5 0 . -

1 0 3 . Fáik János földmives, 5 0 2 0 . —

1 0 4 . Fáik Henrik » Tófű 1 0 0 2 5 . —

1 0 5 . Faragó József jb. Írnok, Bonyhád 6 0 1 5 . —

1 0 6 . Fehérváry István mészáros » 5 0 -r-
1 0 7 . Fekete István tanár, Selmeczbánya 2 2.—
1 0 8 . Felden János íöldmives, Bonyhád 2 0 2 0 . —

1 0 9 . Fercsák Ferencz adótárnok, » 1 0 0 2 5 .  ■—
1 1 0 . Ferenczy József tanító. Bölcske 5 5.—
111. Fischer Konrádné háztulajdonos, Bonyhád 4 0 2 0 . -

112. Fischl János, Főherceglak 1 0 —
113. Frank Henrik szatócs, Mekényes 2 0 2 0 . —

114. Frank Ignácz kereskedő, Bonyhád 6 0 —
115. Forster István földbirtokos, Tabód 1 0 0 100

Átvitel 53998 22821.50



Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 53998 22821.50
116. Friedrich János földmives, Mucsfa 10 10.—
117. Fritsch Sándor seg.-egyl. pénzt., Bonyhád 150 40. -
118. Fritsch Vilmos géplakatos, I 00 25.—
119. Galandauer Gyula kereskedő, 1 0 0 .•—-

120. Galandauer Ignácz > » 50 —

121. Galandauer Jakab » » 50 —

122. Gáspár Endre jegyző, Czikó 10 —

123. Gáspár Ödön tanító, Bátta 10 —

124. Gasz János szabó, Bonyhád 40 20.—
125. Gebauer Antal zenetanitó, Pécs 10 10 ,

126. Gebauer József cipész, .Bonyhád 50 50.—
127. Genersich Tivadar ág. ev. lelkész, Kismányok 200 50. -
128. Glöckner Keresztéi)7 tanító, Ujsóvé 30 —

129. Gomayer Alajos órás, Bonyhád 200 —

130. Gömör Mihály adóhiv. szolga Bonyhád 5 —

131. Gömöri Andor, Bátta 5 —

1 32. Göth Ödön áll. urad. intéző, Mezőhegyes 50 50.-
133. Graf József ág. ev. lelkész, Bonyhád 100 100 . -
1 34. Grieszhaber Henrik szabó, 40 10.-
135. Gronvald József mészáros, Ráczkozár 10 10.—
136. Grosch Ödön tanító, Gyünk 50 25.—
137. Dr. Grünwald Elek orvos, Tevel 100 1 00.—
138. Dr. Grünvald Elekné » 50 50.-
139. ifj. Grünvald Elek, » 27 2 7 , -
140. Gutrung János magánzó, Gyünk 60 —

141. Guttmann Jakab, Bátta 1 ].—
142. Haffner István szolgab. írnok, Bonyhád 50 12.50
143. Haffner Lajos kovács, » 50 12.50
144. Haffner Vilmos lelkész, Mekényes 200 50.—
14 5. Haag József kovács, Bonyhád 50 12.50
146. Haiszer Henrik tanító, Paks 30 30.—

Átvitel 55886 23517.—
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 55886 23517.—
147. Halász Lajos tkp. gyakornok, Bonyhád 30 10.—
148. Hamburger József, Bátta 1 —
149. Halbleib János kereskedő, Ráczkozár 10 10.—
150. Hammer József tanító, Györköny 5 5.—
151. Hannák Béla, Selmeczbánya 2 2 .__

152. Hartai János szobafestő, Bonyhád 60 1 5.—
153. Havlicsek Lajos kárpitos, 20 5.—
154. Hatz Józef tantó, Borjád 50 1 2.50
1 55. Hebraug Mihály, Bátta 10 1 0 .-
15G. Hera József földbirtokos, Rácztöttös 120 120.-
157. Heidinger József lakatos, Bonyhád 40 —

1 58. Heidinger Márton rézöntő, » 50 —

159. Haustein János vendéglős, » 100 100.—
1G0. Herger Nándor kalapos, » 100 2 5 .-
161. Hesz Henrik földmives. » 20 20. -
1G2. Hesz János borbély, » 100 25.—
1G3. Hildebrand Miksa tanító, Izmény 100 50.—
1G4. Hirschteld és társa kereskedők, Bonyhád 100 2 5 .-
1 65. Hoff Henrik pénztáros, Szekszárd 100 2 5 .-
166. Hoff Ádám kovács, Bonyhád 100 25.—
167. Hoffer József kereskedő, » 200 5 0 .-
168. Hofbauer József födmives, Lajoskomárom 10 10.—
1 69. Holländer Ármin könyvelő, Bonyhád 100 5 0 .-
170. Holländer Ferenc kereskedő » 300 200. -
171. Hucker Keretiemé » 10 —

172. Hucker István bádogos, » 20 —

173. Huckstedt Lajos kárpitos, 50 12.50
174. Hummel Gyula, Főherccglak 10 10
175. Hüber Fiilöp, Váralja 10 1 0 .-
176. Jakovicska János lakatos, Bonyhád 20 —

177. Ihrig Ernő gazdatiszt, Németboly 10 —

Átvitel 57744 24344.—



40

Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 57744 24344.-
178.' lllgen Antal ág. ev. lelkész, Lőcse 300 —
179. lllich József órás, Honyhád 60 — -

180. Jozgits Béla jb. jegyző, » 25 25.
181, Dr. Jozgits János rk. plébános, Honyhád 2 (H ) 50.—
182. Jung József szabó, » 20 5.—
183. Kaiser Ede kereskedő, » 125 50. -
1 84. Kaiser Gyula vas. áll. főnök, Sárbogárd 50 —

1 85. Id. Kakass Béla tkp. főkönyvelő, Honyhád 1 00 100.
180. Ifj. Kakass Béla tkp. könyvelő, » 40 4 0 ,-
187. Kallivoda Jenő vasúti mérnök, Dombóvár 50 —

188. Kalmár Ármin, Háttá 2 2 .  -

189. Kalupka István kereskedő, Budapest 200 —

190. Dr. Kantzler Antal ügyvéd, Honyhád 100 2 5 .-
191. Kari János szabó, » 20 —

192. Kaufmann Rudolf lakatos, 60 15.—
1 93. Kéri János földmives, Tamási 50 25.—
1 94. Kertész Imréné magánzó, Honyhád 10 3 0.—
195. Kiefer Péter földmives, Kakasd 20 20.—
196. Király Ernő főgimn. igazgató, Selmecbánya 10 10.—
197. Kirchknopf Ágostonná magánzó, Honyhád 200 50.—
198. Dr, Kiss Ernő ügyvéd, Tamási 100 100.-
199. Kirchner József szabó, Honyhád 100 30.
200. Klein József segélyegyl. könyvelő Honyhád 40 —
201. Knippel Ádáni cipész, » 20 5 .-
202. Koch József jegyző » 100 2 5 .-
203. Kohn Áron kereskedő, » 100 25 .-
204. Kohn Mayer kereskedő, » 20 —

205, Koritsánszky Dénes gyógyszerész, Kölesd 200 200.—
206. Kosvitz Antal molnár, Honyhád 100 25.—
207. Dr. Kovács Bálint orvos, Háttaszék 10 10.-
208. Kovács Imre tanító, Csikóstöttés 60 — -

Átvitel 60230 25191.—
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 60236 25191.—
209. Köberling Károly tanító, Cikó 5
210. Königsbaiim Ignác kereskedő, Ráckozár 10 10.
211. Körtvélyesy Zoltán, Bátta 5 5.—
212. Kracher György ág. ev. lelkész, Bátaapáthi 200 100.—
213. Krause Gyuláné, Főherceglak 10 —

214. Krausz Ignác kereskedő, Bonyhád 20 —

215. Krausz Mózes » » 50 —

2 IG. Krausz Salamon » » 100 —

217. Krausz Sándor » » 200 50.—
218. Kreschka János kádár, 40 —

219. Kreschka József kályhás, 200 50.—
220. Kreschka Ferenc kádár; » 20 20.-
221. Kreskay István, Bátta 5 5.—
222. Kráhling Komád földmives, Mekényes 100 50.—
223. Kritzler Lipót kereskedő, Bonyhád 50 —

224. Kun Mór » » 100 50.—
225. Kuppi Gábor cipész, 20 5.—
226. Kustár Géza, Bátta 6 6.—
227. Kuttna Ármin kereskedő, Pécsvárad 50 50.—
228. Künsztíer Ernő földmives, Bonyhád 20 5 . —

229. Künsztler Jakab földmives, Börzsöny 10 10.—
230. Künstler János lakatos, Bonyhád 50 12.50
231. Künstler János tanár, Selmeczbánya 100 100.-
232. Dr. Künsztler Károly tanfelügyelő, Alsókubin 100 1 00 —

233. Lafferton Menyhért ács, Bonyhád 50 12.50
234. Läufer Markusz 'kereskedő, » 100 —

235. Lencsó János, Selmeczbánya 10 1 0 . —

23G. Liebelt Antal asztalos, Bonyhád 50 12.50
237. Limbacher András » » 160 4 0 .

238. Link Mátyás pincemester » 50 1 2 . 5 0

239. Litzmann Miksa utazó, » 100 25.—

Átvitel 62227 2 5 9 3 2 . —



Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 62227 2 5 9 3 2 -
240. Loosz János szíjgyártó, Bonyhád 50 1 3 -

241. Lőwy Ignácz kékfestő, » 50 2 5 -
242. Lützenburger József kádár, » 100 25.—
243. Magda Elek jegyző, Bikái 40 —

244. Major Pál molnár, Csikóstöttés 5 5 —
245. Marth Péter tanító, Györköny 2 2 -
246. Mathesz Adolf » » 10 10.—
247. May János nagybérlő, Izmény 300 300.—
248. Máza polit. község 40 4 0 .-
249. Mercz Henrik földbirtokos, Majos 200 200.-
250. Mohar Endre tanító, Lajoskomárom 40 10.—
251. Molnár Imre » Budaörs 50 10 —
252. Molnár Lajos » Bonyhád 100 2 5 .-
253. Mórágy polit. község, 20 —

254. Móritz Zsigmond levélhordó, Bonyhád 100 25.—
255. Mi'ihl János tanító, Mekényes 20 20.—
256. Müller Ádám köteles, Bönyhád 20 —
257. Müller József nyug. tanító, » 100 25.—
258. Müller Imre mészáros, » 100 —

259. Müller Lipót nyug. tkp. pénztáros, Bonyhád 100 25.-
260. Németh Ferencz jb. irodatiszt, » 60 2 0 .-
261. Neumann Henrik földmives, » 20 2 0 .-
262. Neumann Miksa, Budapest 10 —

263. Hellebrandt István cukrász, Bonyhád 100 25.—
264. Osztrits Mihály kir. járásbiró, » 100 25.—
265. Osztroluczky Gyula, Selmeczbánya 5 5.—
266. Páhok Lázár tanító, Kaposszekcső 40 10 .—

267. Paksi takarékpénztár 50 50.—
268. B. Pap István ev. ref. theol. tanár, Budapest 100 5 0 .-
269. Papp Antalné gazdálkodó, Bonyhád 200 50.—
270. Pártos Vilmos erdész, Bátaszék 60 —
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 64419 26947.—
271. Dr. Paulovics István, Selmecbánya 2 2 . —

272. Rausch János esztergályos, Bonyhád 40 —

273. Pausz Samu tanító, Ivándárda 50 25.—
274. Parsitzky Aurél tkp. könyvelő, Tamási 50 1 2.50
275. Pétermann János cipész, Bonyhád 40 1 0 . —

276. Petter Károly kereskedő, Ráczkozár 1 0 0 —

277. Pfaff Henrik s. jegyző, Izmény 1 0 0 2 5 .-
278. PfaíFenbüchler Gy.-né korcsmáros, Bonyhád 50 1 2.50
279. Philip József tanító, Börzsöny 1 0 0 2 5 .

280. ifj. Pichler Gyula kereskedő, Bonyhád 1 0 0 25.—
281. Pirkner János jegyző, Szálka 1 0 0 1 0 0 . —

282. Pollák lilék, Bátta 1 1.—
283. Pollák Kálmán, Bátta 1 1 . —
284. Pollák Zsigmond » 1 1.—
285. Potzner János földmives, Bonyhád 1 0 0 1 0 0  —

286. Potzner Lajos kereskedő, » 1 0 0 —

287. Prisecky Henrik kályhás, Bonyhád 30 1 0  —

288. Proszbik Istvánná kereskedő, » 1 0 0 2 5 .-
289. Purth Adolf jegyző, Bátta 1 0 1 0 . —

290. Rack Ferencz kömives, Bonyhád 50 2 5 .-
291. Dr. Rákos Miksa ügyvéd. » 2 0 0 5 0 . -

292. Raksányi Samu, Selmecbánya 2 2.__
293. Ratsker József korcsmáros, Ráckozár 2 2 . —

294, Reich Károly urod. intéző, Főherceglak 2 0 2 0 . —

295. Réder Henrik földbirtokos, Bonyhád 150 —
296. Rédcr János » » 50 12.50
297. Rein János földmives, » 50 —

298. Reining Ádám » 20 5 —
299. Reining János » » 30 7.50
300. Reining János » » 20 —

301. Reining Radó » » 20 —

Átvitel 66108 27456 —
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 6(1108 27456.—
302. Reinwald Henrik szikvizgyáros, Bonyhád 200 50.—
303. Reinwald István, bognár, » 50 1 2.50
304. Reitberger István kovács, » 50 25.—
305. Reiter János borbély, » 20 10.
306. Rinaldi Ottó főerdész, Lengyel 100 100,
307. Ritzel Vilmos kalapos, Bonyhád 20 — •
308. Dr. Rosenthal Tóbiás főrabbi, Bonyhád 100 25.—
309. Róth Fülöp sütő, Bonyhád 100 50 .-
310. Rothermel Henrik kereskedő, Dombóvár 200 —

311. Rothermel János molnár, Mórágy 40 40.-
312. Rottár Béla órás, Bonyhád 100 —

313. Rumi József szíjgyártó, Bonyhád 40 —

314. Rupprecht Tasziló nagybirtokos Városhodász 20 20.—
315. Ruziczky Richard jbiró, Bonyhád 25 2 5 ,-
316. Rück Alajos gazdálkodó, Nagymányok 100 —

317. Síkos Károly tanító, Tamási 50 12.50
318. Simrák László, Bátta 3 —

319. Singer Salamon kereskedő, Bonyhád 100 2 5 -
320. Somogyi István földmives, Lajoskomárom 20 20.—
321. Sorg Katalin magánzó Bonyhád 50 50.—
322. Sorok Dezső jegyző, Nagykajdacs 150 — -

323. Sörös Gyula jegyző, Bátta 40 —

324. Spitz Cecilia tanítónő, Bonyhád 50 1 2.50
325. Spitzer Lajos kereskedő, Bátta 2 2 . -
326. Spitzer Mór vendéglős, Hidas-Bonyhád 100 2 5 .-
327. Steiner János kovács, Bonyhád 20 1 0 -
328. Stern Miksa kereskedő » 300 7 5 .-
329. Stickl József cipész, » 40 —

330. Strohmaier Péter zenész, Bonyhád 200 50 —
331. Sümegi Mihály, Bátta 1 1.—
332. Siihajda Lajos, Selmecbánya 2 2 . _____

Átvitel 68401 28098.50
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 68401 28098.50
333. I)r. Schall Kálmán orvos, Bonyhád 100 25. -
334. Schaffer Gyula kereskedő, » 200 50. -
335. Schaub Henrik földmives 40 40.—
336. Schaub János » » 20 20.—
337. Schiszler Henrik szabó » 100 25 —
338, Schiszler Anna, » 100 25.—
339. Schlenker Mihály tanító 100 25.—
340. Schlichtherl Károly vendéglős, Bonyhád 200 —
341. Schlitt Jakab asztalos, Mekényes 50 5 0 -
342. Schmidt János borbély, Bonyhád 40
343. Schmidt János földmives, » 50 12.50
344- Schon János » » 20 20.
345. Ifj. Schon Vilmos kályhás, Bonyhád 100 2 5 .-
346. Schulteisz János löldmives, » 20 —

347. Schulteisz Imre jegyző, Keszőhidegkut 50 —

348, Schramek Alajos géplakatos, Bonyhád 50 1 2.50
349. Schrott József molnár, Máza 10 10.
350. Schwartz Bernát kereskedő, Bonyhád 50 —

351. Schwarckopf Lajos p. szemlész, Bonyhád 100 2 5 .-
352. Szabó János ág. ev. lelkész, Izmény 200 50.
353. Szauerwein Jakab tanító, Ráckozár 50 5 0 . -
354. Szeidling Teréz háztulajdonos, Bonyhád 20 20.—
355. Szenes Kde kékfestő, » 50 12.50
356. Szentes János gimn. igazgató, Gyönk 50 5 0 .-
357. Szentiványi Miklós főszolgabíró, Bonyhád 100 100 .-
358. Szepesi János jegyző, Nagykajdacs 100 —

359. Szepesi Sándor, Nagydorogh 50 —
360. Szever János, Selmeczbánya 5 5.
361. Szever Pál, » 2 2.—
362. Szokolics György kovács, Bonyhád 40 10 .-
363. Szondi Mátyás adótiszt, 40 1 0 .-

Átvitel 70508 28773.—
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 70508 28773.-
364. Dr. Tarján Béla kir. közjegyző, Tiszafüred 200 5 0 .-
365. Taupert János cipész, Bony háti 50 2 5 .-
366. Till Ádáin mészáros, » 60 15,
367. Till Hugó gazd. intéző, Véghles 200 100.—
368. Till Radó bádogos, Bonyhád 100 25.—
369. Tornallyay Miklós adótárnok, Ráczkeve 50 —

370. Tóth Ödön várni. t. ügyész, Szekszárd 100 —

371. Tóth Zsigmond adótiszt, Keszthely 20 — ■

372. Ugrósdy Aladár jegyző, Kisdorog 100 2 5 .-
373. Dr. Vámosi Ernő ügyvéd, Bonyhád 200 5 0 .-
274. Dr. Vámosi Ernőné, » 100 2 5 .-
275. Várady Ádám kereskedő » 50 12.50
276. Vitális István, Selmeczbánya 2 2.—
377. Vizer Vilmos bányamérnök. 10 10 .-
378. Vollrath András magánzó, Bonyhád 60 —  “

379. Vonbirn Henrik bognár, » 20 10.—
380. Vukálovics Antal órás, » 50 12.50
381. Wagner Ádám ág. ev. lelkész, Ráczkozár 100 25 —
382. Wagner Jakab sütő, » 10 1 0 .-
383. Wagner Károly cipész, Bonyhád .100 25.—
384. Wagner Rudolf kolompáros, Bonyhád 50 5 0 .-
385. Weber Györgyné kereskedő, » 200 5 0 -
386. Weber Jakab kéményseprő, 300 75.-

or 00 Weber János női szabó, 100 25.—
388. Weiczner József seg.-egyl. könyvelő, Bonyhád 50 —

389. Weinberger Béla orvos, Gyönk 20 20.—
390. -Wenhardt Péter borbély, Bonyhád 100 2 5 .-
391. Weininger József, » 30 —

392. Weiszenburger József földmi vés, Bonyhád 50 5 0 .-
393. Weiszenburger János asztalos, 30 10.—
394. Werner Mihály mészáros, - » 100 2 5 .-
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Felajánlott Befizetett
kor. kor.

Áthozat 73120 29525.—
395. Wiesner Boldizsár ág. ev. lelkész, Alajos 100 50.—
396. Wiesner Géza joggyakornok, Budapest 50 14.—
397. Wiesner János iöldmives, Mekényes 25 —

398. Winecker János tanító, Váralja 50 5 0 .-
399. Worth Ádámné Iöldmives, Bonyhád 20 1 0 .-
400. Wolf József bádogos, > 50 —

401. Dr. Berzsenyi Jenő kir. járásbiró, Siklós 10 10.—
402. Haag Henrik asztalos, Bonyhád 20 5.—
403. Sterk Adolf korcsmáros, » 20 20. -
404. Koppért Henrik jegyző, Miszla 100 1 0 0 -
405. Vágner Samu ág. ev. lelkész, Varsád 50 50.—
406. Ifj. Kring Gyula tanító, Kéty 200 5 0 .-
407. Schröter Károly erdőfelügyelő, Dombóvár 20 2 0 .-
4 08. Bcmle János zenetanár, Felsőlövő 2 2 .-
409. Polónyi János gyógyszerész és neje Wagner

Margit, Zomba 150 50.
410. Fanczler János tanító, Varsád 15 1 5 .-
411. Rózsa Bajos kereskedő, Bonyhád 50 50.—
412. Müller Bajos tanár, Kecskemét 20 20.—
413. Bátor Bálint tanító, Bátaszék 40 —

414. Singer Bálint bányafőmérnök, Nagyinányok 250 100.—
415. Bárdossy Elek, Kaposvár 2 2. -
416. Geyer Adolf tanító Ecsény 20 5.—
417. Schöpf Gyula ág. ev. lelkész, Ecsény 200 50.—
418. Zulauf János földmives, Kéty 50 2 5 .-
419. Szakács Imre ev. ref. lelkész, Mórágy 100 —

420. Dr. Herceg Gyula orvos, Szekszárd 25 2 5 . -
421. Blumenstock Jakab tanító, Bonyhád 50 1 2.50
422. Bokor Gyula banktisztviselő, Újvidék 60 —

423. Dr. Grosch József ügyvéd, Paks 200 —

424. Az iskola volt növendékei 180 180 .-

Átvitel 75249 30440.50
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Felajánlott Befizetett
kor. kor

Áthozat 75249 30440.50
425. Bauer Erzsébet, Bonyhád 18 1 8, -
426. Török Béla ügyvéd, Szekszárd 50 50'—
427. Dr. Holndonner Adolf orvos, Hőgyész 100 50 —
428. Péter Ádám lelkész, Kalaznó 25 2 5 .-
429. Lőrinc József gépész, Göböljárás 20 20. -
430. Horváth Józsefné földm. Bábony 5 5.—
431. Strobl Pál földmives, Lajoskomárom 10 10.—
4 32. Müller Róbert lelkész, Felsőnána 40 4 0 .-
433. Schöll Lajos, Hidas 100 25.—
4 34. Virányi Károly jegyző, Sióagárd 200 20.—
435. Oravec István intéző, Bátaapáthi 50 25.—
436. Halasi György jb. szolga, Bonyhád 40 10.-
437. Beck Lajos tkp. főtiszt, Budapest 50 50.—
438. Haffner Melanie, Gyünk 200 200.—
439. Sántha Károly lelkész, Sárszentlőrinc 10 10.—
440. Schad János tanító, » 1 1 -
441 Mendöl Ede » » 1 L—
442. Gyalog István postás » 1 1 .-
443. Kontsits Jánosné földbirtokos, L'zd 2 2._
444. Pesthy Endre » » 5 —

445. Sántha Ernő hivatalnok, Budapest 5 5.—
446. Reitberger István jegyző, Apar 100 100.—
447. Eibach Ödön gyógyszerész, Bonyhád 600 1 50.—
448. Wickert Lajos tanító » .100 25.—
449. Altmann Gyula kereskedő » 200 50. -

Összesen 77182 31333.50

Tisztelettel kérem az aláírókat, hogy úgy a be nem tizetett 
első részletet, valamint a VI. osztály megnyitásával esedékes má
sodik részletet is f. é. szeptember 1-ig befizetni szíveskedjenek. 

Bonyhád, 1907. junius 1.
GYALOG ISTVÁN

igazgató.



Ili.

Jelentés az 1906 7. tanévről.

A tanéu megkezdése, jauitó és feluételi vizsgálatok. A tanári 
testület 1906. évi augusztus 25-én tartotta alakuló gyűlését és 
ezzel megkezdte 190(»/7. évi működését. A gyűlésen jelen volt 
a testület hét tagja; a nyolcadikat katonai szolgálata akadályozta 
a megjelenésben.

Augusztus 31-én voltak a javitóvizsgálatok. Vizsgálatra 
jelentkezett egy tárgyból 17, két tárgyból főtisztelendő Gyurátz 
Ferencz püspök ur 3061 190(1. és 3319 190(1. sz. engedélye 
alapján 8 tanuló. Ezek közül elégtelen osztályzatát kijavította 19, 
újra elégtelen osztályzatot nyert (1 tanuló. E szerint az 1905/6. 
tanév végén megvizsgált 174 tanuló közül (ide számítva egy 
IV. osztályú tanulót is, ki betegség miatt pótló vizsgát tett) 
végleg elbukott 23, vagyis az ifjúság 13 2°/o-a. E helyen meg
említem, hogy az év végén elbírált 174 tanuló közül jó maga
viseletét tanúsított 89-6 °/o, szabályszerűt IO'4°/o.

Felvételi vizsgára jelentkezett három polgári iskolai IV. osz
tályú tanuló; ezek közül kettő a különbözeti vizsgát letette és 
felvétetett a gimnázium IV. osztályába.

Szeptember I., 2. és 3-án tartottuk meg a behatásokat. 
Felvettünk az I. osztályba 65 rendes és 1 magántanulót, a II. 
osztályba 54 rendes, a III. osztályba 46 rendes, a IV. osztályba 
50 rendes, az V. osztályba 27 rendes és I magántanulót. Az 
iskola összes népessége 244 tanulóból állott, kik közül ismétlő 
volt az 1. osztályban (>, a II. osztályban 2, a 111. osztályban 2, 
a IV. osztályban 3, az V. osztályban 3, összesen 16 tanuló.

Szeptember 4-én folyt le a tanév megnyitása, melynek 
különös érdeket kölcsönzött az iskola KM) éves fennállásának 
megünneplése és az intézet V. osztályának felállítása. Az ünne
pély lefolyását értesítőnk első közleménye ismerteti. Itt ezen a
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helyen csupán arra szorítkozom, hogy hálás köszönetét mondok 
mindazoknak a hatóságoknak, testületeknek és magán személyek
nek, amelyek és akik ünnepélyünkön résztvettek és ezáltal inté
zetünk múltja iránt kitüntető elismerést, jövője iránt pedig meleg 
érdeklődést tanúsítottak.

Szeptember 5., <>., 7-én, mivel a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület közgyűlése helyiségeinket lefoglalta, szünetet 
adtunk.

A tanítást, a szükséges előkészületek megtétele után, szep
tember 10-én kezdtük meg.

A tanári testület. Az uj század küszöbén az intézet egyik 
tanára, Marhauser Imre kilépett a tanári testületből, miután saját 
kérésére a magas tanügyi kormány 40502/1906. sz. alatt nyug
díjazta. Marhauser Imre teljes 33 évet töltött az iskola szolgá
latában; odaadó munkásságával és fáradhatlan tevékenységével 
mint tanár, több Ízben mint igazgató, mint a tápintézet ephorusa 
és az esperesség pénztárosa egyik kiváló tényezője volt az 
intézet szellemi és anyagi felvirágoztatásának. Érdemei örök 
időkig fennmaradnak évkönyveink lapjain. Most, mikor a testü
letből kivált, nem hagyta el kedves iskoláját végleg, hanem mint 
ephorus és a pénztárak kezelője továbbra is kiveszi a maga 
részét a munkából. Mi, akik vele együtt dolgoztunk, azzal a 
forró óhajtással búcsúzunk tőle: adjon neki a jó Isten állandó 
egészséget, hogy a jól megérdemelt nyugalmat sokáig élvezhesse.

Marhauser Imre nyugdíjazásával a megüresedett magyar
latin tanszékre a fenntartó testület rendes tanári minőségben 
megválasztotta Hajas Béla felsőlövői okleveles helyettes tanárt, 
az Y. osztály felállításával pedig két uj tanszéket szervezett: 
egy latin-görök és egy magyar-német tanszéket. Az elsőre rendes 
tanári minőségben megválasztotta Kiszely Géza késmárki okleve
les rendes tanárt, a másodikra helyettes tanári minőségben 
Demiány Ervin szakvizsgázott tanárjelöltet. A megválasztott taná
rokat, akik állásukat a tanév elején elfoglalták, a testület teljes 
bizalommal fogadta kebelébe s munkájukra Isten bőséges ál
dását kéri.
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A testület ez évben G rendes és 2 helyettes tanárból állott. 
Ezeken kívül tanított az intézetnél 4 hitoktató és 1 énektanitó, 
kiknek sorában szintén volt változás, mert az eltávozott Morscli- 
hauser József helyét Szeitz József róni. kath. segédlelkész fog
lalta el, a budai gór. kel. szerb püspök pedig Beleszlin Vladimir, 
magyarbolyi gór. kel. szerb lelkészt bizta meg a gór. kel. vall. 
tanulók hitoktatásával.

Tantere. A gimnázium az állami tantervet követi, de az 
ének az alsó négy osztályban kötelező tantárgy. A görögpótló 
tanfolyam az V. osztály felállításával megnyittatott; az V. osz
tály 27 tanulója közül a görög nyelvet tanulja 11 tanuló, a 
többi pedig a görögpótlót.

A vallástanból az ágost. hitv. evang. tanulók osztályonkint 
külön nyertek oktatást, a más vallásuak ellenben csoportosítva.

A tornatanitás osztályonként történt, de a játékban együtt 
vett részt az I. a II. osztállyal, a III. a IV. és V. osztállyal. 
A tornát Forberger László és Beke Andor rendes tanárok és 
Friedrich János helyettes tanár tanították. Az ifjúsági játékokat 
Beke Andor rendes tanár vezette.

Rendkívüli tárgy volt a szabadkézi rajz, melyben Forberger 
László vezetése mellett 45 és a gyorsírás, melyben Hajas Béla 
vezetése mellett 32 tanuló vett részt.

Tanácskozások. A tanári testület 15 értekezletet tartott. 
Módszeres értekezletek voltak szeptember és február hónapok 
első felében; ellenőrző értekezletek november és április hóna
pokban, a félévek végén pedig osztályozó tanácskozások.

A tanári testület az óraközöket a hivatalos helyiségben 
tölti és igy folyton nyílik alkalom arra, hogy az egyes órákon 
és a házi látogatások alkalmával szerzett tapasztalatokat ki
cseréljük.

Az ifjúság felőétele és elhelyezése. Az ifjúság felvételénél 
a törvény követelményeit betartottuk. Minden tanuló betöltötte 
a törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányt igazolta.

Az ifjúság közel négy ötödrésze vidéki szülők gyermeke. 
E gyermekek elhelyezésénél a szülők kikérik a tanári testület
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tanácsát; ez annál inkább szükséges a jövőben is, mert nemcsak 
arra törekszünk, hogy a tanulók alkalmas szállásokon helyez
tessenek el, hanem arra is, hogy oly ifjak kerüljenek össze, kik 
egymást a jóban és a kötelességteljesitésben támogassák.

Ha a lakás és a lakásadó nem felel meg várakozásainknak, 
a fenntartó testület határozata alapján az igazgatóság az ilyen 
szálláson levő tanulót máshová helyezi.

Az egészségi állapot. Az egészségi állapot nemcsak kielé
gítő, hanem sok tekintetben kedvező volt. Az egész év folyamán 
292 könnyű, 14 súlyos és 4 járványos betegség fordult elő. 
Összesen 142 tanuló mulasztott betegség miatt, de ezek közül 
csupán 22 tanuló mulasztása haladja meg a heti órák számát.

De dacára a kedvező egészségi állapotnak, a tanév mégsem 
múlt el gyász nélkül. Egy I. oszt. tanuló a karácsonyi szünidőben 
hashártya gyuladásba esett és néhány napi szenvedés után 
meghalt.

Az ifjúság testi fejlődését előmozdítja az intézet egészséges 
fekvése, nagy udvara, befásitott kertje és tágas játéktere, melyek 
az iskola mellett vannak. E területek együttvéve, az újabban 
vásárolt 6625 négyzetméter területtel együtt, megközelítik a 
28000 négyzetmétert és az ifjúságnak kellemes üdülő helyet 
nyújtanak.

A fenntartóság a fürdőzésre 200 koronát fordít, melyből 
a szegény gyermekek jegyeit fizetjük.

Erkölcsi uiselet. Az ifjúság erkölcsi viselete a tanév első 
hónapjaiban gondot okozott, később azonban, mikor három tanuló 
az intézetből kilépett, megjavultak az állapotok és az első félév 
végén az osztályzatot nyert 235 tanuló közül jó magaviseletü 
volt 192, szabályszerű 40 és kevésbbé szabályszerű 3 tanuló. 
A második félévi eredményt, mely remélhetőleg nem lesz rosszabb 
az első félévinél, csak az év végi statisztika fogja feltüntetni.

Az iskolalátogatás rendes. Az elmulasztott tanórák száma 
2853; ezek közül 2837 igazolt és 16 nemigazolt. Igazolatlanul 
mulasztott 6 tanuló, egy órát sem mulasztott 69 tanuló.
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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 1 tanuló részesült igazgatói megrovásban.

Szorgalom és előmenetel. Az első félévben 235 tanuló 
ktiziil a követelményeknek megfelelt 162, elégtelen osztályzatot 
nyert egy tárgyból 25, két tárgyból 17 és több tárgyból 
31 tanuló. Az évi eredményt az értesítő megfelelő rovatában 
fogjuk feltüntetni; itt csak annyit lehet megjegyezni, hogy a 
mutatkozó jelekből ítélve, tetemesen emelkedni fog azon tanulók 
száma, kiknek előmenetele a követelményeknek megfelel.

Ami az egyes osztályokat illeti, az I. osztályban most is 
sok az idegen ajkú tanuló, amely körülmény nehezíti a haladást 
és ezen kívül több tanuló határozottan hanyag. A 11. osztályban 
sok a tehetségtelen és aki nem teljesiti kötelességét kedvvel. 
A III. osztály, néhány tanuló kivételével, gyenge tehetségű. A 
IV. osztályban sok a tehetséges ifjú, de maga az osztály még
sem áll azon a fokon, amelyen az előbbi évben állott. Az V. osz
tály szorgalmas, de az ifjak nagyobb része gyengébb tehetségű.

A nemzeti szellem ápolása. A tanári testület ez évben is 
megragadta az alkalmat, hogy a reá bízott ifjúságból a hazának 
és társadalomnak lelkes, áldozatkész és hasznos polgárokat 
neveljen, hogy az ifjak lelkében a nemzeti intézmények és a 
nemzet nagyjai iránt ragaszkodást és kegyeletet ébresszen.

E célból 1900. évi október 6-án testületileg kivonultunk 
Perczel Móricz negyvennyolcas honvédtábornok sírjához. Az
1906. évi október 29-én ünnepélyt rendeztünk II. Rákóczi Ferencz 
és bujdosó társai földi maradványainak hazahozatala alkalmából, 
amelyen Hajas Béla tanár élénk színekkel ecsetelte az ifjúság 
és a nagyszámú közönség előtt a nagy fejedelem ifjúkorát. Az
1907. évi március 15-én ünnepélyt rendeztünk a negyvennyolca- 
diki nagy idők emlékére és Hajas Béla tanár varázsolta szemünk 
elé azokat az eseményeket, melyek e messze kiható küzdelmet 
előidézték. Az 1907. évi június 8-án ünnepeltük 0  Felsége
1. Ferencz József királyunk megkoronáztatásának 40-ik évfordu



lóját; az ünnepen Demiány Ervin tanár intézett buzdító szavakat 
az ifjúsághoz, ismertetve azt a kiváló helyet, melyet felkent 
uralkodónk korunk történetében elfoglal.

Valláserkölcsi neuelés. Szigorúan őrködtünk az ifjúság vallás
erkölcsi érzésének épsége felett. Az őszi és tavaszi hónapokban az 
evang. egyházközség templomában, a téli hónapokban az intézet 
egyik tantermében tartottunk isteni tiszteletet minden vasárnap és 
egyházunk egyéb ünnepein. A tanári testület és az ifjúság az Ur 
asztalához járult a reformatio ünnepén és szentháromság vasár
napján. Az év folyamán az exhortator gyűjtést rendezett a gyám
intézet javára és a begyült 19.1b koronát rendeltetési helyére 
juttattuk.

A más vallásit tanulók saját egyházuk isteni tiszteletére 
jártak e l; alkalmat adtunk minden tanulónak arra, hogy eleget 
tehessen vallása és egyháza kötelmeinek.

A különféle vallásu tanulók a legjobb viszonyban élnek 
egymással és közöttük a türelmetlenségnek legcsekélyebb jele 
sem mutatkozott.

Látogatások. Az egyházkerületi elnökség részt vett az 
intézet fennállásának 100-ik évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségekben és az iskola iránt táplált ragaszkodásának azáltal 
is kifejezést adott, hogy egyik tagja tartotta a megnyitó, másik 
tagja pedig a záróbeszédet.

Az egyházmegyei elnökség az ünnepségen kiviil két ízben 
keresett fel bennünket, hogy az iskola állapotáról közvetlen 
tapasztalatot szerezzen.

A nagyin, magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
94467/1906. sz. alatt nagys. Váradi Károly székesfehérvári tank. 
kir. főigazgató urat küldte ki gimnáziumunk meglátogatására. A láto
gatás 1906. évi október 26. és 24-én ment végbe és a miniszteri meg
bízott figyelme kiterjedt az intézet anyagi állapotára, az intézeti 
rendre, a fegyelmi és a tanulmányi állapotra; különös figyelmet for
dított az V. osztály megnyitásának megoldására. Tapasztalatait az 
október 24-én tartott értekezleten adta elő és a felvett jegyző
könyvet e szavakkal végzi: »Az intézet az V. osztály meg-
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nyitásával a teljes főgimnáziummá való kialakulás előtt áll. A 
magyar állam segélye a külső tényezők megszerzését teszi 
lehetővé, de a belső egészséges szellemet magának a tanári 
testületnek kell megteremtenie. S mint már a múlt évben is ki
fejezést adott annak, most is azt mondhatja, hogy a főgimná
ziummá való fejlődéshez itt egészséges alapot lát. Az ifjúság 
fegyelme, az intézet rendje, a tanári kar nemes törekvése mind 
biztosíték, hogy a bonyhádi ág. ev. főgimnázium méltán fog 
sorakozni az ország régibb főgimnáziumai közé.« A felterjesztett 
jegyzőkönyvet a magas tanügyi kormány 108.285/1906. sz. alatt 
tudomásul vette.

Az intézet kiegészítése. A fenntartó testület 1906. április 
havában terjesztette fel azon határozatát, hogy az intézetet 
fokozatosan főgimnáziummá egészíti ki és az Y. osztályt az 
1906/7. tanévben megnyitja. A magas tanügyi kormány ezt a beje
lentést 38.197 1906, sz. alatt tudomásul vette és ennek alapján 
a tanév elején az V: osztály megnyílt. Minthogy a fenntartó 
testület minden irányban eleget tett az 1883. évi középiskolai 
törvénynek, nemsokára megérkezett a magas kormánynak 
108286/190G. sz. leirata, mellyel az Y. osztály nyilvánossági 
jogát az 1906/7. tanévre megadta.

A fenntartóság a jövőre nézve is már jókor megtette a 
szükséges előkészületeket. Folyó évi február hóban felterjesztést 
intézett a magas kormányhoz, bejelentette azt a határozatát, 
hogy az 1907/8. tanévben az V. osztályt fenntartja és a YI. 
osztályt is megnyitja, egyúttal pedig előadta azokat az intéz
kedéseket, melyeket a tanári testület szaporítására, az uj osztály 
elhelyezésére és a felszerelés kiegészítésére nézve foganatosított. 
A magas kormány 33031/1907. sz. alatt a bejelentést tudomásul 
vette és a beterjesztett tervezethez hozzájárult. Ennélfogva 
örömmel jelenthetem, hogy az 1907/8. tanévben a Vi. osztály 
is megnyílik.

Változás a tanári fizetésekben. Marhauser Imre tanár nyug
díjazásával megüresedett az egyik 3200 koronás fizetési osztály. 
A fenntartóság a fennálló szabályzatok értelmében erre Forberger



László rendes tanárt, az ő helyére pedig, mivel az ő előlépte
tésével gazdátlanná lett az egyik 2800 koronás fizetés. Fáik 
Henrik rendes tanárt léptette elő.

Az 1905/0. tanévben Gyalog István igazgató szolgálatának 
25-ik, Forberger László rendes tanár pedig szolgálatának 20-ik 
évét betöltötte. A fenntartóság mindkettő számára kiutalványozta 
az őket megillető 200—200 korona ötödéves korpótlékot.

Mindezek a változások, továbbá Hajas Béla és Kiszely Géza 
rendes tanárokká történt megválasztása a magas kormánynál 
bejelentettek és a magas kormány 88333/1906. sz. alatt arról 
értesítette a főhatóságot, hogy Gyalog, Forberger és Fáik nyug
díjigénye a változás értelmében kiigazittatott, Kiszely Géza a 
bonyhádi tanárok létszámába áttétetett, Hajas Béla pedig az 
országos nyugdíj-intézet kötelékébe felvétetett.

A magas tanügyi kormány 8870/1907. sz. leiratában az 
1906. évi julius 1-től számítva az intézet rendes tanárai számára 
személyi pótlékot utalványozott. A beosztás szerint a szolgálat 
arányában Gyalog István a Vili. fizetési osztály 1. fokozatába, 
Forberger László a VIII. fizetési osztály 2. fokozatába, Beke 
Andor a Vili. fizetési osztály 3. fokozatába, Fáik Henrik a IX. 
fizetési osztály 1. fokozatába, Kiszely Géza a IX. fizetési osztály
3. fokozatába, Hajas Béla pedig a IX. fizetési osztály 3. foko
zatába került. E szerint minden tanár, a szabályzat értelmében 
őt megillető fizetés kiegészítésben részesült.

Könyu- és szertár, bútor. Úgy a könyvtár, valamint a szer
tárak a lefolyt évben igen szépen gyarapodtak. Az iskolai bizott
ság a beszerzésekre 1 855.50 koronát irányzott elő és pedig a 
következőképen: a tanári könyvtár gyarapítására 495.50, a ter
mészetrajzi szertárra 437, a rajz szertárra 157, a philologiai 
szertárra 177, a torna és játék szertárra 384, az énekre 5 és az 
ifjúsági könyvtárra 200 koronát.

Az előirányzott összeget felhasználtuk; a beszerzések kimu
tatása — az adományokkal együtt — a megfelelő rovatokban 
található.
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E helyen emlékszem meg az V. osztály bebútorozásáról is. 
A fenntartóság a Feiwel-féle Diadal« vaspadok beszerzését ren
delte el; az osztály teljes bútorzata 740 koronába került.

Az uj épület létesítése. A fenntartó testület az 1905/0. 
tanév folyamán a főgimnáziumi tervrajzot és költségvetést fel
terjesztvén a magas tanügyi kormányhoz, onnét a 43913/1906. 
sz. leirata kíséretében azon megjegyzéssel érkezett vissza, hogy 
a terv elfogadható. Erre a fenntartóság elhatározta, hogy az 
építkezést megkezdi. Mivel azonban az országgyűlés az 1906. évi 
költségvetés keretében 90.000 K. építési államsegélyt szavazott 
meg, amiről a kormány a fenntartóságot 77355/1906. sz. alatt 
értesítette, egyelőre csak az épület felét akarta felépittetni a 
felső osztályok számára, az alső osztályok pedig a régi épületben 
maradtak volna.

Az egyházmegyei elnökség ily értelemben újabb felterjesztés
sel élt és akkor a tanügyi kormány 84.758/1906. sz. leiratában 
arra szóllitotta fel a fenntartóságot, hogy mielőtt az építkezést 
megkezdené, tegye még egyszer megfontolás tárgyává : nem 
találna-e módot arra, hogy az egész épületet egyszerre épitse 
fel ? Az isk. nagybizottság e fontos kérdésben 1 906. évi december 
17-én tartott gyűlést és mivel az egész épület felépítésére fede
zetet nem talált, megbízta az elnökséget, hogy az építési állam
segély felemelését kérelmezze. Ez megtörténvén, a magas kor
mány 14268/1907. sz, leiratában arról értesítette a fenntartóságot, 
hogy az országgyűlés hozzájárulása esetén hajlandó újabb 70.000 
K. építési államsegélyt engedélyezni.

Ezek után az egész épületre az árlejtés 1907, évi március 
20-iki határidővel kihirdettetett. A hirdetésre négy ajánlat érke
zett be és ezek közül Péter Dániel és fiai bonyhádi vállalkozók 
ajánlata fogadtatott el.

Időközben nehézség merült fel az épület elhelyezésére nézve. 
Amikor ugyanis a fenntartóság tervbe vette az uj épület létesítését, 
még csak algimnáziumra számított. Az e célból vásárolt terület 
elégséges lett volna az algimnáziumi épületnek, de kicsiny volt
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a G4 méter hosszú főgiinnáziumi épület elhelyezésére. Azért 
terjeszkedni kellett és az isk. bizottság elhatározta a szomszédos 
ház és telek megvételét, ami által nemcsak az épület számára 
nyer megfelelő területet, hanem egy házat is, mely az igazgató 
lakásául szolgálhat.

Az építkezés és a házvétel ügyében az egyházmegyei elnök
ség 1907. évi április 3-ikára rendkívüli közgyűlést hivott össze. 
A közgyűlés magáévé tévén az iskolai bizottság javaslatait, az 
építkezés és a házvétel végleg elhatároztatott, ennek alapján az 
építési vállalkozókkal és a ház tulajdonosával a szerződés meg
köttetett.

Az építés immár folyamatban van. Az uj épületnek 1908. 
évi julius 15-ére kell készen lennie és igy az 1908/9. tanévben, 
mikor a VII. osztály megnyílik, az iskola uj otthonába költöz
ködik.

Adományozás az intézet kiegészítésére. Az intézet kiegé
szítése céljából a lefolyt tanévben is tettek ajánlatokat; a fel
ajánlott összeg ezekkel együtt 77.182 korona, mely összegből 
1907. évi junius 1-ig befolyt 31333.50 korona, tehát több, mint 
amennyire az első évben számítottunk. Évi járulék címén befize
tett a bonyhádi takarékpénztár 1000, Bonyhád nagyközség az 
V. osztály megnyitásának évében szintén 1000 koronát.

E helyen emlékezem meg arról a fényes hangversenyről, 
mely 1906. évi szeptember 4-én a főgimnázium javára rendez- 
tetett és a mely épen olyan ritka műélvezetet nyújtott a jubiláló 
közönségnek, mint amilyen szépen gyarapította anyagilag az 
iskola pénztárát. Köszönetét mondok a műélvezetért és az anyagi 
sikerért Otrokocsi Nagy Irma, Békeiné Staab Evelin, és Bauer 
Ilonka urhölgyeknek, Müller József, Martin György és ifj. Eibach 
Ödön uraknak, továbbá a bonyhádi hölgyek és urak műkedvelő 
karának. A fényes hangverseny tiszta jövedelmét, 647 koronát, 
az iskola felszerelésére fordítottuk.

Adományozás az ösztöndíjalapra. Ösztöndíj alapítványunk 
ez évben szépen gyarapodott. S a s s  L á s z l ó  uzdborjádi föld



birtokos édes atyjának, Dr. Sass Istvánnak emlékére, ki első 
felügyelője volt a bonyhádi gimnáziumnak, az intézet főgimnázi
ummá történt kiegészítése alkalmából 1000 K, ösztöndíj alapít
ványt tett a lelkészek, tanárok, illetőleg tanítók arra érdemes 
gyermekeinek kitüntetésére. Ifj. We b e r  J á n o s  országgyűlési 
képviselő az intézet száz éves jubileuma és az V, osztály meg
nyitásának emlékére 1000 K. ösztöndíj alapítványt tett oly 
tanulók kitüntetésére, akik a magyar nyelvben, irodalomban és 
történelemben kitűnők és akik magaviselet és szorgalom tekin
tetében elismerést érdemelnek. G y a l o g  I s t v á n  betöltvén tanári 
működésének 25-ik évét, volt -tanítványai az ő nevére 400 K. 
ösztöndíj alapítványt létesítettek.

Ezen alapítványokkal az ösztöndij-alap 10.100 koronára 
emelkedett. Az alapítványi tőkék kamatjaiból 17 tanuló kapott 
ösztöndíjat.

Folytak be a jó magaviseletü és szorgalmas tanulók részére 
jutalomdijak is, melyeket a megfelelő rovatban mutatunk ki.

Segélyezés. Az iskolai bizottság a szegény sorsú, jó maga- 
viseletű és szorgalmas tanulók tandijából jelentékeny összeget 
engedett el: 46 tanuló részesült 1295 K. tandíj, 39 tanuló 1135 
korona táp in tézeti - d ij elengedésben.

Az ifjúsági segélyegylet leginkább tankönyvekkel segélyezte 
az ifjúságot. Kiosztott 70 tanuló között 425 drb. könyvet 58C 
korona értékben. A fürdőzésre — a számadás lezárásakor — 160 
koronát űzetett ki és rendelkezésre áll még 139 korona. Tan
könyvek beszerzésére 313.70, az orvosi és patikai számlákra 61.36 
koronát költött.

Az egyesület alaptőkéjére, mely 3051.02 koronát tesz ki és 
a folyó kiadásokra befolyt adományok a megfelelő rovatban 
találhatók.

A tanéu befejezése. A tanítást junius 12-én fejeztük be. A 
vizsgálatok junius 15-től junius 22-ig folytak le. A vizsgálatok 
kezdetén az iskola kötelékében volt: az I. osztályban 53 rendes 
és 1 magántanuló, a II. osztályban 53 rendes, a III. osztályban
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41 rendes, a IV. osztályban 50 rendes, az V. osztályban 2G 
rendes és 1 magántanuló, összesen 230 tanuló. Évközben kimaradt 
13, meghalt 1 tanuló.

Az egyházmegyei elnökség az évzáró ünnepélyt junius 2 1 -re 
tűzte ki; az ünnepély után a tanév bezáratott és a bizonyítvá
nyok kiosztattak.
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1. G y a l o g  J s l V á t t
rendes tanár

Mennyiségtan ÍI -  V. 13. Igazgató. 
Tanít 2G év ó ta.

2. A n d o r
rendes tanár

M agyar nyelv II. 5. 
L atin  nyelv 11. IV. 12. 
Torna 11. IV. 4 
Já ték  I —V. 2.

17.

í>.

A IV. osztály főnöke. 
Tanít 15 év óta.

Jl.

4.

F a i H  j k t t r i H
rendes tan ár

M agyar nyelv V. 3. 
Ne’met nyelv V. 3. 
Vallás (ág. e \.)  I V. 10. i o .

18.
4 .

Intézeti exhortátor, 
tanárértek, jegyző. 

Tanít 10 év óta.

F o r b e r g e r  £ á s z l ó
rendes tanár

Történelem IV. V. 0. 
Rajz. geom. I —IV. 10. 
Görög pótló rajz V. 2. 
Torna III. V. '

Iskolai pénztáros. 
Tanít 211/2 év óta.

5.

fi

J t a j a s  B é l a
rendes tan ár

M agyar nyelv I. 5. 
Latin nyelv I III. 12. 
Görög pótló irodai. V. 3. 20.

A zI osztály fónöke, 
a könyvtár ere. 
T ank 7 év óta.

K i s z e l y  G é z a
rendes tanár

Latin  nyelv V. 6. 
Gőriig nyelv V. 5. 
Történelem III 3. 
Mennyiségtan I. 4. 17.

Az V. osztály főnöke. 
Tanít G év óta.

7. p e m i á n y  S r V i t i
helyettes tan á r

M agyar nyelv III IV. 8. 
Német nyelv III. IV . 7. 
Szépírás 1. 11. 2. 17.

A li i.  osztály főnök e. 
Tanit 1 év óta.

8. F r i e d r i c h  J á n o s
helyettes tan á r

Földrajz I -  III. 8. 
T e rin -rajz I. II IV. V 10. 
Torna I.

18.
2

2.

A II. osztály főnöke, 
a szertár őre. 

Tanit 2 év óta.

<J. B e i e s z l i n  V l a d i m i r
gör. kel. lelkész

Vallás, kétlietenkint Tanít 1 év óta.

10. B i c z ő  Z s i g m o n d
ev. ref. lelkész

Vallás I —V. fi. Tanit 12 év óta.

11. p r .  B o s e n t h a l  T ó b i á s
i/.r. főrabbi

Vallás I —V. G. Tanit 15 év óta.

12. S z e i t z  J ó z s e f
róni. katli. s. lelkész

Vallás I —V. 6. Tanit 1 év ó ta.

13. j V í a r t i n  G y ö r g y
nyug. ág. ev. tanító

É nek I —IV. 2.

T anítja az ág. ev. 
tanulókat az e g y 

házi énekre. 
Tanit 23 év ó ta,



v.

A tananyag és a tankönyvek kimutatása az egyes
osztályokban.

I. o s z t á l y .

1. Vallás, hetenként 2 óra. O-szövetségi történetek magya
rázata. Bibliaolvasás és magyarázás, egyházi énekek. Tk. Bereczky 
Sándor: »Biblia ismertetés.«

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. Ol v a s má n y o k :  a népmesék 
és regék, a hun 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 :  Arany, 
Czuczor, Gyulai, Petőfi, Pósa, Tompa, Tóth K. müveiből. Ny e 1 v- 
t a n :  A hang, szó, mondat, mondatrészek, beszédrészek; a mon
datok felosztása alakjuk, viszonyuk és jelentésük szerint. Kéthe
tenként isk. írásbeli dolgozat a nyelvtan begyakorlására, házi 
dolgozatok, helyesírási gyakorlatok. Tk. Balog Péter: Magyar 
nyelvtan és olvasókönyv.

3. Latin nyelv, h. (i óra. Olvasás és irás a helyes hang
súlyozás és kiejtés elsajátítására. 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. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és gyakorlókönyv.

4. Földrajz, h. 3 óra. Magyarország fekvése hegy- és víz
rajza, éghajlata, természeti tárgyai, nép- és helyrajzi viszonyai. 
Tk. Dr. Némethy Károly: Földrajz, első kötet.
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5. Mennyiségtan, li. 4 óra. A négy alapművelet elvont, egy
es többnevii 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. 
l)r. Beke Manó: Közönséges számtan.

6. Mértani raj?, h. 3 óra. A rajzoló geometria célja és 
feladata. A nélkülözhetetlen rajzeszközök ismertetése. A rajzra 
vonatkozó fontos szabályok és utasítások. A kocka szemlélése, 
A téralakzatok. A planimetria alapelemei. Egyenes vonalú idomok. 
A symmetria. Az idomok kerületének és területének mérése. Az 
idomok összeillősége, egyenlősége és hasonlósága. Rajzgyakor
latok: Ékítmény (geometriai ornamentumok). A dessin (minta). 
Ékítmény 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 dr.: Természetrajz 
a középiskolák első osztályai számára, 1. kötet.

3. Szépírás, h. I óra. Magyar folyóirási gyakorlatok. Fekvő 
és álló irás.

9. Torna, h. 2 óra. A magas kormány által kiadott: »A 
gimnáziumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások« szerint. 
Az I. és II. osztálynak előirt tananyag keretében.

10. Játék, h. 2 óra a meleg hónapokban.

ii. 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. O l 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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A gazdag rokon. Kont. Mátyás anyja. Itthon. Both bajnok 
özvegye. Hunyadi. Vándor élet. A fecskefészek. Katona élet. 
Hazámhoz. Szülőföldein. A jó öreg korcsmáros. Búcsú. Vándor 
fiú. N y e l v t a n :  Megfelelő olvasmányok alapján a beszédrészek, 
azok fajai, alkotásuk és használatuk a mondatban. Az összetett 
mondatok. A helyesírási szabályok összefoglalása. Kéthetenként 
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: De Hunnis De Hunnorum rege. 
De Horatiorum et Curiatiorum certamine. De bello Trojano. 
De erroribus Ulixi. De regibus Romanis. De libera civitate. 
Ny e l v t a n :  A névszók ismétlése és befejezése, rendes és rend
hagyó igék conjugatiója, a rendhagyó igék tövei. Szóképzés. 
Kéthetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok. Tk. mint az I. 
osztályban.

4. Földrajz, h. 3 óra. Európa, Ázsia, Afrika földrajza. Tk. 
Körösi Albin: Földrajz II. r.

5. Mennyiségtan, h. 4 óra. Összeadás és kivonás fejben, 
könnyitések 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 sik és az egyenes a térben. A 
testek symmetriája. A testek hasonlósága és egybevágósága. 
Megfelelő rajzgyakorlatok. Díszítmények kiíestése, 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) Ny á r i  f é l é v b e n :  Halak, puhatestűek, 
Ízeltlábúak, férgek és a növénytanból a tavaszkor virágzó fák 
és bokrok. Termesztett növények. Növénygyüjtés. Kirándulások.



Tk. J)r. Szterényi Hugó: Természetrajz a középiskolák alsó 
osztályai számára, II. kötet.

is. Szépírás, h, I óra. Német íolyóirási gyakorlatok. Álló 
és rondirás.

'.). Torna, h. 2 óra. mint az 1. osztályban.
10. Játék, mint az I. osztályban.

III. o s z t á l y .

1. Vallás, li. 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. A szigetvári vértanuk. Hazánk pusztulása a 
török hódoltság alatt. A zsidó fiú. A sztrecsnói piros virágok. 
Költemények: Szondi két apródja. Esztergom megvétele. Fiamnak 
(Arany J.) Nemzeti dal. Távolból. A gólyához (Petőfi). Hymnus. 
Vörösmarty: Szózat. Kötelező olvasmányok az állami tanterv 
szerint. Kéthetenként isk. vagy házi dolgozat. Tk. Balogh Péter: 
Rendszeres magyar nyelvtan és olvasókönyv.

3. Latin nyelv, h. G óra. O l v a s m á n y o k :  Miltiades, 
Themistokles, Aristides, Pausanias. Phaedrusi mesék. Retroversio. 
Phrasisok és synonimák. N y e l v t a n :  Az első és második osz
tályban előfordultaknak átismétlése után az alany és állítmány, 
a jelző, értelmező, az accusatives, datives, genetivus, ablatives 
magyarázva, példákkal és házi dolgozatokkal gyakorolva. Kéthe
tenként iskolai dolgozat. Tk. Pirchala: Latin olvasókönyv és 
nyelvtan.

4. Német nyelv, h. 4 óra. A német nyelv hangjai és Írásuk. 
Olvasás a helyes hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. Helyes
írás. A főnév és melléknév declinatiója; a melléknév fokozása; 
számnév, névmások; a conjugatio az activumban, nyelvtani és 
tárgyi magyarázatokkal. Beszédgyakorlatok. Írásbeli dolgozatok. 
Tk. Schuszter Alfréd: Német nyelvtan.

— 6.r) —
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5. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vészig. Tk. I)r. Szigethy Lajos: Magyarok története I. rész.

6. Leiró és fizikai földrajz, h. 2 óra. Amerika és Ausztrália 
földrajza. Tk. Körösi Albin: 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. Láncszabálv. 
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 
szögalapműveletek 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. Porti 
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 III. és IV. osztálynak előirt tananyag keretében. A meleg 
hónapokban fürdés, télen korcsolyázás.

10. Játék, mint az I. 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.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Költői 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-
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mányok. Az erdei lak (Tompánál és Petőfinél). Rozgonyiné 
(Arany (.). Wesselényi hamvaihoz (Berzsenyi). Prózai olvasmá
nyok : A magyar ház (Baksai). Szalonta égése (Arany levele 
Petőfihez). A huszthi beteglátogatók (Jókai). Ezek alapján a 
prózai és költői nyelv tulajdonságai; vegyes hatású szóképek és 
az érzés képei. Az irály tiszta magyarsága, világossága, szaba
tossága, ereje és csinossága. Verstan; Az ó klassikai modern és 
magyar nemzeti versformák. Polgári ügyiratok. Kéthetenként 
iskolai vagy házi dolgozat. Tk. Négycsy: Stilisztika és Arany 
Toldija, mag)'. Lehr Albert.

3. Latin nyelv, h. (5 óra. 0  1 v a s m á n y o k : Gallia felosz
tása. A helvetiusok kivándorlása. Az Ariovistus elleni háború. 
A gallok és germánok szokásai. Kö l t ő i  O l v a s m á n y o k :  A 
világ négy kora. Az özönvíz. Deucalion és Pyrrha. Daedalus és 
Icarus. 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. Abíativus absolutus. A latin versmérték. 
A római naptár. Kéthetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok. 
Tk. mint a III. osztályban.

4. Német nyelv, h. 3 óra. A III. osztály tananyagának 
részletes feldolgozása és pedig: A gyenge és erős igék conju- 
gátiója. Passivum. A visszaható, személytelen igék, továbbá a 
módbeli segédigék conjugátiója. Beszédgyakorlatok a tárgyalt 
olvasmányok alapján. Prózai és költői olvasmányok. írásbeli dol
gozatok. Tankönyv Schuszter Alfréd: Német nyelv és olvasó
könyve.

5. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vésztől napjainkig. Politikai földrajz. Tk. Br. Szigethy Lajos: 
Magyarok története II. r.

(>. Mennyiségtan, h. 3 óra. Az algebra; az algebra jelei. 
Az összeg, szorzat, hatvány, külötnbség és az algebrai szám. Az 
alg. mennyiségek összeadása, kivonása. Két és többtaguak 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. 
Megfelelő rajzgyakorlatok.

8. Természetrajz, h. 3. óra. Rendszeres növénytan. Néhány 
őszi növény bemutatásáról a növények szervei. Növény biológia. 
Növényanatomia, Növényfizologia. Növény szisztematika. Növény- 
gyűjtés. Kirándulások. Tk. Dr. Szterényi Hugó: Növénytan.

9. Torna, h. 2 óra, mint a 111. osztályban.
10. Játék, mint az előző osztályokban.

V .  o s z t á l y .

1. Vallástan, h. 2 óra. Biblia ismertetés. Válogatott sza- 
szakaszok olvasása az ó- és uj-szövetségből. Tk. Batizfalvi- 
JBereczky: Bibliaismertetés.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az irodalom fogalma és felosz
tása. A prózai műfajok osztályozása. A történetírás, elbeszélés, 
leírás elmélete. A szónoki beszéd. Ol v a s  m á n y o k : Heltai 
Gáspártól, Salamon Ferencztől, Tinódi Sebestyéntől, br. Kemény 
Zsigmondtól, Marczali Henriktől. Sokrates két dialógusa, Entz 
Géza: Az állatok színéről. L e v e l e k :  Plinius 2 levele, Mikes 
leveleiből. Kossuth beszéde a honvédelemről. Deák felirati javas
lata. Házi  o l v a s m á n y o k :  Gyulai Pál emlékbeszéde Arany 
J. felett; br. Eötvös József emlékbeszéde Körösi Cs. Sándor 
felett; Gyulai Pál: Emlékezés Deák Ferenczre (születésének 100-ik 
évfordulójára), Mikes Kelemen: Mulatságos napok (A keretes el
beszélésre). Az uj földesur, Kölcsey: Parainesis. Havonként egy 
Írásbeli dolgozat. Tk. Négyesy László: Retorika.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Prózai olvasmány Cicerónak 
»De imperio Cn. Pompei« c. beszéde; költői olvasmány Ovidius



következő szemelvényei: A költő élete. A világ teremtése. Romu
lus és Rémus kitevése. A Lupercal. Árion. A Fabiusok veszte. 
Romulus megdicsőülése. Rendes nyelvtani ismétlések heti I órá
ban. Írásbeli iskolai dolgozat kéthetenként. Stílusgyakorlatok. 
Tk. Zsámboki (Schambach) Gyula: De imperio Cn. Pompei. Csen
géid János: Ovidiusból szemelvények. Pirchala Imre: Nyelvtan.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. A görög alaktan a -mi végű igékig. 
Olvasmányok a nyelvtani anyaggal párhuzamosan, összesen 42 
görög és több magyar gyakorlat. Fordítási gyakorlat. írásbeli 
iskolai dolgozat 2 hetenként. Tk. .Maywald József: Görög olvasó
könyv 1. és Görög nyelvtan.

•). Görög pótló tárgyak, h. 5 óra. a) I r o d a l o m  heti 8 óra. 
Homeros Iliasa és Odysseiája szemelvényekben, tartalmi áthida
lásokkal. A homerosi világ ismertetése. A homerosi kérdés tör
ténete s jelenlegi állása. Homeros műveinek jellemzése. Herodotos 
élete és müvei. Szemelvények Herodotos müveiből. Arany »Buda 
haláláénak ismertetése. Két házi dolgozat. Tk. Homeros Iliasa, 
lord. Csengéid János, Homeros Odysseiája, ford. Gyomlay Gyula; 
Szemelvények Herodotos műveiből, törd. Geréb József, Badics: 
Magyar irod. olvasókönyv I. k. — b) Ra j z  h. 2 óra. Távlattani 
főszabályok. Egyes testekből összeállított csoportok. Az árnyé
kolás módja. Magyar és klassikus díszítmények. Távlattani szabá
lyok bővebb ismertetése, amennyiben a látott tárgyak lényege 
megismertetéséhez okvetlen szükségesek. Természet tárgyai utáni 
rajzok készítése.

G. Német nyelv, h. 8 óra. A grammatikai ismeretek rend
szerbe foglalása. Olv. Prózai és verses olvasmányok, feldolgozá
suk tárgyi és nyelvi szempontból, tartalmi kivonatok, áttételek 
prózába, beszédgyakorlatok és olvasmányok alapján. Szócsaládok 
összeállítása, frázások gyűjtése. Két hetenként egy iskolai dolgo
zat. Tk. Schuszter Alfréd: Német nyelvtan II. r.

7. Történelem, h. 8 óra. Egyetemes történet, első rész, 
ókor. A legrégibb időktől a jón fölkelésig (500-ig) vagyis a 
keleti világ. A jónok felkelésétől az ipsusi csatáig a görög



világ. Az ipsusi csatától a Nyugat-római birodalom bukásáig 
vagyis a római világ. K. k. Egyetemes történet középiskolák 
számára irta: Dr. Szigethy Lajos.

8. Természetrajz, h. :> óra. Az állati test belső szerkezete. 
A szervek. Állatbiologia. Rendszertan: Gerincesek, Széklábnak, 
Puhatestűek, Férgek, Tüskebőrüek, Tömlősek és Véglények. Tk. 
Dr. Szterényi Hugó: Állattan.

9. Mennyiségtan, h. 3 óra. A l g e b r a :  Több ismeretiem! 
egyenletrendszerek megoldása. Négyzetgyökvonás, a végszerütlen 
és képzetes számok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek. 
Köbgyökvonás. Tk. König-Beke: Algebra. Geo m e t r i a : Két, 
három, négy és több egyenes kölcsönös helyzete; a sik idomok. 
Az egybevágóság és a hasonlóság. Területmérés. Házi és isk. 
írásbeli dolgozatok. Tk. Wagner Alajos: Geometria.

H). Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák 
f e l s ő  osztályai számára kiadott utasítások szerint.

11. Magyar írásbeli tételek az V. osztályban:
1. A nándorfehérvári diadal: Heltai után.
2. íd. br. Wesselényi Miklós jellemzése: Kemény Zs. és Ber

zsenyi Dániel: W. hamvaihoz c. ódája nyomán.
3. História est magistra vitae.
4. A tél és az öreg ember (párhuzam), iskolai dolgozat.
5. Az inductió, deductió és definitió fogalma, példák, isk. dóig.
6. Tinódi Sebestyén pályájának főbb vonásai és rövid méltatása; 

isk. dóig.
7. A vallás őrzi meg minden körülmények közt a lélek nyugal

mát (Mikes leveleiből II. Rákóczy F. példája).
8. Hazaszeretetre buzdító beszéd (a társakhoz intézve).
9. A felirati javaslat bevezetésének és befejezésének gondolat

menete; a tárgyalás főbb pontjai; annak bebizonyítása, hogy 
Magyarország és az örökös tartományok között csak personal- 
unió van. Isk. dóig.

12. Német írásbeli tételek az V. osztályban:
1. 2Bic merőéit Käufer gebaut? (Ford. részben szabad tétel.)
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2. $)er ißiiger intb bér ÍHitter (ford, szabad tétel) Giitc fícinc 
Söofjttat ift mef)v mert, ní§> grower Ütcicíjtuui.

3. Ser bcMjrte ©eigtjaíS (ford, szabad téte l: Sete unb arbeite).
4. S e r  ííeiite ^ iitu n e rin a iu t: 3fní)alt§augabe.
5. Wut über ©ut. (©rjaíjíuug)
6. S ic  brei S rü b e r. (3ml)aít§angabe.)
7. Példa mondatok fordítása.
8. Sic brei ©täitbe (ford, szabad tétel: bér Seruf be* Se r̂ftnubeS).
0. Ser l)öflicí)c Síimbe (törd. németből magyarra ex abrupto).

10. S e r  Síaiifnmiut itnb bér Sdjiffer (ford. SníjnltSangabe).
1 i . 3£cri'cő ititb bie ©cíjíacfjt bei beit S^erntopt)íeit (ford, ném etből 

magyarra). s
12. SaS ©rfeniien: áttétel prosába.
1 3 . Qíii cinem  S r ie fe  folt erjö^ ít mcrbeit m aS m ir in biefem $ a f)rc  

gelefen íjaben.

Ének, li. 2 óra. I- IV. osztály együtt két csoportban.
I. csoport (gyengébbek) li. 1 óra. Hanggyakorlatok, 8 egyszólamu 
népdal. II. csoport (gyakorlottabbak) li. 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. »A modern rajzoktatás vezér fonala« szerint irta: Sziits 
Izsó. A felsőbb osztályban: Szikla—Szilágyi tanszer készítő 
intézet modelljei szerint.

Gyorsírás. Gabelsberg Markovits rendszere szerint 32 tanuló 
tanulta a levelező gyorsírást. Tankönyv Bódogli János. Tanította 
Hajas Béla tanár. Tandíj 4 korona.

Zene, Martin György és Müller József tanítók, továbbá 
Strohmayer Péter zenetanitó több ifjút tanítottak zongorázni, 
hegedülni és cimbalinozni.



V I .

A tanulók névsora, va llása  és lakóhelye.

Bartholomä János, ág. h. ev., Belecska, Tolnáin. 
Baumgartner Ferencz, róni. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Bániczki István, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám. 
Bárán Jenő, izr. vall, Bonyliád, Tolnám.

5. Becht Rudolf, ág. h. ev., Bikái, Bárányául.
Beke Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám:
Biró Jenő, róni. kath., Dombóvár, Tolnám.
Blum János, ág. li. ev., Izmény, Tolnám.
Breitenstein Antal, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.

10. Csorna István, róni. kath., Győré, Toinam.
Dallos Ferencz, róni. kath., Szászvár, Baranyám. 
Davidovics Béla, izr. vall., Baranyaszentlőrincz. 
Davidovics Pál, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Erdős Árpád, ev. ref., Bátaszék, Tolnám.

15. Faragó Ferencz, róni. kath., Pécsvárad, Baranyam. 
Farkas János, róni. kath., Pjfalusi puszta, Somogyin. 
Fehér Gyula, róni, kath., Lengyel, Tolnám.
Feik János, ág. h. ev., Váralja, Tolnám,
Friedrich Lajos, ág. h. ev., Alsónána, Tolnám.

20. Gebhardt János, róni. kath., Nagyhajmás, Baranyam. 
Goldschmidt János, ág. h. ev., Hács, Somogyin. 
Haasz Henrik, ág. h. ev., Majos, Tolnám.
Hammer Jenő, ág. h. ev., Györköny, Tolnám. 
Hammer József, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.

25. Herczeg Ferencz, róni. kath., Pécsvárad, Baranyam.

I. osztály.



Hofbauer Miklós, izr. vall., Tolna, Tolnám.
Horváth Jenő, róni. kath., Kakasd, Tolnám.
Keller Vilmos, róni. kath., Tevel, Tolnám.
Kiss István, ág. h. cv., Simontornya, Tolnám.

30. Kiszler Henrik, róni. kath.. Czikó, Tolnám.
Koralek József, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Kring Béla, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Krómer Mátyás, róni. kath., Csibrák, Tolnám.
Limbacher Emil, ág. h. ev., Arad-Csála.

35. Mayer Emil, róni. kath., Pécs.
Milics Mláden, gór. kel., Somberek, Bárányául. 
Mittermayer l'erencz, róni. kath., Tevel, Tolnám.
Müller János, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Nagy András, róni. kath., Borjád, Tolnám.

40. Parti Eerencz, róni. kath., Tolna, Tolnám.
Pfendesack Károly, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Probst Mátyás, róni. kath., Tevel, Tolnám.
Rádojcsics Nemányá, gór. kel., Dunaszckcső, Bárányául. 
Koboz Károly, róni. kath., Tolna, Tolnám.

45. Schlenker Kernig, róni. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Schneider Henrik, ág. h. ev., Majós, Tolnám.
Schwarz Jenő, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Somogyi József, ág. h. ev., Lajoskomároin, Veszprémin. 
Sterczer János, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.

50. Stróbl Pál, ág. h. ev., Lajoskomároin, Veszprémin. 
Szekrényesy Béla, róni. kath., Hegyes puszta, Tolnám, 
Szetnenyey Pál, róni. kath., Dombóvár, Tolnám.
Tóth Gábor, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Vadkerty Gyula, róni. kath., Ujdoinbovár, Tolnám.

55. Varga László, ev. ref., Bátaszék, Tolnám.
Virányi Árpád, ág. h. ev., Sióagárd, Tolnám.
Weber József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Zártli Lőrincz, ág. h. ev., Nagy haj m ás, Baranyam. 

Magántanuló :
Máté Károly, róni. kath., Bátaszék, Tolnám.
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Kimaradtak:
GO. Baka László, róm. kath., Józseimajor, Tolnám.

Herner Ádám, róm. katli,, Grábócz, Tolnám.
Pfeifer János, ág. h. ev., Nyires, Somogyin.
Reidl György, ág. li. ev., Döröcske, Somogyin.
Schuller József, róm. katli., Czeeze, Fehérm.

65. Till Ádám, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnáin.

Meghalt:
Simicz Gábor, róm. katli., Kaposvár, Somogyin.

II. osztály.

Bátor Ferencz, róm. kath., Bátaszék, Tolnám.
Bauer János, ág. h. ev., Egyházbér, Baranyam.
Békéi Béla, róm. katli., Bonyhád, Tolnám.
Biczó Gyula, ev. ref., Beremend, Baranyam.

5. Brick Miksa, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Coriáry István, ág. h. ev., Kismányok, Tolnám.
Csók Sándor, ev. ref., Pusztaközépbogárd, Veszprémin. 
Czuni József, ev. ref., Káhics, Baranyam.
Deckmann Konrád, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

10. Fleischmann Ottó, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Farkas József, izr. vall., Bátaszék, Tolnám.
Fluck Jakab, ág. h. ev., Váralja, Tolnáin.
Füzy Károly, róm. kath., Salgó-Tarján, Nógrádm.
Gerth 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 Zsigmond, ág. h. ev., Szenta, Somogyin. 
Herger Nándor, róm. katli., Bonyhád, Tolnám. 
Holländer Vilmos, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.



Honig Elek, izr. vall., Magyar Lukafa, Somogyin. 
Honig S. János izr. vall., Mágocs, Baranyam.

2ö. Horváth János, ág. h. cv., Bábony, Somogyin. 
Kirchner József, róni. kath., Bonyhád, Tolnáin.
Klein Bernát, izr. vall., Pécsvárad, Baranyam. 
Kosmác Viktor, róni. kath., Nagymányok, Tolnám. 
Kring Dezső, ág. h. ev.. Kéty, Tolnám.

30. Kunszt Henrik, ág. h. ev., Alsónána, Tolnám.
Linde János, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.
Link János, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Lotz János, ág. h. ev., Izmény, Tolnám.

* Milics Milutin, gör. kel., Somberek, Baranyam.
3ő. Molnár István, ev. ref., Zengővárkony, Baranyam. 

Novák Gyula, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Pick Elemér, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Polgár József, ág. h. ev., Keszőhidegkut, Tolnám. 
Ratsker József, róni. kath., Ráczkozár, Baranyam.

40. Ressz János, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Rohrer János, ág. h. cv., Borjád, Baranyam.
Rótli Fülöp, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Schmidt Péter, róni. kath., Vásárosdombó, Baranyam. 
Szemerei Pál, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 

45. Schlichtherl Károly, róni. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Schöck Gyula, ág. h. ev., Zomba, Tolnám.
Schwarz Henrik, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnáin. 
Schvetz Zoltán, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Stadler Imre, róni. kath., Újfalu puszta, Somogyin. 

50. Szabó Gyula, ev. ref., Ujmindszent, Baranyam. 
Vámosi Andor, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Wink Henrik, ág. h. ev., Váralja, Tolnain.
Zeiner Alajos, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.

Kimaradt:

Pintér Gyula, róni. kath., Értény, Tolnám.
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III. osztály.
Baumgartner Ödön, róni. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Berzsenyi Imre, ág. li. ev., Siklós, Baranyam.
Bognár József, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Eibenschütz Rudolf, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.

5. Erdős Gábor, ev. ref., Bátaszék, Tolnám.
Kanzler János, ág. h, ev., Varsád, Tolnám.
Fehérváry István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Fodor Imre, róm. kath., Attala, Somogyin.
Fritser Ferencé, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

10. Gruics Milutin, gör. kel., Borjád, Baranyam.
Halmay Imre, róm. kath., Jágonok, Baranyam.
Kaiser Gyula, róm. kath., Sárbogárd, Fehérm.
Kallivoda Jenő, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Keller Márton, róm. kath., Magyarcgregy, Baranyam.

15. Krausz Sándor, izr. vall., Komló, Baranyam.
Láng Sándor, izr. vall., Nemesdéd, Somogyin.
Laszberg Károly, gróf, ág. h. ev., Csatahely, Baranyam. 
Lehmann István, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Lehner Hugó, izr. vall., Tevel, Tolnám.

20. Lőwy Miksa, izr. vall., Bonyhád, Tolnám.
Milics Brankó, gör. kel., Somberek, Baranyam.
Müller Dániel, ev. ref., Bonyhád, Tolnám.
Nagy Ferencz, róm. kath., Uzdborjád, Tolnám.
Páhok Gyula, róm. kath., Kaposszekcső, Baranyam.

25. Péterffy Béla, róm. kath., Tolnatamási.
Prozbik Károly, róm, kath., Bonyhád, Tolnám. 
Rauschenberger Romuald, róm. kath., Nádasd, Baranyam. 
Riesz Manó, izr. vall., Riccsnica, Trencsénm.
Schultheisz Zoltán, ág. h. ev.. Keszőhidegkut, Tolnám. 

30. Sörös Gyula, ev. ref., Báta, Tolnám.
Schöpf Gyula, ág. h. ev., Ecsény, Somogyin.
Schrodt György, róm. kath., Máza, Tolnáin.
Szabó Sándor, ev. ref, Ujmindszent, Baranyam. 
Szauervein Béla, ág. h. ev., Ráczkozár, Baranyam,
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35. SzeilcT József, ág. li. ev., Nagymányok, Tolnám. 
Szemenyey Ferencz, róm. kath., Dombóvár, Tolnám. 
Szilcz Lajos, izr. vall., Pécsvárad, Baranyám.
Teier Béla, róm. kath., Nagykajdacs, Tolnám.
Thassy Gyula, róm. kath., Drávatamási, Somogyin.

40. Tóth Endre, ev. ref., Eónádfa, Bárányául.
Wollner Ferencz, izr. vall., Köblény, Baranyam.

Kimaradtak:

Bosnyák Miklós, gór. kel., Lippó, Baranyam.
Egyed Aladár, róm. kath., Sárbogárd, Fehérm.
Fischhof Lajos, izr. vall., Bonyhád, Tolnám 

45. Kovács Kálmán, róm. kath., Mórágy, Tolnám.
Práger János, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

IV. osztály.

Ács Sándor Béla, ág. h. ev., Szárazd, Tolnám.
Anschau Ede, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.
Beclit Vilmos, ág. h. ev., Bikái, Baranyam.
Berta János, róm. kath., Tamási, Tolnám.

5. Bucher Adám, róni. kath , Tolna, Tolnáin.
Deptner Tibor, ág. h. ev., Siklós, Baranyam.
Engl man Béla, izr. valk, Bonyhád, Tolnám.
Erdős László, ev. ref., Bátaszék, Tolnám.
I'ördős Dezső, ág. h. ev., Lzdhorjád, Tolnám.

10. Frank Károly, ág. h. ev., Mekényes, Baranyam.
Godova János, ág. h. ev., Dunaszentgyörgy, Tolnám. 
Gronwald József, ág. h. ev., Káczkozár, Baranyam. 
Gruics Károly, gór. kel., Borjád, Baranyam.
Győré Sándor, ev. ref., Sárszentlőrincz, Tolnáin.

15. llaffner Andor, ág. Ii. ev., Mekényes, Baranyam.
Ilofbauer József, ág. h. ev., Lajpskomárom, Veszprémin. 
Kaiser Kornél, róni. kath., Sárbogárd, Fehérm.
Kálmán Lehel, ev. ref., Kötesd, Tolnám.
Kéri János, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.

■4L- •-
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20. Klug János, róni. kath., Börzsöny, Tolnain.
Koritsánszky Viktor, ág. h. ev., Kölesei, Tolnám.
Kovács Endre, ev, ref., Bátaszék, Tolnám.
Kuszmann Gyula, rom. kath., Késmárk, Szepesin.
Lob Henrik, ág. h. ev., Konyhád, Tolnám.

25. Lőrincz Gyula, ev. ref., Gőböljárás, Fehérm.
Macher Lajos, ág. h. év., Kaposvár, Somogyin.
Major Gyula, róni. kath., Csikóstőttés, Baranyáin.
Martin György, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Menz János, ág. h. ev., Kalaznó, Tolnám.

30. Mohar Béla, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 
Müller Imre, ev. rét., Bonyhád, Tolnám.
Müller János, ág. h. ev., Döröcske, Somogyin.
Nübl János, róm. kath., Apar, Tolnám.
Péter Károly, ág. h. ev., Kalaznó, Tolnám.

35. Potzner Ádám, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Oravecz István, róm. kath., Bátaapáthi, Tolnáin.
Schäfer Henrik, ág. h. ev., Belecska, Tolnám.
Schlitt Gyula, ág. h. ev., Mekényes, Bárányául.
Schlitt János, ág. h. ev., Kismányok, Tolnám.

40. Schreck Ádám, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Schvetz Elemér, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Síkos Kálmán, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.
Somogyi István, ág. h. ev„ Lajoskomárom. Veszprémin. 
Szabó József, ev. ref, Kémes, Bárányául.

45. Szilczer Béni, izr. vall., Bonyhád, Tolnáin.
Szüli Mihály, rom. kath., Pári, Tolnám.
Vámosi Tibor, izr. vall., Bonyhád, Tolnáin.
Wiesner Radó, ág. h. ev,, Majos, Tolnám.
Zbinyowszky Imre, róm. kath., .Faluszemes, Somogyin. 

50. Zulauf Henrik, ág. h. ev., Kéty, Tolnám.

V- osztály.

Ábró István, ev. ref., Ocsény, Tolnám.
Bezerédy Árpád, róni. kath., Dombóvár, Tolnám.



Binder János, ág. li. ev., Börzsöny, Tolnám.
Bors Bál, rom. kath., Teleki, Somogyin.

5. Csók Lajos, ev. ref., Középpusztabogárd. Veszprémin. 
Fischer József, róm. kath., Baranyavár, Baranyam.
Frey Leó, róm. kath., Hodzsák, Bács-Bodrogin.
Gőbölös Ferencz, róm. kath., Fadd, Tolnám.
Götz Ádárn, ág. h. cv., Bonyhád, Tolnám.

10. Gyarmathy János, ág. h. ev., Kaposvár, Somogyin. 
Halasy Tibor. ág. h. ev., Sárbogárd, Fehérm.
Huszti Dezső, róm. kath., Juhépuszta, Tolnám.
Kovács István, ev. ref., Bátaszék, Tolnám.
Kópé Attila, ág. h. ev., Pusztarépás, Somogyin.

15. Kuttna Zsigmond, izr. vall., Pécsvárad, Baranyam. 
Lengyel Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnáin.
Markovics Márton, róni. kath., Börzsöny, Tolnám.
Mihálcsics Boskó, gör. kel., Baranyakisfalud, Baranyam. 
Pfendesack János, ág. h. ev., Hidas, Baranyam.

20. Schlitt József, ág. h. ev., Dombóvár, Tolnám.
Schmidt János, ág. h, ev., Felsőnána, Tolnám.
Singer Bálint, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.
Szilli Gyula, róm. kath., Páli, Tolnáin.
Tomka Gusztáv, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.

25. Lngár Maníréd, izr. vall.. Siklós, Baranyam.
Weigel Adám, ág. h. ev., Gyönk, Tolnáin.

Magántanuló:

Deptner Oszkár, ág. h. ev., Siklós, Baranyam.

Kimaradt:
Somogyi István, róm. kath., Ráczegres, Somogyin.





A főgimnázium népességéről szóló kimutatás az 1906/7. évbei
VII.

O
s

z
t

á
l

y A
z 

év
 f

ol
ya

m
án

 b
ei

ra
t-

ko
zo

tt 
ta

nu
ló

k 
kö

zü
l *

Az
 é

v 
vé

gé
n 

vi
zs

gá
zo

tt 
ta

nu
ló

k 
kö

zü
l

A
 v

iz
sg

áz
ot

t 
ta

nu
ló

k 
kö

zü
l 

ism
ét

lő A t a n u l ó k A  s z ü lö k  p o lg á r i á l lá s a A ta n u ló k  é le t k o r a
A tanulók 
illetóséga

A
 c

on
vi

kt
us

ba
n 

ny
er

t 
él

el
m

ez
és

t

vallása anya
nyelve

nyelv
isme
rete

Őstermelő j Iparos kér v. vál. tiszt.

m
ás

 é
rte

lm
isé

gi
sz

em
él

ye
s 

sz
ol

gá
la

tb
ól

 é
lő

m
ag

án
zó

1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19

| 
bo

ny
há

di
| 

to
ln

av
ár

m
eg

ye
i

m
ás

 m
eg

ye
be

li

önálló önálló

al
ka

lm
az

ot
t

önálló

-w0 N
1

£
OS kö

zt
isz

tv
ise

lő
m

ag
án

tis
zt

vi
se

lőbi:a
P'D
>

tb<3 ev
an

g.
 r

ef
.

ró
m

. 
ka

th
.

gö
rö

g 
ke

le
ti

iz
r. 

va
llá

su
m

ag
ya

r
né

m
et -Qs-0)

S3te cs
ak

is 
m

ag
ya

ru
l b

es
zé

l
há

ny
 t

ud
 m

ag
ya

ru
l

na
gy

bi
rt.

 v
. 

bé
rlő

ki
sb

irt
. 

v.
 b

ér
lő

al
ka

lm
az

ot
t

na
gy

ip
ar

os mo
u

* 7 2

'S í na
gy

ke
re

sk
ed

ő
ki

sk
er

es
ke

dő

ny
ilv

án
os

m
ag

án
ta

n.
ny

ilv
án

os
m

ag
án

ta
n.

é v e t  b e tö lt ö t t e  a 

ta n é v  v é g é n

I. 65 1 58 1 5 23 2 2 6 2 6 36 21 2 15 59 — 6 f a 3 7 — 7 — 10 8 4 10 21 19 8 1 12 32 15 29
II. 54 — 53 — 2 19 7 15 2 10 31 20 2 19 53 3 8 2 ~ 10 2 4 1 4 — 13 3 3 — 11 18 18 5 1 — - — — 19 13 21 24

III. 46 — 41 — 2 9 5 17 2 8 26 13 2 15 41 3 —
2r

5 2 6 — 5 4 9 2 3 — - 6 17 17 1 — — — — 9 12 20 17

IV. 50 — 50 — 3 26 7 13 1 3 30 19 1 20 50 —12
í r

7 — 1 2 — 5 — 13 5 2 — —— 8 18 15 7 2 — — 9 22 19 30

V . 27 1 26 1 3 12 3 9 1 2 20 6 1 9 27 1 3 ii 3 1 1 — 3 2 7 1 5 — — — — 2 10 6 6 2 1 2 13 12 14

242 2 228 2 15 89|24'80 8 29 143
1 ll

79 8 78 230 7 29
4 - 36

6 ; 3 20
1 1

í
24

6 5 2
II

19 17 10 3 2 4 3 51 43 27 13 8 2
1

51 9 2 8 7  _ 114

244 230 230 230 230 230 230



Vili.

A tanulók előmenetele és magaviseleté a tanév
végén.

Z . E l ö r a s n e t e l .

fttJinő előmenetelt tanúsított?
I. ii. III. IV . V*

Ö
ss

ze
se

n

o s z tá ly b a n

Minden tárgyból jeles 4 4 2 4 1 15

Minden tárgyból legalább jó 7 5 7 10 3 32

Minden tárgyból legalább elégséges 31 31 25 24 15 126

Egy tárgyból elégtelen 3 4 4 5 3 19

Két tárgyból elégtelen 6 4 1 5 1 17

Több tárgyból elégtelen 8 5 2 2 3 20

Összesen: 59 53 41 50 26 229

Z Z . Z Z a .g r a t i s e l e t .

J ** II. III. IV . V .

ftQinő magaviseletét tanúsított? CD

CD

o s z tá ly b a n
CO
e o:d>

Jó 50 43 35 42 22 192

Szabályszerű 8 10 6 8 4 36

Kevésbbé szabályszerű

Rossz

. .

Összesen: 58 53 41 50 26 228

*) E g y  tanuló nem te tt v izsgálato t
**) A magántanuló a m agaviseletből osztályzatot nem kapott.



I X .

Ösztöndíjak és jutalomdijak.
1. A Rosensteinféle 2000 koronás alapítványnak kamatját 

Bonyliád nagyközség elöljárósága felerészben Somo g y i  I s t ván 
IV., felerészben S c h ä f e r  H e n r i k  IV. oszt. tanulónak ado
mányozta.

2. Bonyliád nagyközség 1000 koronás huszonötévi jubile
umi alapítványának kamatját a nagyközség elöljárósága Schr eck 
Ad ám IV. oszt. tanulónak adta.

3. A bonyhádi segélyegylet mint szövetkezet 400 koronás 
»Erzsébet« alapítványának 20 koronás kamatját az egylet igaz
gatósága Li mb a eh er  Emi l  I. oszt, tanulónak adta.

4. »Sass István« 1000 koronás alapítvány 50 kor. kamat
ját az isk. kisbizottság — az alapitó okirat értelmében — Be ke  
De z s ő  I. oszt. tanulónak ítélte.

5. Weber János országgyűlési képviselő 1000 koronás 
alapítványának 50 kor, kamatját »a magyar nyelvben, irodalom
ban és a történelemben« tanúsított előmeneteléért a tanári tes
tület Sc h mi d t  J á n o s  V. oszt. tanulónak adta.

0. »Fördős Lajos« 1000 koronás alapítvány 50 kor. ka
matját megosztottuk Mül l e r  J á n o s  IV. és H o r v á t h  J á nos
II. oszt, tanuló között.

7. A régi tanítványok 600 koronás alapítványának 30 kor. 
kamatját adtuk — az alapitó okirat értelmében — S c h u l t h e i s z  
Z o l t á n  111. oszt. tanulónak,

H. A bonyhádi polgári casinó 200 koronás »Jókai« ala
pítványának 10 kor. kamatját elnyerte Z u l a u f  He n r i k  IV. 
oszt. tanuló.

6



9. »Marhauser Andor« 1000 koronás alapítvány 40 kor. 
kamatját — az alapító okirat értelmében — kiadtuk H a f f n e r  
A n d o r  IV. oszt. tanulónak.

10. »Balog Imre« 200 koronás alapítvány 10 kor. kamatját 
kapta K r i n g  D e z s ő  II. oszt. tanuló.

11. »Hammel Alajos« 200 koronás alapítvány 10 kor. ka
matját adtuk B á n i c z k y  I s t v á n  I. oszt. tanulónak

12. A tanári kar 200 koronás »Erzsébet« alapítványának 
10 kor. kamatját kapta Gö d é  L e v e n t e  II. oszt. tanuló.

13. A tanári kar 200 koronás »Petőfi« alapítványának 
10 kor. kamatját elnyerte K o r i t s á n s z k y  V i k o r  IV. oszt. 
tanuló.

14. A bonyhádi polgári casinó 700 koronás »Vörösmarty« 
alapítványának 28 kor. kamatját a magyar nyelvben és történe
lemben tanúsított előmeneteléért E r d ő s  L á s z l ó  IV. oszt. 
tanulónak ítéltük.

15. A volt tanítványok 400 koronás »Gyalog István« ala
pítványának 10 kor. időszaki kamatját a mathezisban tanúsított 
előmeneteléért K u t t n a  Z s i g m o n d  V. oszt. tanulónak adtuk.

16. Singer Bálint ur 10 koronás jutalomdiját szorgalmáért 
kapta Ma ye r  Emi l  I. oszt. tanuló.

17. Fleischmann Lipót ur 10 koronás jutalomdiját adtuk 
L á n g  S á n d o r  III. oszt. tanulónak.

18. Honig Albert ur 10 koronás jutalomdiját a szorga
lomért kapta P i c k  E l e mé r  II. oszt. tanuló.

19. Szeniczey Géza ur 10— 10 koronás jutalomdiját a 
számtanból tanúsított előmenetelért kiadtuk T h a s s y  Gy u l a
III. és R o h r  er  J á n o s  II. oszt. tanulóknak.

20. Dr. Schvetz Antal ur 10— 10 koronás jutalomdiját a 
történelemben, illetőleg a magyar nyelvben tanúsított előmene
teléért, tekintetbe véve mindkettő szorgalmát is, Hof ba ue r  
J ó z s e f  IV. és K u n s z t  He n r i k  II, oszt. tanulóknak adtuk.

21. Dr. Rákos Miksa ur 10 koronás jutalomdiját, szorgal
mával és jó magaviseletével elnyerte F a r k a s  J á n o s  I. oszt. 
tanuló,
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22. Dr. Kanzler Antal ur 10 koronás jutalomdiját a magyar 
történelemben tanúsított előmenetelével elnyerte Kr a u s z  Sándor
111. oszt. tanuló.

23. Eibach Ödön ur 10 koronás jutalomdijával Seb ve t z  
Z o l t á n  II. oszt. tanulót tüntettük ki.

24. Egy ág. hitv. ev. lelkész 5 koronás jutalomdiját kapta 
K o h r e r J á n o s II. oszt. tanuló.

25. Dr. Vámosi Ernő 10 koronás ,jutalomdiját szorgalmáért 
F l e i s c h m a n n  Ot t ó  II. oszt. tanulónak adtuk.

20. Barabás Imre ur 10 koronás jutalomdiját nyerte Vámos i  
T i b o r  IV. oszt. tanuló.

27. Köpe János ur 10 koronás jutalomdiját kapta T ó t h  
E n d r e  III. oszt. tanuló.

28. A mecsek-vidéki ág. ev. lelkészi kör 10 koronás juta- 
lomdiját a vallástanban tanúsított előmeneteléért nyerte Sc h l i t t  
J á n o s  IV. oszt. tanuló.

29. Hofbauer Simon ur 10 koronás jutalomdiját szorgal
máért kapta Ke l l e r  V i l mo s  I. oszt. tanuló.

30. Ifj. Kakass Béla ur 10 koronás jutalomdiját szorgalom 
és előmenetelért adtuk W e i g e l  A d á m V. oszt. tanulónak.

31. Dr. Berde Mózes ur 10 koronás jutalomdiját a görög
nyelvben tanúsított előmeneteléért kapta U n g á r M a n fr  é d 
V. oszt. tanuló.

32. Érmei Adolf ur 5 koronás jutalomdiját a tornáért kapta 
Be r z s e n y i  I mr e  III. oszt. tanuló.

33. Szepessy Kálmán ur 5—5 korona jutalomdiját a tornáért 
kapta Ki sz  1 er  H e n r i k  I. és H o r v á t h  J ános  11. oszt tanuló.

34. Goldfinger Herman ur 5—5 korona jutalomdiját a torná
ért adtuk H o f b a u e r  J ó z s e f  és Sc h r e c k  A d á in IV. oszt. 
tanulóknak.

35. Dr. Müller János ur 5—5 korona jutalomdiját F i s c h e r  
J ó z s e f és S c h l i t t  ) ó z s e f V. oszt. tanulók nyerték a tornáért.

36. Bruckmann János ur 5—5 korona jutalomdiját a tornáért 
G r o n w a l d  J ó z s e f  IV. és Bo r s  Pá l  Dé n e s  V. oszt. tanu
lók kapták.

ü*



X

Könyvtár, szertárak , bútorzat.
A  k ö n y v tá p  g y a p a p o d á s a .

A) V é t e l  u t j á n :

I. Folyóiratok, szaklapok és füzetes vállalatok:

1, Akadémiai kiadványok . . 20 kor. 10 fill.
2. Irodalomtört. Közlemények . . . , 10 » 10 »
3. Budapesti szemle . . . . 24 » 20 »
4. Magyar Paedagogia . . . 10 » 10 »
5. Philologiai Közlöny . . . 12 » -- »
6. Természettud. Közlöny . . 8 » 10 »
7. Növénytani Közlemények . 3 » 10 »
8. Állattani Közlemények . . 3 » 10 »
9. Ev. Ő rá lló .......................... 8 » 10 »

lü. Magyar Tanügy . . . . 8 » 10 »
11. T o rn a ü g y .......................... 6 > 10 »
12. Magyar Nyelvőr . . . . 12 > 10 »
13. A R a j z ............................... 5 » 10 »
14. Gymnasialwesen . . . . 24 » 20 »
15. Lehrproben u. Lehrgänge . 9 » 62 »
16. Tanáregyesületi Közlöny . 8 » 10 »

Összesen 172 kor. 22 fill.

II- Könyvek; tudományos müvek:

1- A műveltség könyvtára IV. k........................ 24 kor. — fill.
2. Dr. Gáspár Ferenc: A föld körül: III, IV. k. 32 » — »
3. Ferenczy Zoltán: Petőfi életrajza 3 k. 13 » — »

Átvitel 241 kor. 22 fill.
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Áthozat 241 kor. 22 fill
4. Heinrich G. Egyetemes irod. tört. 11. III. k. 40 — »
5. Maurer János: A tornázás elmélete . . 2 — »
G. Maurer János: Tornagyakorlatok . . . 2 » — »
7. Brehm-Méhely: Az állatok világa X. k. 18 » — »
8. Mikler Károly dr.: Protestáns egyházjog . 15 » — «
9. Overbeck: Geschichte der griechischen 

Plastik 2 k..................................................... 51 » GO »
10. Pálinkás Béla: Egyetemes pályamutató 2 k. 6 » — »
1 I. Szilágyi S.: A magyar nemzet története 10 k. 1 GO » — »
12. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protes

táns egyház tö r té n e te ............................... 17 — »

Összesen 552 kor. 82 fill

B) A j á n d é k  u t j á n :
1. A vall. és közokt.-ügyi minisztériumtól »Hivatalos Közlöny».
2. » » » » » »Mikes Kelemen levelei».
3. Melhárd Gyula, »Somogy vármegye a rendi országgyűléseken«.

I. k. (Somogyvármegye alispáni hivatalától.)
4. Holub Emil: Latin-magyar és magyar-latin szótár.

Qu. Horatii Flacci opera.
Lindtner-Klamarik: Lélektan.
(Dr. Rosenthal Tóbiás izr. főrabbitól.] 

f). Hőiméi A.: Rudolf és Stefánia tavakhoz 2 k. (Gyalog István 
igazgató ajándéka.)

G. Emléklap gróf Tisza István beiktatása ünnepéről (A dunán
túli ref. egyházkerülettől.)

7. Fejérpataky László: A pannonhalmi apátság alapitó oklevele. 
(Dr. Müller Jánostól.)

8. Lágler Sándor és Kálmán Dezső: Protestáns pap.

Ifjú sá g i könyvtár».

Az ifjúsági könyvtárra ezen évben mind az öt osztályban 
összesen 200 k. értéket fordítottunk_________ 200 kor. — till.

Összesen 200 kor. — till.
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R ajzszep táp .
1. Sziics Izsó: Modern rajzoktatás . . . .  6 kor. — fill.
2. Üvegkup a kúpszeletek bemutatására . . 6 » — »
3. Bácskai h á z ré s z le t ......................................... 36 » — »
4. Vázák (4 d r b . ) .............................................. II » 85 »
5. K o s f e j ......................................................... 2 » 20 »
6. Kosarak . , ..........................  3 » 50 »
7. Villás állvány (4 d rb .) ............................... 8 » — »
8. Tömések ........................................................ 16 » 50 »
9. Leszálló g a la m b .........................................  7 » —- »

10. Padlás fe ljá ró ..............................................  8 » — »
11. Sorompó ................................................... 5 » 75 »
12. Terracotta edény .........................................  1 » 20 »
13. C s o m a g o lá s ..............................................  2 » 50 »
14. Vasúti s z á l l í t á s .........................................  3 » 1 1 »

Összesen 117 kor. 61 fill.

T opnaszep táp .
1. 1 drb. létra rámás, tolós szerkezettel és

vízszintes o s z lo p p a l ....................................118 kor. — fill.
2. Vasbot (3 kgr.) 25 d a r a b .......................... 45 » —- »
3. 2 drb. gerelybot kemény fából . . . .  6 » — »
4. Vasgömb (7 k g r . ) ............................................ 4 » —■ »
5. Tornadob szijjal és v e rő v e l.......................... 30 » — »
6. Rohamdeszka á llvánnya l................................ 60 » — »
7. Kápástámfa 4 k á p á v a l ................................ 90 » — »
8. F ü le s la b d a ......................................................15 » — »
9. Gummi labda . . . .  . . . .  18 » —- »

Összesen 386 kor. — fill.

T ep m észe tp a jz i szep táp .

1. Á l l a t t a n .
1. Homo sapiens csontváz szekrénnyel , . 237 kor. — fill.
2. » » törzs (papirmaché szétvehető) 26 » — »

Átvitel 263 kor. —  fill.
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4.
5
6.

Átvitel 2G3 kor.
Homo sapiens fej (papirmachéból szétv.) 50 »

» » szem » » 2ii »
» » fiil » » 24 »
» » gége » » 26 »

fill.
2>

Összesen 3V9 kor. fill.

2. N ö v é n y t a n
1. Neplientlies destillatoria (papirmaché) . . 15 kor. — fill.

3. N u m i s m a t i k a i g y ű j t e mé n y .  
1. Andrássy-szobor leleplezési emlékérem (A vall és közokt.

min. ajándéka)
4 P h y s i k a i  s z e r t á r .

1. 50 drb. diapositiv k é p ........................... 6 1 kor. - (ill.

5. P h i l o l o g i a i  s z e r t á r .  
1. Tabulae, quibus antiquitates Graecae et

Romanae illustrantur. (Cybulski-féle kiadás.) 80 kor. fill.
Ezenkívül beszereztünk 1 drb. accordhang-
jelzőt 6 kor. 50 till értékben................... 6 kor. 50 fill.

Bútor».

Az V. o s z t á l y  b e r e n d e z é  
1. Padok- csomagolással, szállítással . .

s c 
540 kor. - fill.

2. K a te d r a ...................................................... 36 » --  »
3. Szék ........................................................... 6 » --- »
4. Kettős tá b la ................................................ 66 » --  »
5. P o d i u m ...................................................... 21 » — »
6. Könyvszekrény........................................... 36 » --  »
7. Aprólékosok ................................. 18 » — »
8. Függönyök ................................................ 17 -- »

Összesen 740 kor. fill.

S'»



Az ifjúsági segélyzö egyesület.

Az 190G/7. tanév végén volt az egyesületnek 425 drb. 
tankönyve 433 korona becsértékben.

Az egyesületnek 1905/6-ban rendelkezésére állott:
1. A múlt évről áthozott 425 drb. könyv, értéke 433.— kor.
2. Vásároltatott 57 » » » 158.20 »
3. 8 kiadó cég ajándéka 69 » » » 155.50 »

Összesen 551 drb. könyv, értéke 746.70 kor.
Ebből segélyezett 76 tanulót 425 drb. könyvvel, melyeknek 

becsértéke 586 korona.
Az egyesület bevételét képezték: 244 korona tagsági dij, 

200 korona isk. pénztári járulék, a tőkék kamatjai és a követ
kező adományok: Raubitschek Izór ur 40, Martin György ur 2, 
N. N. 2.40. a májálisi táncjelvényekből befolyt 94.60 korona. 
Rinaldi Ottó 10 K. Az Athenaeum 22.50, Singer—Wolfner 4 6, 
Révai Testvérek 25.60, Magyar földrajzi intézet 8.40. Franklin 
társulat 48.40, Kókai 4.60 koronát adott könyvekben.

A bevételből tankönyvek beszerzésére fordítottunk 158.20 
koronát, gyógyszertári és orvosi számlára 61.36 koronát, a sze
gényebb tanulók fürdőjegyeire eddig 159.64 koronát. A bevétel 
egy része még rendelkezésre áll, egy része pedig az alapszabá
lyok értelmében a tőkéhez csatoltatott.
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Ä z e g y e s ü le t i  p é n z tá p  s z á m a d á s a .

I. Be v é t e l .

1. Készpénz áthozatal 1905/G. é v rő l.....................105.16 kor.
2. Tőke visszafizetés: a) A takp. betétekből 1240.—

b) A kölcsönökből 1410.— 2650.- »
3. Adományok: a) A tőkére . . . . 108.60

b) Folyó kiadásokra . . 4 0 .-
c) Tankönyvekben 1 55.50 304.10

4. A 244 tanuló 1906/7, évi illetéke 244.— »
5. Az iskolai pénztár járuléka 1906/7-re 200.— »
6. K ö n y v e k é rt......................................... 12.80 »
7. Kamat: a) A kölcsönök után . . . 154.22

b) A takp. betétek után . . 12.08 166.30 »

Összesen 3682.36 kor.

11. K i a d  ás.

1 . Tőkésítés: a) Kölcsönökre . . . . 1800.—
b) Takp. betétekre . . . 1 3 4 7.6 6 3147.66 kor.

2. Segélyezés: a) Tankönyvekre . . . 313.70
b) Gyógyszerekre és

Orvosi számlára . . . 61.36
c) F ü rd ésre ..................... 159.64 534.70 »

Összesen 3682.36 kor.

III. Va g y o n .

1 . Tőke: a) A múlt évi kimutatás szerint 2692.32
b) Ez évi szaporodás (befolyt) 358.70
c) Kamat hátralék . . . . 47.75 3098.77 kor.

2. Rendelkezésre á l l ............................... 138.96 »
3. Az egyesület 551 drb. könyvének az 

felbecsült értékéből leszámítva 25%-ot
év elején

560.—

Összesen 3797,73 kor.



«

XII.

Tápintézet.
Intézetünkbe bármely hitfelekezeti tanulót fel veszünk s a 

k e d v e z m é n y  engedélyezésénél is csak a s z o r g a  1 om, erkölcsi 
magaviselet és a szülők anyagi helyzetét vesszük tekintetbe.

Miután fordult elő eset, hogy egyes szülők — abból indulva 
ki, hogy részletenként is megengedtük a havi törlesztést — év
közben kivették, vagy beadták gyermekeiket a tápintézetbe: 
k i j e l e n t j ü k ,  hogy jövőre rendes körülmények közt csak előre 
fizetendő félévi illeték mellett veszünk fel alumneistákat s a 
beiratás félévre kötelező még akkor is, ha valakinek részleten- 
kénti fizetést enged a gondnok.

A gondnok ajánlatára az iskolai kisbizottság elfogadta s 
elfogadásra ajánlja a véglegesen döntő nagybizottságnak, hogy 
az általános drágaság következtében az évi illeték kerek 120 
koronában állapittatik meg. Ebben bennfoglaltatik az evőeszközre 
külön szedett 2 korona is.

Reggeli külön kávéval havi 4 kor. 50 fillér, tejjel 3 kor. 
50 fillér.

E tanév elején volt 126, a végén 117 tanuló.
Kedvezményt engedélyezett a kisbizottság 39 tanulónak 

1135 koronát. A kedvezményesek a következők: Ács Béla 30, 
Becht Vilmos 45, Becht Rezső 35, Czuni József 30, Deptner 
Tibor 20, Erdős László 30, Erdős Árpád 30, Farkas János 10, 
Faragó Ferencz 10, Friedrich Lajos 20, Fischer József 30, Fodor 
Imre 20, Fanzler János 40, Gödé Levente 30, Godova János 30, 
Horváth János 30, Halasy Tibor 30, Hammer Jenő 20, Hammer 
József 20, Kiszler Henrik 10, Kring Dezső 30, Linde János 50,



Mohär Heia 20, Menz János 30, Müller János 40, Polgár József 45, 
Pfendesack János 25, Pállok Gyula 40, Rohrer János 45, Somogyi 
István 30, Somogyi József 30, Schlitt János 20, Schock Gyula 30, 
Schmiedt János 40, Schultheisz Zoltán 40, Schlitt József 15, 
Tóth Endre 35, Wiesner Radó 30, Weigl Ádám 20 kor.

Hálás köszönetét mondok azon szeretet adományért, mely 
egyesek és gyülekezetek részéről befolyt. Sajnos, hogy e téren 
különösen esperességünk gyülekezetei kevés kivétellel semmit 
sem tesznek, pedig ha valaha, most szorulna a tápintézet 
hathatós támogatásra. Az egyes adakozók a következők: Köri- 
sziget 3 K., Raubitschck Izor 4 K., Honig Albert 1 üriit, Györ- 
köny (i K., Schréter Károly 4 K., Nemes és Pórmagasi 2 K., 
ntiszt. Kracher György 00 kiló borsót, ntiszt. Genersich Tivadar 
57 kiló burgonyát, i 0 kiló vöröshagymát, 5 liter babot.

M a P h a u se p  I m r e
gondnok.



Figyelmeztetés az 1907/8. tanévre vonatkozólag.

A f e n n 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 
nek  nyol c  o s z t á l y ú  f ő g i m n á z i u m m á  l e e n d ő  k i e g é 
s z í t é s é t ,  az 1907/8. t a n é v b e n  a VI. oszt ál y megnyí l i k .

Az 1907/8. tanév szeptember elsején kezdődik. Augusztus 
31-én tartjuk a javító és felvételi vizsgálatokat. A tanulók fel
vétele szeptember hó 2., 3. és 4-én a tanév megnyitása pedig 
5-én történik. A tanév megnyitása után csak azokat a tanulókat 
vesszük fel, akik 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 beiratásakor 
alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, kire a házi felügyeletet 
bízzák.

Az I. 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 fel, 
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.



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 kell; a folya
modvány Főtisztelendő és Méltóságos Gyurátz Ferencz ág. hitv. 
evang. püspök urlioz intézve, j u l i u s  hó G-ig a gimnázium 
igazgatójához küldendő, 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 értesítő díjjal együtt 
félévenként 110—30 korona. Ezenkívül minden tanuló fizet a 
beiratáskor az országos tanári nyugdíjintézetre G koronát.

Az iskola fenntartósága a szegény, jó magaviseletü 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 bizonyít
vánnyal felszerelt folyamodványt az igazgatóhoz benyújtani. A 
fenntartók gyermekei csupán iskolai bizonyítványt mellékelnek. 
A tanári nyugdijintézeti 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 valláskülönbség nélkül.

A tápintézetre vonatkozó tudnivalókat a t. közönség a 
»Tápintézet« cimii rovatban találja.

Az igazgatóság mindenféle tudakozódásra szívesen szolgál



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-étől fogva — a jelentkező tanulókat, 
de kijelenti, hogy azok helyét, ha a beiratások első és második 
napján be nem iratkoznának, tovább nem tartja fenn.
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