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I.

k i m u t a t á s

a főgimnáziumi alapra felajánlott adományok b e 
fizetéséről 1910. junius l-től 1911. junius hó 1-ig.

Bevétel
koroua

Molnár Lajos, Bonyhád 25.—
Dr. Müller János, Bonyhád 100.—
Krausz Salamon, Bonyhád 25.—
özv. Dr. Pót Radoné, Bonyhád 150.—

5 néhai Dr. Pót Radó örököse, Bonyhád 1000.—
Eibach Ödön, Bonyhád 150.—
Martin György, Bonyhád 100.—
Rottár Béla, Bonyhád 25.—
özv. Lörinczné, Bonyhád . 20.—

10 özv. Hartainé, Bonyhád 10,—
Becht Albert, Budapest 75.- -
Wiesner János, Mekényes 25.—
Hildebrandt Miksa, Izmény 25.—
Dr. Kovács Bálint, Bátaszék 10.—

15 Herger Nándor, Bonyhád 25.—
Kaufmann Rudolf, Bonyhád 15.—
Haag Henrik, Bonyhád 5.—
Barabás Imre, Bonyhád 25.—
Pick Mórné, Bonyhád 100.—

20 Proszbik Istvánné, Bonyhád 50.—
Haag József, Bonyhád 12.50
Féhérváry István, Bonyhád 50.—
Illich Ferencz, Bonyhád 20.—
Szepessy Kálmán, Bonyhád 100.—

25 Kreschka József, Bonyhád 100.—
í
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Bevétel

Hildebrandt Miksa, Izmény 
Krausz Salamon, Bonyhád 
Krausz Sándor, Bonyhád 
Koch József, Bonyhád 

30 Knippl Ádám, Bonyhád 
Haag Henrik, Bonyhád 
Hartai Jánosné. Bonyhád 
Weber János, Bonyhád

korona

25.—
25.—
50.—
25.—

5.—
5.—

10 . —

_________________25.—
Összesen: 2412.50 K

Régi befizetés volt 68028.— »
Összesen: 70440.50 »

Kérem a hátralékosokat, szíveskedjenek tartozásaikat miné 
előbb lefizetni, hogy a fenntartóság közegeivel elszámolhassak.

Bonyhád, 1911. junius 1-én.
*

Gyalog István
igazgató.



II.

J e len tés  a z  Í910|9Í1. tanévből.
A tanév megkezdése. A tanári testület 1910. évi augusztus 

29-én tartotta alakuló gyűlését, melyen jelen volt a testület minden 
tagja März Konrád kivételével, kit családi okok tartottak távol.

Javító és külömbözeti vizsgálatok. E vizsgálatokat augusz
tus 30. és 31-én tartottuk meg. Javító vizsgálatra jelentkezett egy 
tárgyból 23, Gyurátz Ferencz ev. püspök úr ő méltóságának engedé
lyével két tárgyból 15, összesen 38 tanuló; ezek közül a követel
ményeknek megfelelt és felsőbb osztályba léphetett 35, újra elégtelen 
osztályzatot nyert és osztályismétlésre utasittatott 3 tanuló. E vizs
gálatok után az 1909/10. évi eredmény a következőképen alakult: 
az év végén vizsgát tett 351 tanuló közül a követelményeknek meg
felelt 316 90%, végleg bukott 35 10%. A 336 nyilvános tanuló kö
zül jó magaviseletü volt 87'5%, szabályszerű 12'2%, kev. szabály
szerű 0-3%. Külömbözeti vizsgát tett egy polg. iskolai II., egy IV. 
és egy VI. oszt. tanuló, kik a követelményeknek megfeleltek és a 
főgimnázium megfelelő osztályába felvétettek.

Magánvizsgálatok. Négy tanuló, nevezetesen egy I., egy IV., 
egy V. és egy VII. oszt. tanuló az egyházi főhatóság engedélyével 
magánvizsgálatra jelentkezett. Az első betegség miatt nem jelenhetett 
meg a rendes időben, a többit pedig utólagosan vettük fel. E négy 
tanuló közül kettő megfelelt, kettő pedig osztályismétlésre utasittatott.

Beiratások. A tanulók felvételét szeptember hó 1., 2. és 3-án 
eszközöltük. A rendes időben és később az egyházi főhatóság enge
délyével felvettünk az I. osztályba 69 nyilvános és 4 magántanulót, 
a II. osztályba 70 nyilvános és 2 magántanulót, a III. osztályba 50 
nyilvános és 1 magántanulót, a IV. osztályba 41 nyilvános tanulót,
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az V. osztályba 30 nyilvános és 1 magántanulót, a VI. osztályba 
33 nyilvános és 4 magántanulót, a Vll. osztályba 28 nyilvános és 1 
magántanulót, a Vili. osztályba 35 nyilvános és 6 magántanulót. Az 
iskola népessége 375 tanulóból állott, kik közül ismétlő volt az I. 
osztályban 2, a II. osztályban 7, a III. osztályban 2, a IV. osztályban 1 
az V. osztályban 4, a VI. osztályban —, a Vll. osztályban —, a 
Vili. osztályban 1, összesen 17 tanuló.

A tanév megnyitása. A közbe eső vasárnap miatt a tanévet 
szeptember 5-én nyitottuk meg, a tanítás pedig szeptember 6-án vette 
kezdetét. A megnyitáson a fenntartó egyházmegyét Horváth Sándor 
főesperes és Szeniczey Géza egylun. felügyelő urak képviselték.

A tanári testület. A fenntartó testület a helyettes tanárok kö
zül Vbvarintfi Jánosi és (Jenersich (bivadart a saját hatáskörében rendes 
tanárokká léptette elő, a miniszter pedig, az iskola segélyezéséről 
szóló szerződésben gyökerező jogánál fogva, a 92180/1910 sz. ren
delettel Vosevitz Vilmost rendes tanárrá nevezte ki; a két első szep
tember 5-én az egyhin. elnökség kezébe, az utóbbi pedig szeptember 
21-én az igazgató kezébe tette le a hivatali esküt. A lefolyt tanévben 
a tanári testület 12 rendes és 2 helyettes tanárból állott; volt to
vábbá egy óraadó tornatanitó és egy óraadó ének tanító.

Az intézet régi buzgó énektanitója a múlt tanév végén megvált 
állásától. DdZartin (Jyorgij 26 évig oktatta az ifjúságot az énekre és 
e hosszú idő alatt odaadó munkásságával méltán kiérdemelte az is
kola fenntartójának hálás elismerését és az ifjúságnak ragaszkodó 
szeretetét. Az iskolai nagybizottság a megüresedett énektanitói állásra 
Wickert Jsajos helybeli ev. kántortanitót választotta meg.

Változás történt a bejáró hitoktatók ^sorában is. A szentendrei 
gör. kel. püspök í"Belesein Vladimir gör. kel. hitoktatót állásától fel
mentvén, a gör. kel. vall. tanulók hitoktatójává J2i(olics S^ldvi^o bá- 
taszéki gőr. kel. lelkészt nevezte ki. A más vallásu tanulók hitoktatói 
a régiek maradtak.

Tanterv. A főgimnázium az állami tantervet követi, de az ének 
az alsó négy osztályban kötelezett tantárgy. A felső osztályokban a 
a görög nyelv helyett tanítjuk a görögpótló tárgyakat; a görögpótló 
tárgyakat tanulta az V. osztályban 15, a VI. osztályban 23, a VII.
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osztályban 15, a Vili. osztályban 18, összesen 71 tanuló. A vallás- 
tanból az ág, h, ev., továbbá a róni. kath. tanulók osztályonkint nyer
tek oktatást, a más vallásuak ellenben osztályösszevonással.

Osztályonkint történt a tornatanitás is; a játékban együtt vett 
részt az I. és II., a HI. IV. és V., a VI. VII. és VIII. osztály. A 
tornát tanították Demiány Ervin és Zvarinyi János rendes tanárok az 
alsó két két osztályban, Molnár Lajos óraadó oki. tornatanitó pedig 
a felső négy osztályban. A játékot vezették Beke Andor rendes ta
nár két csoportban, März Konrád rendes tanár egy csoportban.

Rendkívüli tárgy volt a szatjadfézi rajz, melyben März Konrád 
rendes tanár vezetése alatt :J9 tanuló és a gyorsírás, melyben Hajas 
Béla és Kiszely Géza rendes tanárok vezetése alatt 37 tanuló vett 
részt.

A tanítás súlypontja a délelőtti órákra esett; az alsó négy ősz’ 
tály óráit 8 -12-ig, a felső osztályok óráit 8—1-ig osztottuk be, a 
délutáni órákra maradtak az alsó osztályokban a vallástan és a torna.

Tanácskozások. A testület 18 értekezletet tartott. Módszeres ér
tekezletek voltak szeptember és február, ellenőrző értekezletek novem
ber és április közepén és osztályozó tanácskozások a félévek végén. 
Az óraközök alkalmat nyújtottak arra, hogy a házi látogatások al
kalmával és az órák alatt szerzett tapasztalatokat kicseréljük.

Az ifjúság felvétele és elhelyezése. Minden tanuló betöltötte 
a törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányt igazolta. Az ifjú
ságnak közel iU része vidéki szülők gyermeke, ezek közül 70 az inter
nátusbán, a többiek a község lakosainál nyertek elhelyezést. A táp
intézet 200-nál több tanulót élelmezett.

Az egészségi állapot. Vz egészségi állapot általában kielégítő.
A betegségi esetek és a betegség miatt elmulasztott órák száma a 
normálison alul maradt. Halálozás nem történt.

Az intézet épületei a fenntartóság tulajdonát képező 3 1500 négy
zet méter területi! fensikon állanak, amelyen a nagyki terjedésű sza
badtér és az árnyékos kert kellemes játszó, üdülő és szórakozó he
lyül kínálkozik. A tanulóság szabad .idejének nagy részét ezen a te
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rületen tölti el és igy élete a tanárok szeme előtt folyik le. A für
dőzésről és korcsolyázásról is kellőképen szoktunk gondoskodni, az 
időjárás azonban ez évben nem kedvezett e testedző foglalkozásnak.

Erkölcsi viselet. Az I. félév végén 350 nyilvános tanuló ka
pott osztályzatot a magaviseletből; ezek közül jó 317, szabályszerű 
30 és kev. szabályszerű volt 1. A második félévi eredményt, mely 
azonban mögötte marad az első félévinek, az év végi statisztika 
fogja feltüntetni.

Az iskolalátogatás rendes. Az igazolatlan óramulasztás csekély.
A fegyelmi esetek száma aránylag nem sok. A tanárok figye

lemmel kisérik a lakás viszonyokat és a tanári testület felhatalmazást 
nyert a fenntartóságtól, hogy a tanulókat elvegye mindazon helyek
ről, melyek nem eléggé megbízhatók.

Szorgalom és előmenetel. Legnagyobb szorgalmat fejtett ki 
ez évben is a Vili. osztály, legtöbb kifogás alá esik -a IV. osztály. 
A többi osztály körülbelül egyforma és minden osztályban vannak igen 
komoly törekvésű tanulók.

Az I. f. évi eredményt a következő kimutatás tünteti fel: Osz
tályzatot nyert 350 nyilvános tanuló, ezek közül a követelményeknek 
megfelelt 255; elégtelen egy tárgyból 42, két tárgyból 24 és több 
tárgyból 29 tanuló, vagyis megfelelt 73%, nem felelt meg 27%. A 
II. f. é. eredmény, melyet a statisztikai kimutatás tüntet fel, sokkal 
kedvezőbb képet nyújt ifjúságunk előmeneteléről.

A nemzeti szellem ápolása. Az intézet felolvasás, szavalat 
és zenével egybekötött ünnepélyt rendezett október 6-án és március 
15-én és mindkét alkalommal az érdeklődő közönség megtöltötte a 
tágas tornatermet.

Valláserkölcsi nevelés. Őrködtünk az ifjúság valláserkölcsi 
érzése felett is. Az őszi és tavaszi hónapokban az ev. egyházközség 
templomában, a téli hónapokban a főgimnázium dísztermében tartot
tunk istentiszteletet minden vasárnap és egyházunk egyéb ünnepén. 
A tanári testület és az ifjúság az Úr asztalához járult október 31-én 
és áldozó csütörtökön.
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A más vallásu tanulók saját egyházaik istentiszteletére jártak; 
alkalmat adtunk mindenkinek, hogy eleget tehessen vallása és egyháza 
követelményeinek. A különféle vallása tanulók jó egyetértésben élnek 
és tiszteletben tartják egymásnak hitét. Adja Isten, hogy az a türel
metlenség, mely napjainkban oly gyakran megnyilatkozik és a telekeze- 
tek közt egyenetlenséget támaszt, távol maradjon tőlünk minden időkben.

Látogatások. A lefolyt tanévben iskolánk felettes hatóságai 
több ízben felkerestek bennünket. Az év kezdetén Jtorváth Sándor 
főesperes és Szeniczey §jéza esperességi felügyelő urak látogatták 
meg az intézetet, majd a tavasz kezdetén, március 29-én 3£orváth 
Sándor főésperes ur újra felkeresett bennünket. Április 28-án Qjyuráitz 
Serene püspök ur vésd Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő ur 
társaságában érkezett hozzánk és három napig időztek iskolánk falai 
között. Ez alatt a három nap alatt megvizsgálták az intézet felsze
relését és berendezését, megjelentek minden osztályban, minden tanár
nál többször és meghallgatták az előadásokat. A látogatás végével 
megtartott értekezleten úgy a püspök ur ő méltósága, valamint a 
felügyelő ur ő méltósága is a tapasztaltak felett teljes megelégedé
süknek adtak kifejezést. Úgy az egyházmegyei, valamint az egyház
kerületi elnökség látogatásáért, melyek élénk nyomokat hagytak az 
ifjúság emlékezetében, e helyen is hálás közsönetet mondok.

Az iskola halottjai. A lefolyt tanév nem múlt el gyász nél
kül. Március 25-én elhunyt J r̂uclier György bátaapátii ev. lelkész, 
aki évek hosszú során tagja volt az isk. nagy- és kisbizottság és 
elnöke volt a pénzügyi bizottságnak. Hosszú hivataloskodása alatt 
alig fordult elő, hogy a gyűlésekről és az iskola ünnepélyeiről távol 
maradt volna. Kivette a maga részét a munkából és az örömből 
egyaránt és az iskola iránt tanúsított ragaszkodása által hálára 
kötelezte le az intézet növendékeit, kiknek jövő boldogulására a 
tudományok ezen díszes hajlékát segítette megalkotni.

Az iskola halottjai közé számítom Váradi ^Károly székesfehér
vári tank. kir. főigazgatót is, ki életének 50-ik evében május 18-án 
elköltözött az élők sorából.

Váradi J£árofy tank. kir. főigazgatót, aki a magas tanügyi kor
mány képviseletében 1904/5. évtől kezdve minden évben felkereste

l
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intézetünket, a külső/ kötelékek sokfélesége nem fűzte oly szorosan 
hozzánk, mint az állami vagy a rom. katli. középiskolákhoz, de szivé
nél és leikénél fogva teljesen egybeforrott intézetünkkel és azért 
meg fogják engedni az állami és róni. kath. középiskolák, melyek 
közvetlen felügyelete álá tartoztak, hogy amikor hazai középoktatá
sunk nagy kárára őt a halál elragadta, a bonyhádi ev. főgimnázium 
és annak tanári testületé szintén odaálljanak a gyászolók sorába és 
részt kérjenek a fájdalomból.

Hogy kije volt %7áradi ^Károly a hazai közoktatás ügynek, arról 
beszélnek az irodalom mezején megjelent művei, beszél a tanári 
széken kifejtett munkássága és beszélnek az igazgatói hivatalban léte
sített alkotásai, melyek kiválósága mellett tesznek tanúságot és egy
úttal szélesebbként hivatást jelöltek ki számára. Én arról akarok 
néhány szóban megemlékezni, kije volt Váradi Károly főigazgató a 
bonyhádi ev. főgimnáziumnak?

Váradi Károly az 1905. évi május 9 és 10-én végezte első hiva
talos látogatását az akkori algimnáziumnál és mindjárt az első meg
jelenésekor szeretetre méltó egyéniségével, humánus gondolkodásával, 
a körülmények felismerésével, a helyes irány kijelölésével és a nem
zeti kultúra iránt való meleg szeretetével megnyerte mindnyájunk 
bizalmát és ragaszkodását, melyet mindvégig megőriztünk és melyet 
ő is hasonlóképen viszonzott.

Az iskola abban az időben gyors lépésekkel közeledett évszáza
dos fennállásának befejezéséhez és már felmerült az a kérdés, miképen 
ünnepeljük meg azt a nevezetes forduló pontot? Kettős célt tűzött 
ki a közvélemény a fenntartóság elé: uj iskolai épület emelését és 
az algimnázium kifejlesztését! Ennek a munkának a kezdetén talált 
bennünket Váradi Károlynál főigazgatóvá történt kinevezése és mi 
mindjárt az első alkalommal, — mikor a látogatás befejezésével »kiemelte 
az intézetben tapasztalt jó rendet, fegyelmet, humánus nevelést és kellő 
tanulmányi eredményt; meggyőződött, hogy az iskola nemcsak köte- 
lességszerüen, hanem odaadó buzgósággal és ámbicióval végzi nemes 
munkáját,« -- éreztük és tudtuk, hogy Spítkó Lajos főigazgatót, ki jó
indulattal viselkedett iskolánk iránt, oly ember váltotta fel, aki a 
nemzeti kultúra érdekében megkezdett munkánkban bennünket szere
tettel fog támogatni. És ebben nem is csalódtunk 1
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A fentartóság kettős törekvését Váradi Károly főigazgató jogos
nak és a nemzeti kultúra érdekében fontosnak ismervén tel, a leg
nagyobb jó indulattal karolta fel és egészen a megvalósulásig hat
hatós támogatásban részesítette. De nemcsak mint főigazgató, hanem 
mint tanférfiu is, ki igazgató korában egy intézetet kiegészített, azt 
felszerelte és berendezte és igy alkalma volt bő tapasztalatokat 
szerezni, mindenkor készen állott jó tanácsaival. Ezeknek a jó taná
csoknak, melyeket készséggel követtünk, köszönhető nagy részben 
az, hogy a bonyhádi algimnázium rövid idő alatt főgimnáziummá fej
lődött és a modern követelményeknek megfelelő — szépen beren
dezett és elég gazdagon felszerelt — díszes épületet nyert. Bizo
nyára neki köszönhetjük, hogy a kiegészítés negyedik évében a 
bonyhádi ev. főgimnázium az ő tanácsa folytán oly állapotba jutott, 
hogy a magas tanügyi kormány méltónak tartotta a nyilvánossági 
jogra, mellyel 1909. nooember 18-án beit 129,895. sz. rendeletében 
felruházta.

Váradi Károly főigazgató ez évben két megbízást nyert a magas 
kormány részéről, melyek intézetünket közelről érdekelték. A 
115.515/910. sz. rendelettel az iskola meglátogatására, a 12488/9*11. 
sz. rendelettel pedig az iskola állami segélyezéséről szóló szerződés 
revíziója és az uj szerződés megállapítása ügyében nyert inegbizást. 
Sajnos, sem az egyik, sem a másik megbízásnak nem tehetett eleget, 
Betegsége fogva tartotta hónapokon keresztül, de nem mondott le a 
reményről, hogy feladatát befejezze. A tavasztól enyhülést reménylett 
és 1911. évi május 30-ikára tűzte ki a revízió tárgyalását. Halála 
előtt egy héttel, mikor a nagy beteget meglátogattam, még erősen 
ragaszkodott ahhoz, hogy a kitűzött időben Bonyhádon a tárgyalást 
megtartja és az uj szerződést, mely teljesen elő volt készítve, a fenn- 
tartóság kiküldötteivel megállapítja. Akarat ereje még utolsó napjaiban 
is törhetetlennek látszott; az enyészet azonban legyőzte és szinte 
a küzdő térről ragadta el ezt a fáradhatlan férfiút, aki koránál és 
munkakedvénél fogva oly sokat tudott és szeretett volna dolgozni. 
Váradi Károly emlékezetét meg fogják őrizni évkönyveink, de élni 
fog a tanári testület és az ifjúság szivében is.
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A fenntartási államsegély ügye. A felettes hatóságok 
engedélyezése alapján a fenntartóság kérelmezte az eddig élvezett 
államsegély felemelését és a régi szerződés revízióját. A magas tan
ügyi kormány 1911. évi január 25-én 12488. sz. a. kelt rendeletével 
megbízottat küldött Váradi Károly tank. főigazgató személyében, a 
ki e tárgyalást május 30-ára ki is tűzte, de ebben május 18-án be
következett halála megakadályozta. Ez az ügy tehát folyamatban van.

A tanári testület anyagi helyzete. A tanári testület anyagi 
helyzete az előző évihez képest javulást mutat. A fenntartó testület 
— a bonyhádi lakásviszonyok megváltozásával — a tanárok lakás
pénzét felemelte és pedig akként, hogy a IX. fizetési osztályban 
levő tanárok lakbérét 500, a Vili. fizetési osztályban levő tanárok 
lakbérét 650 koronában állapította meg, mely megfelel a VI. osz
tályba sorozott községek lakbérének.

Könyvtár, szertár, bútorzat. A könyvtár, szertár és bútor
zat gyarapítására és kiegészítésére a fenntartóság 6900 koronát 
engedélyezett. Ezt az összeget felhasználtuk és ezzel az alapfelszere
lés befejezést nyert. A berendezések részletes kimutatását külön 
rovat alatt közöljük. A villanyvilágítás berendezésére fordítottunk 
910, egy fali óra vásárlására 56 koronát.

Adományozás a főgimnáziumi alapra. A tanév folyamán 
a főgimnáziumi alap gyarapítására felajánlott összegekből 1911. 
junius 1-ig befolyt 2412-50 korona és igy a befizetett tőke, a múlt 
évben kimutatott 68028 koronával, 70440'50 koronát tesz ki.

Évi járulék címén befolyt Bonyhád nagyközségtől 4000, a 
bonyhádi takarékpénztártól 1000 korona.

Ösztöndíj alapítvány. Az 1909/10. évben érettségi vizsgát 
tett tanulók ösztöndíj alapítványt létesítettek 170 korona kezdő 
tőkével, melynek kamatai akkor kerülnek kiosztásra, ha a tőke a 200 
koronát meghaladja. A >Forberger László« ösztöndíj alapítvány a 
folyó tanévben 45 koronával gyarapodott és igy elérte a 400 koro
nát, kamatai ennélfogva a jövő évben felhasználhatók. A Fleischmann- 
Stern család 500 K ösztöndíj alapítványt tett néhai dr. Stern Adolf bécsi 
ügyvéd emlékére.

Adományok jutalomdijakra. Az adományok a jó magavise- 
letü és szorgalmas tanulók megjutalinazására ez évben is szépen
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folytak be. Az ösztöndíj alapok kamatjait és egyesek adományait 
felhasználtuk. Az adományokat az ösztöndíj-rovatban tüntetjük fel.

Segélyezés. Az isk. kisbizottság szegénysorsu és arra érdemes 
tanulók tandíjából és tápintézeti dijából jelentékeny részt elengedett; 
67 tanuló részesült 1725 korona tandíj és 36 tanuló 813 korona 
tápintézeti dij kedvezményben.

Az ifjúsági segélyegylet leginkább tankönyvekkel segélyezte az 
ifjúságot. Kiosztott 83 tanuló között 530 drb tankönyvet 795 kor. 
értékben. Tankönyvek vásárlására fordítottunk 289 koronát, egyéb 
apró segélyezésekre 195 koronát. Fürdésre a fenntartóság 100 koro
nát engedélyezett. A segélyegylet alaptőkéje meghaladja az 5000 
koronát. Az adományok az értesítő megfelelő rovatában vannak felsorolva.

Meg kell még emlékeznem vései Véssey Sándor együk, felügyelő 
ur ő méltóságának adományáról; nevezetesen 200 korona tőkével 
gyarapította »Belmissiói« alapítványát és 100 koronát adományozott 
a »Petőfi« kör számára pályamunkák jutalmazása céljából. Nem 
maradt távol régi »ev. lelkész« barátunk sem, aki ez évben is meg
hozta áldozatát »az ifjúsági önképzés« számára. Az iskola egy régi 
tanítványának nevében »név nélkül« 200 K-t kaptunk szegény tanulók 
segélyezésére.

Az összes adományozóknak és mindazoknak, kik bármely alka
lommal az iskola érdekében fáradoztak, e helyen fejezem ki hálás 
köszönetemet.

Az érettségi vizsgálat. Az 1909/10. tanévben érettségi 
vizsgát tett 23 ifjú a következő eredménnyel: a követelményeknek 
jelesen megfelelt 5, jól megfelelt 5, megfelelt 12, nem felelt meg 1 ifjú.

A jelen tanévben a VIII. oszt. tanulók osztályvizsgái a nyilvános 
tanulóknál május 11—17., a magántanulóknál május 19. és 20-án 
folytak le. E vizsgálatokban részt vett 35 nyilvános és 3 magán
tanuló ; az elsők közül megfelelt 33, egy tárgyból bukott 2, az 
utóbbiak közül két-két tárgyból bukott mind a három tanuló.

Az érettségi írásbeli vizsgálatok május 22., 23. és 24-én folytak 
le; részt vett 33 ifjú. Az érettségi szóbeli vizsgálatokat junius 21-re 
és a következő napokra tüztük ki. Az érettségi vizsgálatokhoz a 
püspök ur ő méltósága elnökül Horváth Sándor főesperés urat, a
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magas tanügyi kormány pedig kormány képviselői minőségben 
Kovalovszky János budapesti VII. kér. áll. főgimnáziumi tanárt 
küldte ki.

A tanév befejezése. Az I—VII. osztály tanítását junius 8-án 
fejeztük be. Junius 11-én tornaversenyt rendeztünk, junius 9. és 10-én 
a magántanulók vizsgáit és junius 12— 17-én a nyilvános tanulók 
osztályvizsgáit tartottuk meg. A vizsgálatok kezdetén az intézet 
kötelékében volt: az I. osztályban 69 nyilvános és 2 magántanuló, 
a II. osztályban 68 nyilvános és 2 magántanuló, a III. osztályban 
49 nyilvános és 1 magántanuló, a IV. osztályban 40 nyilvános, az 
V. osztályban 30 nyilvános és 1 magántanuló, a VI. osztályban 31 
nyilvános és 4 magántanuló, a VII. osztályban 28 nyilvános és a 
VIII. osztályban 35 nyilvános és 4 magántanuló, összesen 364 
tanuló. Évközben kimaradt 11 tanuló.

Az egyházmegyei elnökség az évzáró ünnepélyt junius 19-ére 
tűzte ki. Az ünnepély befejezése után a tanévet bezártuk és a 
bizonyítványokat kiosztottuk. Az érettségi bizonyítványok kiosztása 
junius végén történik meg.

i
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III.

T anári testü let

í.

2.

3.

5.

G.

7.

8.

9.

A tanár neve és 
minősége

Tárgyai az'egyes 
osztályokban

G y alo g  j s h í á t i
rendes tanár

Mennyiségtan V. VII.

3eK * A n d o r
rendes tanár

Latin nyelv VT. VIII. 9 
Görög nyelv VI. .5 
Görög-pótló írod. V. 3 
Játék I—V. 2

FaiH  JU n riH
rendes tanár

Magyar nyelv IV. VII. 7 
Német nyelv IV.V.VII. 9

K a ja s  B é la
rendes tanár

Magyar nyelv V. VIII. fi 
Latin nyelv V. fi 
Görög-pótló írod. VIí. 3 
Filosofía prop. VIIL 3

K isz e ly  G éza
rendes tanár

Latin nyelv VII. 5 
Görög nyelv VII. VIII. 9 
Görög-pótló irod. VI. 3

jY io lnár K á lm á n
rendes tanár

Latin nyelv 111. IV. 12 
Történelem V II—VIII. 6

p e m iá n y  SrV in
rendes tanár

Magyar nyelv 111. VI. 7 
Német nyelvül.VI,Vili. 10 
Torna 111. IV . 4

JViärz K o n rá d
rendes tanár

Rajzoló geometr. 1-1V. 10 
Görög-pótló rajz V-Vlll. 8 
Szépírás 1. 11. 2
Játék VI—Vili. 1

K o v á c s  J e n ő
rendes tanár

Mennyiségtan 1, IV. Vili. 9 
Fizika Vll. 4 
Földrajz 111. 2 
Történet IV. 3

He
ti 

ór
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 s
zá

m
a

Jegyzet

6 Igazgató 22 eve. 
Tanít 30 év óta

17
2

A Vili. osztály főnöke, isk. 
pénztáros, oki. tornatanár. 

Tanit 19 év óta.

Ifi

Oki. lelkész, tápint. 
ephorus.

Tanit 14 év óta.

18

A V. osztály főnöke, a 
tanári könyvtár őre 
Tanit 11 év óta.

17

A Vll. osztály főnöke, 
tanárért, jegyző, az ifjú

sági zenékar vezetője. 
Tanit 10 év óta.

18

Az internátus vezetője. 

Tanit 12 év óta.

17
4

A VI. osztály főnöke, 
a Petőfi-kör vezetője. 

Tanit 5 óv óta.

20
1

A rajzszertár őre. 

Tanit 7 év óta.

18

A IV. osztály főnöke, a 
fizikai szertár őre. 

Tanit 4 év óta.
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A tanár neve és 

minősége
Tárgyai az egyes 

osztályokban
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Jegyzet

10. ZVarittyi János
rendes tanár

4
Magyar nyelv I, 5 
Latin nyelv 1. 6 
Görög nyelv V. 5 
Görögpótló irod. Vili. 2 18

4

Az 1. osztály főnöke, 
Tanít 3 év óta.

Torna I —II, 4

í i . Gettersich Tivadar
rendes vallástanár

Vallástan 1—Vili. 16
1G

Oki. ev lelkész, intézeti 
exhortator.

Tanít 2 év óta.

12. poscVitz Vilmos
rendes tanár

Földrajz 1. 11. 6 

Term.-rajz 1.11IV. V. VI 13 19

A természetrajzi szertár 
őre.

Tanít 4 év óta,

13. £oViK Kálmán
oki. hely. tanár

Magyar nyelv 11. 5 
Latin nyelv 11 6 
Tortán et V. VI. 6 1 7

A 11. osztály Iónoké, 
internátusi felügyelő, 

Tanit 2 év óta.

14.

15.

16.

polgár Dezső
oki. hely. tanár

Mennyiségtan 11, 111. VI. 11 
Fizika Vili. 4  
Történet 111 3 18

A 111. osztály fó'nöke 
Tanit 2 év óta.

jiáotnár Eajos
óraadó

Torna V I-V ili. 8
Elemi isk. tanító, 

Oki, tornatanár 
Tanit 2 év óta.

Biczó Zsigmond
ref. hitoktató

Vallástan 1—Vili. 8
Ref, lelkész. 

Tanit 16 év óta.

1 7 . Fájth Jenő
r. k. hittanár

Vallástan 1—Vili. 16
Felszent. lelkész, 
Tanit 2 év óta.

18. jViKolics JzláVKo
gör.' kel. hittanár,

Vallástan kéthetenkint 2
Gör, kel. lelkész. 
Tanit 1 év óta.

19. Kosenthal Tóbiás
izr. hittanár

Vallástan 1—Vili. 8
Izr főrabbi. 

Tanit 20 év óta.

20. Wickert rajos
ének tanító

Ének 1—IV. 2

Oki, el. tanító. 
Vezeti az énekkart, 

tanítja az egyházi éneket. 
Tanit lév  óta.



IV.

É rettségi v izsg á la to k .

Az 1909/10. tanévben voltak a bonyhádi ev. főgimnázium első 
érettségi vizsgálatai. Az első érettségi vizsga kezdetén Gyurátz 
Ferenc ev. püspök ur Öméltósága elnökölt, később azonban az elnöki 
tisztet nt. Horváth Sándor főesperes urra ruházta; a magas tanügyi 
kormány a vizsgálatokhoz 56562/1910. sz. a. kelt rendeletével ngs. 
Rombauer Emil címzetes főigazgató urat, budapesti áll. főreáliskolai 
igazgatót küldte ki.

Az érettségi vizsgálatokra jelentkezett 24 tanuló. Az írásbeli 
vizsgálatokra, melyek 1910. május 23., 24. és 25-én tartattak meg, 
23 tanuló bocsáttatott. E vizsgálatok két csoportban két osztály
teremben folytak le.

Főtisztelendő püspök ur a különböző tárgyakból a következő 
tételeket jelölte ki:

I. A magyar nyelvből: Széchenyi, Kossuth és Deák mint szónok 
és iró.

Eredmény: jeles 6, jó 7, elégséges 10, elégtelen —.
II. A latin nyelvből: Verg. Aen. III. 655—681.
Eredmény: jeles 6, jó 10, elégséges 5, elégtelen 2.
III. Mennyiségtanból: a) A l g e b r a :  Hány koronát kell elhelyez

nünk 12 évig minden év elején 4% kamatozás mellett, ha a kama
tokat évenkint utólagosan csatolják a tőkéhez, hogy a 12-ik év végén 
15,000 K tőkénk legyen?

b) G e o m e t r i a :  Egy 70 cm. átmérőjű és 380 cm. hosszúságú 
fahengerből lehető legnagyobb gerendát kell készíteni; mennyi a 
gerenda és a hulladék köbtartalma?

Eredmény: jeles 8, jó 6, elégséges 9, elégtelen —.
2
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A szóbeli vizsgálatok június 23., 24. és 25-én folytak le; e 
vizsgálatokban részt vett mind a 23 tanuló a következő eredménnyel: 
jelesen érett 5 (Götz Ádám, Kuttna Zsigmond, Roboz Oszkár, 
Schm idt János és Ungár Manfréd), jól érett 5, érett 12, a vizsgálat 
teljes ismétlésére utasittatott 1 tanuló.



V

A tananyag és  a tankönyvek kimutatása az 
egyes osztályokban.

I. OSZTÁLY.

1. Vallás, hetenként 2 óra. Ószövetségi történetek magyarázata;. 
megfelelő bibliai szakaszok olvasása, egyházi énekek. Tk. Bereczky 
Sándor: Biblia ismertetés.

2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: népmesék, 
mondák, tanító mesék, rövid rajzok és elbeszélések, hun és magyar 
mondák, görög regék és mondák. Költői olvasmányok (részben könyv- 
nélkül is.) Arany, Gyulai, Petőfi, Kisfaludy Károly és Lévay-tól. T k.: 
Lehr Albert és Riedl Frigyes: Magyar olvasókönyv I. k. Nyelvtan: 
hangtan, mondat- és beszédrészek, a mondat. Kéthetenkint Írásbeli 
dolgozat. Tk. Balog Péter: Magyar nyelvtan.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. írás, olvasás a helyes kiejtés és hang
súlyozás szerint. Nyelvtan: a fő- és melléknevek ejtegetése, nemi 
szabályok, fokozás, számnevek, praepositiók, névmások és a cselekvő
igeragozás. Fordított fejezetek: 1, Q*-'•> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11., 12., i:3., 14, 15, 10, 17, 18, 19.. 20, 21., 22, 21K 26, 28,
29, 30., 3;í„ T3„ 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 41í, 46, 48,
49., 50., 51[,'•52, 53, 54, 57, és ;az ezen fejezetekhez tartozó .szó-
csoportok könyv nélkül. Két hetenkint Írásbeli dolgozat a nyelvtan 
begyakorlására Tk. Sehuszter Alfréd: Elemi latin nyelvtan.

4. Földrajz, h. 3 óra. Az általános alapfogalmak után Magyar- 
ország leiró földrajza. Tk. Dr. Némethy Károly: Földrajz I. kötet.

5. Természetrajz, h. 2 óra. Néhány gyümölcsfa és tavasszal 
virító növény ismertetése. A gyökér, szár, levél, virág és termés 
fogalma. A házi, mezei, erdei emlős állatok és házi madarak fonto
sabb képviselői. Tk. Szterényi Hugó: Természetrajz az első osztály 
számára.

2*



6. Mennyiségtan, h. 4 óra. A négy alapművelet, elvont, egy- 
és többnevü számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. A mértékek 
és pénzrendszer ismertetése. A számok tulajdonságai, oszthatósága, 
tényezői ; a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes 
kapcsolatban a közönséges törtekkel. Az időre vonatkozó számitások. 
Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk. Dr. Beke Manó: Közönséges 
számtan.

7. Rajzoló geometria, h. 3 óra. A térelemek. A vonalak. 
Két egyenes. A szög. Alapműveletek egyenesekkel és szögekkel. 
Háromszög, ennek fajai. A négyszög fajai és tulajdonságai, — kerülete 
és területe. A háromszög területe és kerülete. A sokszögek. A kör 
kerülete és területe. Két kör viszonylagos helyzete. Egybevágó és 
hasonló idomok. Szimmetria. A tárgyalt idomokból diszitmények alakí
tása rajzeszközökkel és szabadkézzel, ezek festése. Tk. Dr. Horti 
Henrik: Rajzoló geometria 1. rész.

8. Szépírás, h. 1 óra. Magyar szépirási gyakorlatok.
9. Torna, h. 2 óra. A magas kormány által kiadott: »A gim

náziumi 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. OSZTÁLY.

1. Vallás, h. 2 óra. Az újszövetségi könyvek ismertetése ; mind
egyik könyvből megfelelő szakaszok olvasása és részben emlékelése; 
egyházi énekek. Tk. mint az I. osztályban.

2. Magyar nyelv, h, 3 óra. Szóképzés. Mondattan. A helyes
írás szabályai. Tk. Balogh Péter: Magyar nyelvtan. Olvasmányok: 
Melyik a kilenc közül? A hortobágyi farkas. Hajótörés. A kis beteg
ápoló. Utazás Szombatfalváig. A homoródalmási barlang. Endre meg- 
öletése. Az első nápolyi hadjárat. Nagy Lajos. Hunyadi János. 
Hunyadi János jelleme. Mátyás és Holubár. Mátyás és a lengyel 
követek. Várak és kastélyok a középkorban. Croesus és Solon, 
Croesus és Cyrus. Cyrus mint ifjú. Cyrus mint király. Költemények:



Both bajnok özvegye. Szibinyani Jank. Mátyás anyja A Tisza. A len
gyel anya. A puszta télen. Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk. Lehr 
Albert—Riedl Frigyes: Magyar olvasókönyv II. r.

3. Latin nyelv, h. ii óra. A névszók és igék ismétlése és befe
jezése. Rendes és rendhagyó igék. Az igék törzsalakjai. Kéthetenként 
Írásbeli dolgozat. Összefüggő olvasmányként: A császárok korabeli 
és a modern Róma ismertetése (42 olvasmány.) Tankönyv: Schuszter 
Alfréd; Elemi latin nyelvtan 11. rész.

4. Földrajz, h. 3 óra. Európa országai, Ázsia és Afrika önálló 
államai és az európai gyarmatok. Tk. Ur. Némethy Károly: Földrajz 
II. kötet.

5. Természetrajz, h. 2 óra. A majmok, tengeri emlősök és
erszényesek, a* házi, mezei, erdei és vizi madarak, a csúszó-mászó, a 
kétéltű állatok és a halak pontosabb képviselői. A lágytestiiek és 
Ízeltlábúak tárgyalása. Egy pár ősszel és tavasszal virító növény is
mertetése. Tk. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz a II. osztály
számára.

(>. Mennyiségtan, h. 4 óra. Összeadás és kivonás fejben, könnyí
tések a szorzásban; korlátolt pontosságú számítások; a mértékek át
számítása. Az arányos mennyiségek; következtetés az egységről, 
egységre, általános esetben. Százalék számítás és alkalmazása a 
nyereség, veszteség kiszámításánál stb. Arányok és arányiatok; az 
aránylat alkalmazása. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk, mint az
I. osztályban.

7. Rajzoló geometria, h. 3 óra. A kocka, hasáb, gúla, henger, 
kúp es gömb szemléltetése és elemzése. A szabályos testek. A kocka, 
hasábok, gúla, henger, kúp és gömb felszíne és köbtartalma. A tár
gyalt testek axonometrikus ábrázolása. Sik díszítmények rajzolása. 
Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria II. rész.

8. Szépírás, h. 1 óra. Német szépirási gyakorlatok, a Vikár- 
féle szépirási minták alapján.

9. Torna, h. 2 óra, mint az I. osztályban.
10. Játék, mint az I. osztályban.
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III. OSZTÁLY.

1. Vallás, li. 2 óra. A keresztyén egyház s különösen a hazai 
protestáns egyház története; egyházi énekek. Tk. Bereczky Sándor: 
Egyháztörténete.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: hang
tan, szótan, mondattan. Prózai olvasmányok: Az utazók. A gondvi
selés útja A medve ébredése. A nagy ugrás. A befagyott Balaton. 
(Jókai M.) A város égése. (Arany J.) Zboró. Tollagi Jónás Pesten. 
(Kisfaludy K.) — Költemények könyvnélkül: Hymnus. (Kölcsey F.) 
Szülőföldemen. Füstbe ment terv. Pató Pál úr. Az alföld. Egy gon
dolat bánt engemet . . . (Petőfi S) A hamis tanú. (Arany ].) Szü
reten. (Gyulai P.) Szózat. (Vörösmarty M.) Kéthetenkint iskolai dol
gozat. Tk. Lehr —Riedl. Magyar' olvasókönyv. III. rész.'Balogh Péter: 
Rendszeres magyar nyelvtan.

3. Latin nyelv, h. 0 óra. Olvasmányok: Miltiades, Aristides. 
Pausanias. Phaedrustól 7 mese rendszeresen, Phrasisok, szócsoportok. 
Nyelvtan: Az I- és II- osztályú anyag átismétlése után az alany, ál
lítmány, a jelző értelmező, az accusativus, dativus. genitivus, ablati- 
vus, az igenevek használata. Könyvnélküli. Kéthetenként iskolai dol
gozat. Tk. Pírchala: Latin olvasókönyv és nyelvtan.

4. Német, h. 4 óra. A német nyelv hangjai és Írásuk. Olvasás 
a helyes hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. Helyesírás. A főnév és 
melléknév declinatiója. A melléknév fokozása. Számnevek. Névmások. 
Az ige conjugatiója az activumban. Olvasmányok nyelvtani és tárgyi 
magyarázatokkal. Beszédgyakorlatok a tárgyak olvasmányok alapján. 
Kéthetenként iskolai dolgozat. Házi dolgozatok. Tk. Schuszter Alfréd: 
Német nyelvtan.

5. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története 1526-ig. Tk. 
Dr. Szigethy Lajos: Magyarok története. I. rész.

6. Leiró és fizikai földrajz, h. 2 óra. Amerika, Ausztrália 
és a Sarkvidék. A fizikai s a csillagászati földrajz alapismeretei. Tk. 
Némethy Károly: Földrajz 111. k.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. A százalékszámítás alkalmazása. 
Összetett következtetések. Kamatszámítás következtetéssel és formulák 
segítségével. Az értékpapírok; állampapír, részvény és váltó számi-
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tásai. Az arányos osztás; az átlagos ár és a keverendő mennyiségek 
arányának kiszámítása. Az arany és ezüst tárgyak ötvénysulya, szin- 
sulya, finomsága; az ezekre vonatkozó számítások. A hazai és kül
földi arany és ezüst pénzek ismertetése, azok ötvény- és szinsulyának 
kiszámítása. Láncszabály. Agio. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. 
Tk. mint az I. osztályban.

8. Rajzoló geometria, li. 2 óra. Az 1. osztály anyagának 
kibővítése. Háromszögek, négyszögek és sokszögek szerkesztése. Az 
egybevágóság és hasonlóság feltételei. Centrális és axiális szimmetria. 
Sik díszítmények rajzolása. Tk. l)r. Horti Henrik: Rajzoló geometria 
Ili. rész.

9. Torna, h, 2 óra. A kormány által kiadott gimnáziumi tanítás 
terve és a reá vonatkozó utasítások szerint a III. és IV. osztály 
számára előirt tananyag keretében.

10. Játék, mint az első osztályban.

IV. OSZTÁLY.

1. Vallás, h. 2 óra- A keresztyén hit és erkölcstan; egyházi 
énekek. Tk. Bereczky Sándor: Keresztyén hit és erkölcstan.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Arany »Toldi«-ja megvilágítva 
tartalma, szerkezete, jellemei és stílusának sajátságai szerint. Prózai 
olvasmányok: Szemelvények Heltai G. meséiből, Pesti Mizsér Gábor, 
Rozsnyai Dávid, Mikes Kelemen, Péczeli József, Vitkovits Mihály, 
Fáy András, Czuczor Gergely. Szalonta égése. A huszti beteglátogatok. 
Költemények: Rozgonyiné. A fülemile. (Arany J.) A Tisza, Az alföld 
(Petőfi) Wesselényi hamvaihoz (Berzsenyi.) Epigrammák (Vörösmarty.) 
A közelitő tél, Jámborság és Középszer. (Berzsenyi.) Ezek alapján a 
prózai és költői stilus tulajdonságai. Verstan. A magyar nemzeti, 
óklassikai és nyugateurópai versformák. A rim. Polgári ügyiratok 
szerkesztése. Kéthetenként iskolai vagy házi dolgozat. Tk. Négyesy: 
Stilisztika és Arany: Toldi-ja inagy. Lehr Albert.

3. Latin nyelv, h. (> óra. Olvasmányok: Curtius: História 
Alexandri szemelvényekben, részben cursive. Költői olvasmányok: 
A világ négy kora. Az özönvíz. Daedalus és Icarus. Egy része emlé-
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kelve is. Nyelvtanból; Az állítás módjai. Felszólító, óhajtó, kérdő 
mondatok. Mellérendelt mondatok. Alárendelt mondatok. Oratio recta 
és obliqua. Prosodia és verstan. Kéthetenkint iskolai dolgozat. Tk. 
mint a III. osztályban.

4. Német nyelv, h. 3 óra. A III. osztály tananyagának rész
letes feldolgozása és pedig: a gyenge és erős igék conjugatiója; 
a passivum; a visszaható és személytelen igék, továbbá a módbeli 
segédigék conjugatiója. Prózai és költői olvasmányok. Beszédgyakor
latok a tárgyalt olvasmányok alapján. Kéthetenkint iskolai írásbeli 
dolgozat. Tk. Schuszter Alfréd: Német nyelvtan.

5. Történelem, heti 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vésztől napjainkig. Magyarország politikai földrajza. Tk. Dr. Szigethy 
Lajos: Magyarok története. II. r. .

6. Növénytan, h. 3 óra, Egy pár virágos növény leírása után 
a növények szerveinek részletes tárgyalása. Chemiai alapismeretek. 
A növények belső szerkezete és a növények életjelenségei. A virág- 
tatan és virágos növények fontosabb családjai. Tk. Dr. Szterényi 
Hugó: Növénytan.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Az algebra; az algebra jelei. Az 
összeg, szorzat, hatvány, különbség és az algebrai szám. Az algebrai 
mennyiségek összeadása, kivonása. A két és többtaguak szorzása, 
négyzetre és köbreemelése. 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.

8. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A kör és tulajdonságai. A 
körre vonatkozó szerkesztések. Két kör. Körök érintői. Elipsis és 
érintőinek szerkesztése. Hyperbola, parabola és érintőinek szerkesz
tése. Sik diszitmények rajzolása. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geo
metria III. része.

9. Torna, h. 3 óra. Mint a III. osztályban.

10. Játék, mint az előző osztályokban.



V. OSZTÁLY.

1. Vallás, hetenként 2 óra. Bibliaismertetés. Bibliaolvasás. Tk. 
Bereczky Sándor: Bibliaismertetés.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. A szerkesztéstan általános szabá
lyai ; az ismeretközlő és rábeszélő művek elmélete megfelelő olvas
mányok alapján. Az olvasott beszédek egy-egy szép összefüggő rész
lete könyv nélkül. Iskolai olvasmányokon kivül magánolvasmányok. 
Havonként Írásbeli dolgozat. Tk. Riedl Frigyes: Retorika.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Prózai olvasmányul szolgált Ciceró
nak De imperio Cn. Pompei és Pro Archia c. beszéde. Költői olvas
mány: Szemelvények Ovidius Pástijából. Az olvasmányokat tárgyi, 
szerkezeti és régiségtani magyarázat, nyelvtani, mondattani és verstani 
ismétlés kisérte. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tk. Dr. Kont 
Ignátz: De imperio Cn. Pompei, Dr. Geréb József: Pro Archia poéta. 
Dr. Csenged János: Szemelvények Ovidiusból. Hittrich: Római régi
ségek. Köpesdy: Stilus gyakorlatok.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. A görög alaktan a »mi« végű 
igékig. A nyelvtannal párhuzamosan a következő olvasmányok: 1., 3.,
5., 7., 9., 11., 13.. 15., 17., 19., 21.. 23., 25., 29.. 31., 33., 35., 37.,
39., 41., 43.. 45., 47., 49., 51., 53., 55., 57., 59., Cl., 63., 67. 
Írásbeli dolgozatok 2 hetenként. Fordítás magyarról görögre szó- 
és irásbelileg. Tk. Maywald József: Görög nyelvtan és Görög 
olvasókönyv.

5. Görögpótló tárgyak, a) Irodalom, h. 3 óra. Homeros 
Iliasa és Odysseája bő szemelvényekben. Homeros, a homerosi kor; a 
homerosi kérdés. Az eposok jellemzése. Arany »Buda halála« c. eposza, 
Herodotos történeti műveiből szemelvények. Herodotos és a történet- 
írás kezdetei. Magyar történetírók. A Homeros korára vonatkozó régi
ségek. Tk. Csenged: Homeros Iliasa, Gyomlai: Homeros Odysseája, 
Geréb: Szemelvények Herodotosból, Badics: Olvasókönyv I. kötet, 
b) Rajz, h. 2 óra. Lapok, testek távlati rajzolása. Egyszerűbb test
csoportok rajzolása, árnyékolása és festése. Tárgyak rajzolása és 
festése.
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6. Német nyelv, h. 3 óra. A nyelvtani ismeretek ismétlése, 
kiegészítése és rendszerbe foglalása. Prózai és költői olvasmányok 
feldolgozása tárgyi és nyelvi szempontból; tartalmi kivonatok; át
tételek prózába. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján. Szó
családok összeállítása, frázisok gyűjtése. Kéthetenként iskolai dol
gozat. Tk. Schuszter Alfréd: Német nyelvtan II. r.

7. Történelem, h. 3 óra. Egyetemes történet. A keleti népek 
története. A görögök és rómaiak története 476-ig Kr. u. Tk. Dr. 
Szigethy Lajos: Egyetemes történet. (Ó-kor.)

8. Állattan, h. 3 óra. Morphologia és physiologia különös 
tekintettel az emberi test külső és belső szerkezeti Viszonyaira. 
Az egyes állattörzsek részletes tárgyalása.. Tk. Dr. Szterényi Hugó: 
Állattan.

9. Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: Többismeretlenü egyen
letrendszerek megoldása. Négyzetgyökvonás, a végszerütlen és kép
zetes számok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek megoldása. 
Köbgyökvonás, Tk. König-Beke: Algebra. Geometria: Két, három, négy 
és több egyenes kölcsönös helyzete, a sík idomok. Az egybevágóság 
és hasonlóság. Területszámitás. Tk. Wagner Alajos: Geometria. Iskolai 
és házi Írásbeli dolgozatok.

10. Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák felső 
osztályai számára kiadott utasítások szerint.

11. Játék, mint az előző osztályokban.

VI. OSZTÁLY.

1. Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. Tk.Bereczky 
Sándor: A keresztyén egyház története.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Költészettan: Művészettani alap
fogalmak; a költői műfajok ismertetése, megfelelő olvasmányokkal. 
Tk. Négyesy László: Poétika. Havonként egy dolgozat.

3. Latin nyelv, h. 5 óra. Prózai olvasmány: A Kalmár-féle 
Livius kiadás szerint Livius XXI—XXII. könyve. A szemelvényekből 
kimaradt részek tartalmi ismertetése, részben cursive fordítással. Köl
tői olvasmány: Vergilius Aeneisének I. énekéből, az 1—209. sor, a II. 
ének egészen. Livius olvasásával kapcsolatban a hadi régiségek,



Vergilius olvasásával pedig a vallási régiségek ismertetésé. Tk. Kal
már E.: Livius szemelvényes kiadása. Wirtli Gy.: Vergilius Aeneise, 
Wagner-Horváth: Római régiségek.

. 4. Görög nyelv, h. 5 óra. Az alaktan V. oszt. anyagának 
tüzetes átismétlése után annak .befejezése; párhuzamosan következő 
görög olvasmányok: 87., 89. (olv. k. 1.); 1—21., 23- 26., 28—32., 
35 - 36., 39—46 (olv. k. II.) Az Anabasis eredeti szövege szerint 
olvasókönyvünk Ilf., IV. és VI1. sz. darabjai, a Memorabiliából meg
felelő bevezetéssel a IV. és V. sz. szemelvény. A görög lyra fejlő
désének áttekintése. Több szemelvény a lyrikusokból. Mondattan. Stílus
gyakorlatok, írásbeli dolgozatok. Tk. Maywald: Gör. Olv. k. II. és 
Görög Nyelvtan.

5. Görögpótló tárgyak, h. 5 óra. a) Irodalom, h. 3 óra. A 
görög elégia, iatnbos és epigramma. A melos, A dór karének. A 
klasszikus méretekben dolgozó magyar irók. A görög dráma. Az attikai 
komoedia. Aischylos, Sophokles és Euripides. Az Oresteia. Antigone. 
A görög színház. Mythologia. Vallás- és magánrégiségek. Tk. Badics: 
Irodalmi olvasókönyv II. rész. Aischylos Oresteiája, ford. Csengeri, 
Sophokles Antigonéja, ford. Csiky. —- b) Rajz, h. 2 óra. Testcsopor 
tok rajzolása, árnyékolása és festése. Használati tárgyak rajzolása. 
Gipszek rajzolása és festése.

6. Német, h. 3 -óra. Az alaktan átismétlése után a mondattani 
ismeretek rendszeres összefoglalása. Prózai és költői olvasmányok, 
nyelvi és tárgyi magyarázatokkal. A költeményekkel kapcsolatban a 
német verstan alapelvei. Beszédgyakorlatok. Iskolai dolgozatok. Tk. 
Schuszter Alfréd: Német nyelvtan III. rész.

7. Történelem, h. 3 óra. A középkori intézmények kifejlődése. 
A nyugat szervezkedése egyházilag a pápaságban, politikailag a 
császárságban és társadalmilag a hűbériségben. A középkori intézmé
nyek virágzása és hanyatlása. A nagy felfedezések és a renaissance. 
A reformáció, ellenreformáció, a vallásháborúk és a westfáli béke. Tk. 
Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet II. r.

8. Ásványtan, h. 3 óra. Az ásványok ismertetése kapcsolatban 
chemiai sajátságukkal és ipari alkalmazhatóságukkal. Chemiai alapfo
galmak, szerves vegyületek. A földkéreg alakításában közreműködő 
tényezők (viz, jég, tűz). Kőzetek. Tk. Dr. Szterényi Hugó: Ásványtan 
és chémia.
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9. Mennyiségtan, h. 4 óra. Algebra. Negativ hatvány-kitevők, 
számrendszerek. Tört hatványkitevők, másodfokra vezethető egyenlet
alakok. A logarithmus, számítások logarithmusokkal. Számtani és 
mértani haladvány. Tk. König —Beke: Algebra. Geometria. A .kör, 
az egyenes és a kör, a szög és a kör, a körök kölcsönös helyzete, 
a húr- és érintő sokszögek; a kör és a körív hosszúsága; a kör 
területe. A goniometriai függvények, a goniometriai táblák és loga
rithmus táblák. A derékszögű és egyenlőszáru háromszög, a sokszö
gek meghatározása. A tompa és dombom szögek függvényei, a szög
függvények összefüggése. A sinus, cosinus és tangens tétel, a tételek 
alkalmazása ferdeszögü háromszögek meghatározására. Tk. Wagner 
Alajos: Geometria. Isk. és házi dolgozatok.

10. Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák felső 
osztályai számára kiadott utasítások szerint.

11. Játék, mint az előző osztályokban.

VII. OSZTÁLY.

1. Vallástan, h. 2 óra. A magyar protestáns egyház története. 
Tk. Bereczky Sándor ugyanazon cimű könyve.

2. Magyar nyelv, h, 3 óra. A magyar nemzeti irodalom-törté
net Kisfaludy Károlyig. Beöthy Zsolt tankönyve nyomán.

3. Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Vergilius Aeneiséből a
III. ének 1—68, 208—270, 567—684, 706 — 718 sorok, a VI. ének
ből a 41 — 155, 263—333, 383—479, 547—610, 625-665 , 680— 
723, 749—901 sorok. Ciceró: In Catilinam I. c. beszéde, Sallustius: 
Bell. Jug. 1—21. fejezetei. Ez olvasmányokhoz megfelelő beveze
tések, tartalmi ismertetések, tárgyi és nyelvi magyarázatok, méltatások. 
Rendszeres ismétlések a mondattan köréből, emlékeltetés, stílus
gyakorlatok, írásbeli dolgozatok. Az állami, hadi és vallásrégiségek 
összefoglalása. Tk. Pirchala: Vergilius Aeneise, Hittrich: Sallustius 
Jug., Boros: Cic. in Cat.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. Homeros. Az Odysseia tartalma, 
szintere, szerkezete stb. Az eposz. Homerosi világnézet, homerosi 
kor, homerosi régiségek. Olvasmányok: Az Odysseia bevezető sorai után 
a III., VII., X. és XI. (szem.) énekek. Herodotos élete és műve.
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Előadása, világnézete, nyelve. Olvasmány. I., II., III., XII. sz. szemel
vények. Vallásrégiségek, mythologia, magánrégiségek. Nyelvtani ismét
lések, az ion dialektus. Emlékeltetés, írásbeli dolgozatok. Tk. Csengeri: 
Homeros Odysseája, Dávid István: Herodotos, Wagner-Horváth : Régi
ségek, Maywald: Nyelvtan.

5. Görög pótló tárgyak, h. 5 óra. a) Irodalom: h. 3 óra. 
Thukydides történeti művéből főleg az I., II., VI. és VII. könyv, 
Thukydides életéről s műveiről szóló bevezetéssel. Demosthenes olynthusi 
beszédei és philippikái, kapcsolatosan a görög szónoklat történetével, 
Demosthenes életének s szónoki egyéniségének, valamint az egykoru 
görög viszonyoknak ismertetésével. A görög irodalom korszakai; a 
görög epika, lira, dráma, a görög tői ténetirás rövid áttekintése. 
Magyar olvasmányok: Kölcsey, Wesselényi br., Széchenyi István gr. 
és Eötvös József br.: Beszédek a magyar nyelv ügyében. A ma
gyar történetírás és szónoklat vázlatos ismertetése. Tk. Szilasi Móric: 
Szemelvények Thukydidesből, Földi: Demosthenes válogatott beszédei. 
Badics: Magyar irod. Olvasókönyv III. k. b) Rajz-. Gipszek, használati 
tárgyak, építészeti részek rajzolása és festése. Csendéletszerü dolgok 
rajzolása és fe'stése.

6. Német nyelv, h. 3 óra. Hermann u. Dorothea. I., II., IV. 
ének fordítása, a többinek tartalmi összefoglalása. Tk. Albrecht János: 
Hermann u. Dorothea. Egmont: A népjelenetek olvasása; az egész 
ismertetése. Tk. Albrecht János: Egmont. A német irodalom története 
a legrégibb időktől Lessing haláláig. Tk. Schuster Alfréd: Német 
irodalomtörténeti tankönyv. I. rész.

7. Történelem, h. 3 óra. Egyetemes történet a magyar nemzet 
történetével kapcsolatosan. 1648-tól 1878-ig. A genfi conventió. 
Jelenünk ismertetése Európában és a gyarmatvilágban. Tk. Dr. Szigethy 
Lajos: Egyetemes történet III. rész.

8. Természettan, h. 4 óra. A testek általános tulajdonságai. 
Halmazállapot. Az anyagi pont mechanikája, az erők munkája, hatás
képessége. Az energia megmaradásának elve. A szilárd, cseppfolyós, 
légnemű testek fizikája. Rezgéstan. Akusztika. Optika. Tk. Szíjártó 
Miklós: Kísérleti fizika.

9. Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra: A kamatos kamat számi-
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tás; betétek és járadékok. Végtelen geometriai sor. A racionális és 
irracionális számoknak megfelelő p o n to k complex számok. A pontok 
koordinátái. A függvények és azok grafikus ábrázolása. Másodfokú 
egész függvények teljes tárgyalása, ábrázolása; maximum és minimum 
értékek. Elsőfokú határozatlan egyenletek. Tk. König-Beke: Algebra. 
Geometria: Az egyenes, a sik és a testszög. A geometriai testek, azok 
felszíne és köbtartalma. A gömb stereometriája; a gömb és gömb
részeinek felszíne és köbtartalma. Tk. Wagner Alajos: Geometria. 
Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok.

10. Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák felső 
osztályai számára kiadott utasítások szerint.

11. Játék, mint az előző osztályokban.

VIII. OSZTÁLY.

1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Tk.
Zsilinszky Mihály: Keresztyén hit- és erkölcstan.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar nemzeti irodalom tör
téneti ismertetése Kisfaludy Károlytól a legújabb időkig. Tk. Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. A tanulók 
közül önként referáltak: Schvetz Elemér Eötvösről, Somogyi István 
Tompáról, Koritsánszky Viktor Petőfiről, Vámosi Tibor Aranyról,
Martin György Madáchról.

3. Latin nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Horatius következő köl
teményei, Carm. I. 1., 3., 4., 11., 14., 22.. II. 3. 10., 14., III. 1., 2.,
3., 30., IV., 7., Epod. 1.. 2., Sat. 1. 1., G. Epist. I. 2. 10. Az Ars
pretikából 1 —152. sor. Tacitus Annalesének 1—-30 fejezete. Az ol
vasott szöveghez megfelelő bevezetések, tartalmi ismertetések, tárgyi 
és nyelvi magyarázatok, irodalmi méltatások. Emlékeltetés, stílusgya
korlatok. írásbeli dolgozatok. Az állami, hadi és vallásrégiségek is
métlése után a magánrégiségek rendszeres összefoglalása. A költői 
és prózai műfajok fejlődésének áttekintése. Az irodalmi ismeretek 
rendszeres összefoglalása. Tk. Wirth: Horatius, Csengeri: Cicero, De 
officiis, Horváth-Wagner: Róm. régiségek és segédkönyvek.
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4. Görög nyelv, li. 4 óra.-Olvasmány: Homeros Iliasának köv.
énekei: I., II, VI. (119 végig.) Platón Apológiájának I., XL, XXV., 
XXVII. és XXXI. fejezetei. Az Ilias tartalma, szerkezete stb.. a lio- 
merosi eposok sorsa, a homerosi kérdés. Az Apologia tartalma. Platon. 
A nyelvtan átismétlése, ó- és uj-ion dialectus. Régiségek. A költői 
és prózai műfajok fejlődésének rendszeres áttekintése. Emlékeltetés, 
Írásbeli dolgozatok. Tk. Csengeri: Homeros Iliása, Simon: Platon- 
szemelvények, Horváth-Wagner: Gör. régiségek, Maywald: Gör.
nyelvtan.

5. Görög pótló tárgyak, h. 4 óra. a) Irodalom: h. 2 óra.
A görög bölcselet áttekintése Platónig. Platon műveiből az Apologia, 
Kriton, Phaidon és részletek a Államból, dr. Földi Józsel tankönyve 
nyomán. A görög művészetek történetének áttekintése 6 előadásban 
100 drb. vetített kép bemutatásával, b) R ajz: Testcsoportok és csend
életek rajzolása és festése.

6. Német nyelv, h. 3 óra. A német irodalom történet II. virág- 
zási kora részletesebben és az ujabb irodalom rövid áttekintése kisebb 
szemelvényekkel. Olvasmány: Iphigenie auf Tauris von Goethe. Tk. 
Schuster A.: Német irodalomtörténeti tanköny II. rész.

7. Mennyiségtan, h. 2 óra Algebra: A kapcsolástan elemei: 
permutatiók, variációk, kombinációk. A kéttagú kifejezések szorzatai 
és hátrányai, binomiális együtthatók tulajdonságai. Valószintiség-szá- 
mitás. Tk. König-Beke. Geometria: A gömbháromszög oldalának és 
szögének cosinusa; a sinustétel. A félszögek és féloldalak függvényei. 
A geográfiái helyek valóságos távolságainak meghatározása. Tk. 
Wagner Alajos. Iskolai és házi feladatok.

8. Történelem, heti 3 óra. A magyar nemzet oknyomozó tör
ténetének, különösen az állami élet fejlődésének részletes áttekintése. 
A magyar állam mai politikai, gazdasági és műveltségi állapotának 
ismertetése. Közjogi intézmények fejlődése. Tk. Dr. Szigethy L .: 
A magyar nemzet története.

9. Természettan, h. 4 óra. Hőtan. Mágnességtan. Elektromos
ságtan.» A kosmographia elemei. Tk. Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika.

10. Lélektan és Logika, h. 3 óra. A lelki tünemények ismer-



tetése, a logikai gondolkodás törvényei. Tk. Szitnyai Elek: Lélektan 
és logika.

11. Torna, h. 2 óra. A tornázás anyaga a középiskolák felső 
osztályai számára kiadott utasítások szerint.

R E N D K Í V Ü L I  t á r g y a k .

1. Ének, h. 2 óra. Az intézet jobb hangú növendékeiből (I-VIII. 
oszt.) alakult vegyes kar heti 1 órában begyakorolta négy hangra 
a Himnuszt, Szózatot, Nemzeti zászló. Egyveleg magyar népdalokból, 
Kossuth induló. A szarvasbogár és a rózsa c. énekeket. A négy alsó osztály 
többi növendéke heti egy órában: különféle hanggyakorlatokat és 
több világi dalt egy hangra. Az ev. vallásuakkal külön egyházi ének.

2. Szabadkézi rajz, heti 2 óra. Kezdők: Tájkép, virág és 
állattanulmányok mellett rajzoltak természet után tárgyakat és test
csoportokat. Haladók: h. 2 óra. Használati tárgyak, gipszek mellett 
festettek aquarellben tájképeket, virágokat, állatokat és olajban táj
képeket. A tanításban résztvett 39 növendék. Tanította: März Konrád.

3. Gyorsírás. A levelezőirást a kezdők heti 1, a vitairást a 
haladók heti 1 órában tanulták Forrai Soma tankönyve alapján. A 
kezdők száma 22, a haladóké 15 volt. Előadók Hajas Béla és Kiszely 
Géza tanárok. Gyorsíróink filléreiből alapított gyorsírászati könyv
tárunk 8 kötetből és 35 füzetből áll.

4. Zene, Hajas Béla tanár, Martin György, Wikkert Lajos, Kiss 
Sándor tanítók és Stromaier Péter zenetanitó tanítottak zongorázni, 
hegedülni és fuvolázni.



VI.

írásb eli dolgozatok .
A) A magyar írásbeli dolgozatok tételei.

V. osztály.

1. Szondi halála. (Isk.)
2. A költő Zrínyi halála.
3. A fontosabb ásatások és azok jelentősége.
4. Mit szeretek olvasni ?
5. Cicero: De iinperio Cn. Pompei című beszédének gondolat

menete. (Isk.)
(I. Az uj földesur rövid tartalma.
7. Kisebb elbeszélő költemény prózába áttéve.
8. a) Mivel bizonyítja Deák, hogy Magyarország és Ausztria

között personal unió van? 
b) A felirati beszéd történeti előzményei. (Isk.)

VI. osztály.

1. Miért mondja Arany János a költészetet »hűtlen hivségnek« ?
2. Szilágyi és Hajmási mondája és feldolgozásai.
3. Hogyan fejlődik ki a bűntudatból Ágnes asszony tébolya ?
4. Hogyan teszi a költő Szigetvár elfoglalását eposznak méltó 

tárgyává?
5. Az epika fejlődésének rövid áttekintése a regényig.
6. Fejtegessük Berzsenyi »A magyarokhoz« ciinü ódáját!
7. Gertrud, Ottó és Biberach közös jellemvonásai és sorsa.
8. Munka után édes a pihenés.
9. Olvasmányaim.

■d



1. A Halotti Beszéd és Könyörgés ismertetése, jelentősége.
2. Vallásos és hazafias elemek lírai költészetünkben a vegyes 

házakból származott királyok korában.
3. A protestáns kor irodalmának főbb eszméi.
4. Mi a Zrinyiász alapeszméje és mikép domborítja ezt ki a költő 

a személyek jellemek és a főcselekmény által.
5. Csodás elemek a Zrinyiászban. (Isk.)
6. »A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél

Benne az Istennek képe leírva vagyon«
Vörösmarty.

7. A nemzetietlen kor irodalmának áttekintése. (Isk.)
8. A műveltség és a művészet eszméi Berzsenyi Dániel óda- 

költészetében.

Vili. osztály.

1. Kisfaludy Károly kisebb epikai műveiről. (Isk.)
2. a) Bánk bán a békételenek közt. 

b) Bánk bán tragikuma.
3. Vörösmarty valamelyik művének poétikai elemzése.
4. a) A parasztlázadás következményei, 

b) Horatius és Berzsenyi.
5. a) Józsika, Eötvös, Kemény. (Isk.) 

b) Mit bámulok Jókaiban ?
6. Szabad dolgozat Tompa Mihályról.
7. a)- Özv. Toldi Lőrinczné jelleme.

b) Mily hatások alatt jött létre Petőfi »Nemzeti dal«-a?
c) Földi ember kevéssel beéri 

Vágyait ha kevesebbre méri.

B) A német Írásbeli dolgozatok tételei.
V. OSZTÁLY.

1. Wie wird ein Haus gebaut?
2. Unsere Wohnung (Beschreibung).
3. Die drei Blicke (fordítás).

VII. osztály.
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4. Was ist in dein Lesestücke; »Mut. über Gut« erzählt?
5. Der Geizhals (fordítás)
6. Inhalt des Lesestückes: »Die drei Brüder.«
7. »Das Erkennen« in Prosa übertragen.
8. »Sparsam ist nicht geizig» Nacherzählung.
9: »Des Knaben Berglied« in Prosa.

10. Fordítás a conj. használatára.
11. Alles zum Guten: Nacherzählung.
12. Mutterliebe, (Fordítás)

VI. osztály.

1. Der Sänger. (Inhaltsangabe.)
2. a) Der Alpenhirte.

b) Der Alpenjäger (Frei erzählt nach Schiller)
3. Rotkäppchen.
4. Wer war Brunhilde?
5. Fordítás magyarból. (»Attila Isten ostora«)
0. Wie wurde Alarich begraben.
7. Átalakítandó két alanyi és két tárgyi alárendelt mondat 

alannyá ill. tárggyá és két egyenes beszéd függő beszéddé,
8. Was ist die Grundlage und der tiefe Gehalt von Goethe’s 

schöner Ballade: »Erlkönig»?
9. Das Schicksal des Polykrates.

10. a) Der treue Soldat.
b) Erzählen Sie den Inhalt des Gedichtes: »Die Grenadiere»!

11. »Versunken und vergessen.«
12. »A jó orvosság« (Fordítás németre.)

VII. osztály.

1. Die Ansicht des Apothekers und des Predigers über die 
menschliche Neugier.

2. Das Besitztum des Wirtes.
3. Hermann unter dem Birnbäume, Toldi in einem entlegenen 

Teile des väterlichen Hofes.
3*
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4. Mythische Elemente im Nibelungenliede.
5. Hermann und Dorothea auf dem Wege.
6. Kurz gefasster Inhalt des Epos: Hermann und Dorothea
7. Die Beschreibung der Gralburg.
8. Der Tanzbär. Lessing.
9. Der Rangstreit unter den Tieren. Lessing.

Vili. osztály.

1. Was fühlt Iphigenie im 1. und 2. Auftritte des I. Aufzuges?
2. Grundlage und Grundidee des Gedichtes: »Das Lied vom 

braven Mann.«
3. Vermeintlicher Fehler der Handlung im dritten Aufzuge des 

Dramas: »Iphigenie auf Tauris.»
4. Das Parzenlied und seine Bedeutung.
5. Fordítás magyarra. (Iph. auf Tauris V. felv. 6. jel 120-148.sor.)
6. Die Macht des Feuers. (Nach Schiller)
7. Inhalt des Gedichtes: «Die Teilung der Erde.«



MM

Vll.

A tanulók névsora, Vallása és  lakóhelye.

I. o s z t á l y .
1 Beke Andor, ág. ev., Bonyhád, Tolnáin.

Bencze Jenő, rom. kath., Tamási, Tolnám.
Bitz János, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.
Boros István, ref., Bonyhád, Tolnám.

5 Böhm Nándor, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
Böhm Béla, rom. kath., Bonyhád, Tolnám.
Brandeisz Béla, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Csépán Hlemér, rét., Bellye, Baranyam.
Davidovics József, izr., Bonyhád, Tolnám.

10 Diczendy Béla, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Erményi Gyula, róm. kath.. Bonyhád, Tolnám.
Faragó József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Gasz Antal, róm. kath., Vékény, Baranyam.
Gebauer Béla, róm. kath., Czikó, Tolnám.

15 Giinsz Andor, izr., Miszla, Tolnáin.
Haffner Imre, ág. ev., Mekényes, Baranyam.
Handel Dezső, ág. ev., Sásd, Baranyam.
Höning Konrád, ág. ev., Kistormás, Tolnáin.
Horváth Géza, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

20 Jakubitska József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Kanizsa József, róm. kath., Szakos, Tolnám.
Kaufmann János, ág. ev., Börzsöny, Tolnám.
Kienle József, róm. kath., Mágocs, Baranyam.
Kis István, izr., Jeges, Komáromul.

25 Königszbaum Manó, izr., Ráczkozár, Baranyam.
Kondor János, ref., Sepse, Baranyam.
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Lámann György, ág. ev., IVfagyaratád, Somogyin. 
Limbacher Zoltán, ág. ev., Bonyhád, Tolnám. 
Litzmann Lajos, izr., Bonyhád, Tolnáin.

30 Link Béla, róm, katli., Bonyhád, Tolnám.
Mailach Henrik, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.
May András, ág, ev., Hangos puszta, Tolnám. 
Márkus Pál, róm. kath., Képes puszta, Baranyam. 
März István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

35 Meister Frigyes, ág. ev., Rákosszentmihály, Pestm. 
Molitorisz János, ág. ev., Dunaegyháza, Pestm. 
Muszti Géza, róm. kath., Nagykozár, Baranyam, 
Müller István, róm. kath., Kárász, Baranyam.
Pál István, róm kath., Vásárosdombó, Baranyam. 

40 Péter Ádám, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.
Pirkner László, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Precsényi László, ref., Pálfa, Tolnám.
Radics Gyula, róm. kath., Zomba, Tolnám. 
Reinstein Imre, izr., Versend puszta, Baranyam.

45 Reitinger Henrik, ág. ev., Csikóstöttös, Baranyam. 
Ritzel Jakab, ág. ev., Börzsöny, Tolnám.
Roth Béla, ág. ev., Szekszárd, Tolnám.
Rothermel Henrik, ág. ev., Mucsfa, Tolnám. 
Rothermel Imre, ág. ev., Alsónána, Tolnám.

50 Sass Jenő, róm. kath,, Szederkény, Baranyam. 
Schalter Ernő, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.
Schmidt Kelemen, róm. kath., Nádasd, Baranyam. 
Schróth János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Schvarczer István, róm. kath., Kémes, Baranyam.

55 Sipos Sándor, ref., Pécsvárad, Baranyam.
Stoll Ferenc, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Szakács Imre, ref., Mórágy, Tolnám.
Szeder József, ág. ev., Bátaapáti, Tolnáin.
Sziget István, róm. kath., Hőgyész, Tolnáin.

GO Sonneníeld Sándor, izr., Szilasbolhás, Veszprémin. 
Tausz János, ág. ev., Ujsové, Bácsin.
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Trapp József, róm. kath., Köblény, Raranyam. 
Trapp Lajos, róm. kath., Sepse, Raranyam.
Valis Jenő, róm. kath., Ronyhád, Tolnám.

65 Vágó László, izr., Siklós, Raranyam.
Vukalovics Géza, róm. kath., Ronyhád, Tolanm. 
Wieszner János, ág. ev., Mekényes. Raranyam. 
Wanschura Jenő, róm. kath., Szászvár, Raranyam. 

69 Ziegler Mário, ref., Szekszárd, Tolnám.

Magántanulók:

Dankó Gyula, ág. ev. Nagymányok, Tolnám, 
Honig Anna izr. Ronyhád, Tolnáin.

Kimaradtak:

Mühl Lajos, ág. ev. Ronyhád, Tolnám.
Walter Gyula, róm. kath. Czikó, Tolnám.

II. o s z t á l y .

Atlasz Hermann, izr. Ronyhád, Tolnám.
Raumann Ádám, róm. kath. Tabód, Tolnám. 
Raumann József, róm. kath. Tabód, Tolnám. 
Rolics László, róm. kath. Komló, Raranyam.

5 Rucsky János, ág. ev. Somogyszill, Somogyin. 
Cziglányi Aladár, ref. Pécsvárad, Raranyam. 
Davidovics Manó, izr. Zomba, Tolnám.
Delibok László, róm. kath. Vékény, Raranyam. 
Denk Lajos, róm. kath. Paks, Tolnám.

10 Diczendy Kálmán, róm. kath. Ronyhád, Tolnám. 
Dietrich Fülöp, ág. ev. Okér, Ráesni.
Doszpod József, róm. kath, Harcz, Tolnám. 
Englinann Pál, izr. Ronyhád, Tolnám,
Fehér Andor, izr. Pécsvárad. Raranyam.

15 Frank István, isin .róm. kath. Pécs, Raranyam.
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Gaszner János, rom. kath. Bátaszék, Tolnáin.
Geisz Károly róni. kath. Siklós, Baranyam.
Gubicza Imre, róm. kath. Alsómedgyes p. Tolnám. 
Halasi György, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.

20 Handl Ede. ág. ev. Bonyhád, Tolnain.
Hank Jenő, róm. kath. Kisfalud, Baranyam.
Hipp Imre, róm kath. Komló, Baranyam.
Hoff Károly, ág. ev. Bonyhád. Tolnám.
Hoffmann János, ág. ev. Paks, Tolnám.

25 Horváth Alajos, róm. kath. Kistápe, Tolnám.
Keller József, róm. kath. Varasd, Tolnáin.
Kovács Jenő, ref. Ocsény, Tolnám.
Kovjanics Sándor, g. kel. Rácztöttős, Baranyam. 
Kretschmann Henrik, ág. ev. Hidegkút, Tolnáin.

30 Krumm Ferencz, ág. ev. Tiszakálmánfalva. Bácsin. 
Kulcsár Gyula, róm. kath. Varga, Baranyam.
Kurz Emil, ág. ev. Tamási, Tolnám.
Kurtz Ferenc, ág. ev. Szilasbalhás, Veszprém 
Lafferton Imre, ág. ev. Bonyhád, Tolnám.

35 Láng Sándor, ág. ev. Sárbogárd, Fehérin.
Lemle Dénes, ág. ev. Györköny, Tolnám.
Lévay Dezső, róm. kath. Pécsvárad, Baranyam.
Márkus István, isin. róm. kath. Képes puszta, Baranyam. 
Meiszter Antal. ág. ev. Rákosszentmihály, Pestm.

40 Morgenthaler János, ág. ev. Tiszaistvánfalva, Bácsin. 
Mozer János, róm. kath. Tevel, Tolnám.
Müller Lajos, ág. ev. Sárpilis, Tolnám.
Oravecz Sándor, róm. kath. Bátaapáti, Tolnám.
Pap Antal, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.

45 Papp Géza, ág. ev. Sopron, Sopronm.
Papp Mihály, róm. kath. Magyarkeszi, Tolnám. 
Pazsitzky István, ág. ev. Tamási, Tolnáin.
Perczel Mihály, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Petz Ernő, róm. kath. Vokány, Baranyam.

50 Sajó Sándor, izr. Bonyhád, Tolnám.
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Somogyi Dénes, róm. katli. Börzsöny, Tolnám. 
Scherlaub Mihály, róm. katli. Sásd, Baranyáin. 
Schmiedt János, ág. ev. Bonyhád, Tolnám. 
Schneider Gábor, róm. katli. Zomba, Tolnám.

55 Schrauth Konrád, ág. ev. Nagyhajmás, Baranyam. 
Schwabik József, róm. katli. Tevel, Tolnáin.
Steiner Sándor, izr. Szalatnak, Baranyam.
Strigenz János, isin. róni. katli. Mucsi, Tolnám. 
Strohmeier Ádám, róm. katli. Bonyhád, Tolnám.

60 Szabácsy Dezső, ref. Váralja, Tolnám.
Szabó Atilla, isin. ref. Pécs, Baranyam.
Szeifert János, ág. ev. Hidas, Baranyam.
Társitz Henrik, ág. ev. Somogyszill, Somogyin. 
Tímár Ignác, róni. katli. Magyarkeszi, Tolnám.

65 Vámosi László, izr. Győrszentmárton, Győrm. 
Wickert Lajos, ág. ev. Bonyhád, Tolnám.
Wolt Dénes, izr. Bonyhád, Tolnám.
Zavaros Elemér, róm. katli. Kölesd, Tolnám.

Magántanulók:

Leichner Miklós, izr. Pécsvárad, Baranyam.
70 Straicher Benő, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.

Kimaradtak:

Weiszenburger Antal, róm. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Walter Róbert, róm. kath. Czikó, Tolnám.

111. osztály.

Andrics Arzén, gör. kel., Mais, Baranyam.
Balassa Ferenc, ág. h. ev., Budapest.
Bayer József, róm. kath., Lovászhetény, Baranyam. 
Benedek István, ág. h. ev., Kölesd, Tolnám.

5 Diczendy Dénes, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
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Drechsler Károly, róm. kath., Szálka, Tolnám.
Eicher Zoltán, róm. kath., Konyhád, Tolnám.- 
Farkas István, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám.
Fehér Ödön, izr., Pécsvárad, Baranyam.

10 Frey István, ág. h. ev., Kaposszekcső, Baranyam. 
Gyalog László, ág, h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám.
Győri László, rét., Öcsény, Tolnám.
Haffner Vilmos, ág. h. ev., Mekényes, Baranyam. 
Hoffmann Rezső, ág. h. ev., Kaposszekcső, Tolnám.

15 Honig József, izr., Mágocs, Baranyam.
Horváth György, róm. kath., Kakasd, Tolnám.
Hölczl Dezső, ág. h. ev., Felsőnána, Tolnám.
Hukker Tibor, róm. kath., Szalatnak, Baranyam.
Kiss Lajos, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám.

20 Kovács Gyula, ref., Siómaros, Veszprémin.
Kovács László, ág. h. ev., Öcsény, Tolnám.
Kracher István, ág. h. ev., Bátaapáti, Tolnám.
Kurz Ferenc, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Kurz József ism., ág. h, ev., Györköny. Tolnám.

25 László Gyula, unit., Dombóvár, Tolnám.
Lovinusz Dezső, róm. kath., Szászvár, Baranyam. 
Menhardt László, ág, h. ev., Tiszakálmánfalva, Bácsin. 
Müller György, ág. h. ev., Sárpilis, Tolnám.
Müller János, ref., Pécs, Baranyam.

30 Palikó Gyula, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Perlberger Oszkár, izr., Bonyhád, Tolnám.
Prack István, róm. kath., Kisvaszar, Baranyam.
Précsényi István, ref., Pálía, Tolnám.
Puskás Jenő, ág. h. ev., Tordas, Fehérm.

35 Reitberger János, róm. kath., Apar, Tolnám.
Saly József, ág. h. ev., Martonvásár, Fehérm.
Schrammel Károly, ág. h. ev., Tiszakálmánfalva, Bácsin, 
Schultheisz János, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Sikó Attila, ref., Nagypall, Baranyam.

40 Sikó Zoltán, ref., Nagypall, Baranyam.



43

Simkó János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Sóti Gyula, róm. kath., Ozora, Tolnám.
Spiczer Endre, izr., Dunaföldvár, Tolnám.
Spiczer Imre, izr., Dunaföldvár, Tolnám.

45 Szeitleben Lajos, ág. h. ev., Dunaegyháza, Pestm. 
Tarján Vilmos, izr., Decs, Tolnáin.
Ugrosdy László, róm. kath., Kisdorog, Tolnám. 
Zavaros Tibor, róm. kath,, Kölesd, Tolnám.

49 Végh István, róm. kath., Felsőireg, Tolnáin.

Gojkovics Vladimir, gör. kel., Siklós, Baranyam.

Schadt József, róm. kath., Harkány, Baranyam.

Appel András, ág. h. ev., Tékes, Baranyam.
Bálint Ambrus, ref., Nagydorog, Tolnám.
Bokor Vilmos, izr,, Bonyhád, Tolnáin.
Bruckman Jenő, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.

5 Csima József, ref., Bonyhád, Tolnám.
Farkas Zsiginond, izr., Bátaszék, Tolnám.
Feik János ág. h. ev., Váralja, Tolnám.
Friedrich Lajos, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám. 
Gruics György, g. kel., Kácsfalu, Baranyam.

10 Guttman Mór, izr., Decs, Tolnám.
Hahn József, róm. kath., Czikó, Tolnám.
Haiser János, ág. h. ev., Szárazd, Tolnám,
Halmi Árpád. róm. kath., Harta, Pestm.
Holländer Hugó, izr., Bonyhád, Tolnám.

15 Hölczl Antal, ág. h. ev., Felsőnána, Tolnám.
Hónig Miksa, izr., Kisvejke, Tolnám.
Horváth Béla báró, róm. kath., Mágocs, Baranyam.

Magántanuló:

Kimaradt:

IV. osztály.
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Horváth Lajos, róm. kath., Kakasd, Tolnám.
Kapeller Henrik, ág. h. ev., Hidas, Bárány am.

20 Komlósi Gyula, r. kath., Dályok, Bárányául. 
Landthaller Zoltán, róm. kath., Nagydád, Fehérm. 
Lehman Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Miklós József, ref., Nagydorog, Tolnám.
Nagy András, róm. kath. Uzdborjád, Tolnám.

25 Niederland Imre, róm. kath., Kövesdpuszta, Tolnám. 
Pintér Károly isin., róm. kath., Magyarkeszi, Tolnám. 
Propszt László, róm. kath.. Hosszuhetény, Baranyám. 
Rácz Árpád, róm. kath., Vékény, Baranyam.
Reisz János, róm. kath., Bonyhád. Tolnám.

30 Reitberger István, róm. kath., Apar, Tolnám.
Róth Ferencz, ág. h. ev., Szekszárd, Tolnám.
Rück Henrik, ág. h. ev., lzmény, Tolnám.
Schweiz Tibor, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Simon Lajos, ág, h. ev., Zágráb.

35 Tomka József, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Vaitsch István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Vargha László, ref., Bátaszék, Tolnám.
Veltin Ferencz, róm. kath., Feked, Baranyam.
Wack Albert, ág. ev., Tiszaistvánfalva, Bács-Bodrogm. 

40 Zathureczky István, ág. h. ev.. Apátvarasd, Baranyam.

Kimaradt:
Krász Ádám, róm. kath., Czikó, Tolnám.

V. osztály.

Balogh Lajos, ism., róm. kath., Nagydorog, Tolnám. 
Bániczki István, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám. 
Beke Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Benedek János, ág. h. ev., Kölesd, Tolnám.

5 Bóna Sándor, ref., Márfa, Baranyam.
Fekete Géza, róm. kath., Székesfehérvár,
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Greisinger Ottó, ág. h. ev., Szombathely.
Halmos Alfréd, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Hamel Béla, ág. h. ev., Bácsfeketehegy.

10 Herger Nándor, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Hoffmann Imre, ág. h. ev., Jánosmajor, Tolnám.
Horváth Jenő, róm. kath., Rakasd, Tolnám.
Kiss István, ág. h. ev., Simontornya, Tolnáin.
Koszorús Sándor, ref., Pusztaapáti, Tolnám.

1 5 Kring Béla, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Laki Zoltán, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Máté Károly, róm. kath., Bátaszék, Tolnám.
Pető Kálmán, ág. h. ev., Gyönk, Tolnám.
Pintér Béla, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.

20 Radácsy Kde, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Radojcsics Neinányá, gór. kel., Dunaszekcső, Bárány am. 
Rasztovics Miklós, isin., gör. kel., Petrinya. Zágrábin. 
Schrammel Endre, ág. h. ev., Tiszakálmánfalva, B.-Bodr.-m. 
Somogyi József, ág. h. ev., Budapest.

25 Stiefelmeyer Henrik, ág. h. ev., ükér, Bács-Bodrogin. 
Stróbl Pál, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin.
Szász Imre, ref., Gyönk, Tolnám.
Thuránszky Ernő, róm. kath., Ipolyság, Hontm. 
Todorovics György, gör. kel., Pakrácz, Pozsegain.

30 Zmáger Lajos, róm. kath., Siklós, Baranyam.

Baneth Aladár, izr. Mohács, Baranyam.
Bereczk Adorján, róm. kath., Simontornya, Tolnám. 
Békéi Béla, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Bús József, ref. Decs, Tolnám.

5 Csók Sándor, ref. Dunaszentgyörgy, Tolnám.

Magántanuló:
Fink Dezső, róm. kath., Szekszárd, Tolnám,

VI. osztály.
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Farkas József, izr. Bátaszék, Tolnám.
Feliérváry István, róm, kath., Bonyhád, Tolnám. 
Fleischmann Ottó, izr. Bonyhád, Tolnám.
Földes Jenő, izr. Hőgyész, Tolnám.

10 Hajnóczy Zsigmond. ág. h. ev. Szenta, Somogyin. 
Honig Elek, izr. Magyarlukafa, Somogyin.
Kienle Ernő, róm. kath., Somberek, Baranyam. 
Kirchner József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Kring Elemér, ág. h. ev. Kéty, Tolnám.

15 Kunszt Henrik, ág. h. ev. Alsónána, Tolnám.
Mayer Zoltán, ág. h. ev. Böhönye, Somogyin.
Pick Elemér, izr. Bonyhád, Tolnám.
Polgár József, ág. h. ev., Tamási, Tolnain.
Ressz János, róm. kath. Bonyhád. Tolnám.

20 Schlichtherle Károly, róm. kath. Bonyhád, Tolnáin. 
Schmidt János, róm. kath., Németmárok. Baranyam. 
Schöck Gyula, ág. h. ev. Sárbogárd, Fehérm.
Schweiz Zoltán, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Simon Ödön, róm. kath., Decs, Tolnám.

25 Stadler Imre. róm. kath., Móriczpuszta, Bácsbodrogin. 
Stancsics Ferenc, róm. kath., Nagyszokoly, Tolnám. 
Szalay László, ág. h. ev. Magyarkér, Tolnáin.
Végh János, róm. kath., Felsőireg, Tolnám.
Weigl Károly, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.

30 Weisz Márton, izr. Gyalán, Soinogym.
Wink Henrik, ág. h. ev. Váralja, Tolnáin.

. Magántanulók:
Gojkovics István, gör. kel., Siklós, Baranyam.
Lévai István, izr. Dunaföldvár, Tolnám.
Stein György, ág. h. ev. Tolna, Tolnám.

Kimaradtak:
Kovács Pál, ref. Szörény, Somogym.
Német István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Palikó Sándor, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.



Vll. osztály.
Aschwitz Sándor, róm. kath., Gyönk, Tolnám. 
Baumgartner Ödön, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Berzsenyi Imre, ág. h. ev., Siklós, Baranyam.
Gutli Ferenc, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.

5 Győré Sándor, ref., Sárszentlőrinc, Tolnám.
Hárs János, ág. h., ev., Paks, Tolnám.
Heimann Imre, izr., Felsőireg, Tolnám.
Hof János, ág. h. ev., Gyönk, Tolnám.
Kallivoda Jenő, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.

10 Körmendy Zsigmond, róm. kath, Kővágóörs, Zalain. 
Krausz Sándor, izr., Komló, Barauyam.
Lehmann István, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám,
Lővy Miksa, izr., Bonyhád, Tolnám.
Nagy Ferenc, róm. kath., Uzdborjád, Tolnám.

15 Perrey Perron László, róm. kath., Budapest, Pestm. 
Posevitz Albert, ág. h. ev., Nagyrőce, Gömörm.
Riesz Manó, izr., Wesselény, Trencsénm.
Rolni Adám. ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Schaff Antal, róm. kath., Magyarszék, Baranyam.

20 Schultheisz Zoltán, ág. h. ev., Keszőhidegkut, Tolnáin. 
Síkos Kálmán, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.
Sohl György, ág. h. ev., Ujsové, Bácsbodrogm.
Szabó József, ref., Kémes, Baranyam.
Szauerveiu Béla, ág. h. ev., Ráczkozár, Baranyam.

25 Szeitleben Gusztáv, ág. h. ev., Dunaegyháza, Pestm. 
Szűcs Ferenc, ág. h. ev., Zalaszentgrót,
Teier Béla, róin. kath., Nagykajdacs, Tolnám.
Thassy Gyula, róm. kath., Drávatainási, Somogyin.

Kimaradt:
Koncz István, róm. kath., Mohács, Baranyam., magánt.

Vili. osztály.
Ács Sándor Béla, ág. h. ev., Szárazd. Tolnám.
Agárdi Kde, róm. kath.. Pécsvárad, Baranyam.
Berta János, róm. kath., Tamási, Tolnám.
Bieber János, ág. ev., Szeghegy, Bácsmegye.

5 Bucher Ádám, róm. kath., Tolna, Tolnám.
Bubregh János, róm. kath., Sellye, Baranyam.
Deptner Tibor, ág. h. ev., Siklós, Baranyam.



48

Dirab Jenő, gör. kath., Lipik, Pozsegam.
Fördős Dezső, ág. h. ev., Uzdborjád, Tolnám.

10 Frank Károly, ág. h. ev., Mekényes, Bárányára. 
Gronwald József, ág. h. ev., Ráczkozár, Bárányára. 
Gruics Károly, g. kel., Borjád, Bárányára.
Horváth István, g. kel., Bolmány, Bárányára.
Kéri János, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.

15 Klug János, róm. kath., Börzsöny, Tolnám.
Koritsánszky Viktor, ág, h. ev., Kölesd, Tolnára. 
Korossy Dezső, ág. h. ev., Szabadka, Bácsm.
Kovács Endre, ref., Bátaszék, Tolnám.
Kovács István, ref., Bátaszék, Tolnám,

20 Kurz István, ág. ev. Czecze, Fehérra.
Kuszmann Gyula, róm. kath., Tátraloranicz, Szepesin. 
Kuszraanovics Dobre, g. kel., Villány, Bárányára. 
Lőrincz Gyula, ref., Bonyhád, Tolnára.
Lukács Antal. r. k., Simontornya, Tolnám.

25 Martin György, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Menz János, ág. h. ev., Kalaznó, Tolnám.
Müller Imre, ref., Bonyhád, Tolnám.
Oravetz István, róm. kath., Bátaapáti. Tolnám.
Schäfer Henrik, ág. h. ev., Belecska, Tolnám.

30 Schlitt Gyula, ág. h. ev., Mekényes, Bárányára.
Schreck Ádám, róm. kath., Bonyhád, Tolnára.
Schweiz Elemér róm. kath.. Bonyhád, Tolnám.
Schreyer Lajos, róm. kath., Siklós, Bárányára.
Somogyi István, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin. 

35 Vámosi Tibor, izr., Bonyhád, Tolnám.
Magántanulók:

Avar Gyula, róm. kath., Újvidék, Bácsm.
Hattyuffy Elemér, ág. ev. Székesfehérvár.
Lengyel Dezső, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.

Kimaradtak:
Godova János, ág. ev. Dunaszentgyörgy, Tolnám. 
Schmiedt János, ág. ev. Gyönk, Tolnáin.
Zulauf Henrik, ág. ev. Kéty, Tolnáin.



i x .

A tanulók előmenetele és  magaviseleté 
a tanéV Végén.

Minő előmenetelt tanúsított?
1. II. III. IV. V . VI. VII. V i l i .

Ös
sz

es
en

osztályban

Minden tárgyból jeles 4 4! 1
1

2 6 2 2 2 23

Minden tárgyból legalább jó 11 7 101 7
1 1

3 9 7 3 57

Minden tárgyból legalább elégséges 41 46 2 3' 1 7
1

15 14 13 28 197

Egy tárgyból elégtelen 4 3 9 41 3
|

4 4 2 33

Két tárgyból elégtelen 2 4 3 4 1
1

3 — 3 20

Több tárgyból elégtelen 9 6 4 6 3 2 2 32

Összesen '7 í j?0 5o[40 31 34i28l38" 3(52I I  I  I  I  I  I  I  I  I
II. Magaviselet.

Minő magaviseletét tanúsított ?
l . I I .  I I I .  II V .  V .1 1 1 V I . V I I . V i l i .

Ö
ss

ze
se

n

osztályban

Jó
r~
65

r~
55 40 34 20i t

~~1 
27 22 35

| I 298

Szabályszerű 3 11
| !

9 6 10| i 4 51-1 48

Kevésbbé szabályszerű 1 2 1 — 4

Rossz 1
1 —

Összesen 69|ö8 49 40 30 31 28 35 3 5 0

*) A magántanulók a magaviseletből osztályzatot nem kaptak.
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X.

Könyvtár, szertárak, bútorzat.

A könyvtár gyarapodása.
A) Vétel utján:

1. Folyóiratok, szaklapok és füzetes vállalatok:
Akadémiai kiadványok 20 kor. 10 fill.
Budapesti Szemle 24 » 20 >
Magyar Paedagogia 10 » 10 »
Tanáregyesületi Közlöny 8 » 10
Gymnasialwesen 24 » --- »
Lelirprohen und Lehrgänge 12 » 60
Neue Jahrbücher
Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum

36 » --- »

Értesítője 3 » 10 »
Magyar Nyelvőr 12 » 10 »
Irodalomtörténeti Közlemények 10 » 10 »
Egyetemes Philologiai Közlöny 12 » 10 »
Századok 10 » 10 »
Közgazdasági Szemle 20 » —
Evang. ürálló 12 » 10 »
Magyar Figyelő 20 » — y>
Uránia 10 » 10 »
Művészet 20 » 20
Ethnographia 
Természettud. Közlöny

6 * 10

Állattani Közlemények 
Botanikai Közlemények 
Magyar Ghemiai Folyóirat

30 » 10 
átalány

Tornaiigy 6 » 10 >
Összesen: 307 kor. 30 fin.

4



H
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il. Könyvek: tudományos művek.

Abafi: Magyarország lepkéi 
Ábrahám : Fizikai kísérletek, 2 k.
Berger: Schillers Leben und Werke 2 k.
Bergk: Poetae Lyrici Graeci I. k.
Berkeszi István: Rendi országgyűléseink magyarsága.
Blücher: Praktische Pilzkunde
Burián: Latin synonimika
Burns Róbert költeményei, ford. Lévay József
Bürger: Gedichte (Griesbach) 2 k.
Czobor Béla: Magyarország pecsétéi 
Czobor Béla: Magyarország középkori várai 
Cserép József: Homeros Odysseiája 
Deák Ferenc beszédei tí kötet.
Demkó: Az orvosi rend története 
Dessoir: Philosophisches Lesebuch 
Emery: A növények élete 
Entz Géza: A véglények köréből.
Érdujhelyi Menyhért: A közjegyzőségek története 
Ferdinándy Géza: Az arany bulla 
Filozófiai irók tára XX — XXIV. 5 k.
Gille: Philosophisches Lesebuch 
Grillparzer: Ein treuer Diener seines Herren 
Haeckel Ernő: Világproblémák 
Hahn : Pilzsammler
Havas-Kuzsinszky: Budapest régiségei 10 k.
Heinrich Gusztáv: Bánk bán a német költészetben 
Höffier: Lesestücke aus philos. Klassiker 
Horatius költeményei. Ford.: Barna F.
Juvenalis satirái. Ford.: Barna F.
Kabdebó Gyula: Az építőművészetek története I, k. 
Kapi Béla: Ab astra . . .
Kérészy Zoltán: A magyar országgyűlések eredete
Krausz Jakab: Bevezetés a filozófiába 3 k. ____

Átvitel:

3 0 . - k o r

1 6 .  - • >

1 6 . 8 0 5 5

1 6 . 8 0

1 . —

1 . 2 0

1 . 6 0

1 . 4 0 V

9 . 6 0 V

2 .  _
>>

1 . 2 0 >>

4 . 4 0 V

6 0  — V

1 0 ,  - n

8 . 1 6 ) )

1 2 . — >>

1 2 . — V

8 .  - V

3 . — ))

1 1 . 8 0 V

2 . ____ )?

7 . 2 0

2 4 . - >>

2 . — >>

1 . — ))

3 . — V

5 . 2 0 )>

2 4 . -

3. - >>

2 . —

2 6 . — )>

330.08 kor.

*
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Lauschmann: A járványok története 
Lenau’s 5 Werke (Koch) 2 k.
Lipps: Psychophysik 
Lukács György: A lélek és a formák 
Luthardt: Kompendium der Dogmatik 

„ Kompendium der theol. Ethik 
Márki Sándor: A longobardok 
Műveltség könyvtára 1 kötet 
Palágyi Lajos: A Hesperidák kertje 
Palágyi Menyhért; Az ismerettan alapvetése 
Pap Illés: Arany János hűn eposza 
Petőfi Sándor összes művei (Havas) 6 k. 
Pfandler: Physik des täglichen Lebens 
Ranke: A római pápák .‘5 k.
Ribot: Az emlékezet betegségei 
Scheffel: Ekkehard.

„ Der Trompeter 
Schiller: Az örökös főrendiség eredete. 
Schwartz Gyula ; Görög történelem 
Simonyi Zs.: Német és magyar szólások 
Szabolcsy: A közlekedés története 
Székely István : Ösztön és ész 2 k.
Székely Aladár: Arany Toldija 
Szitnyai Elek: Az életfilozófia problémái 
Sztojits Iván: Tcozófia
Szurmay : A honvédség fejlődésének története 
Tacitus műveiből szemelvények (Gyomlay) 
Fugáini: Megyei önkormányzatunk 
Wilde Oszkár: A readingi fegyház balladája 
Zelovich: A budapesti lánchíd

Áthozat: 330.08 kor
2.— »
8.40 »

—.96
y y

4.—
y y

9.60 y y

9.60 V

1.— y y

24 — y y

2._
y y

6.— y y

3.— y y

56.— y y

6 — y y

16.— y y

1.— y y

7.20 y y

5.7 6 y y

7 .—
y y

14.—
8.— y y

3 — y y

8.— )•
1.60 y y

8.— y y

L — y y

3.—
2.80

—.30 y y

—.30 y y

1.50 y y

551.10 kor.
Régi szerzemény 20266.68 „

Összesen 20817.78 kor. 
B) Ajándék utján: Hivatalos Közlöny (a vallás és közokt. min. aj.)

Magyar Nyelv » » » » »
Rovartani Lapok VIII-X. (Sass László aj.) 
Erdészeti Lapok XLiX, (Sass László aj.;

4*
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Az ifjúsági könyvtár gyarapodása 1910/11 évben.

Abonyi, Itt a szép alföldön 
» Az egyetem pallosa 

Császár, Kisfaludy Sándor 
Ebe, Művészettörténeti olv.
Eötvös, Magyar alakok 

» Emlékezések 
Eötvös J., A falu jegyzője 
Ferenczy, Csokonai 
Gárdonyi, Isten rabjai 2 k.
Herczeg, A botiszerzők

» A fehér páva
» A királyné futárja

Jókai, Tengerszemii hölgy 
» Epour si rnuove 2 kt.
» Kis királyok 2 kt.

Jósika, Abafi 2 kt.
» Az utolsó Báthori 
» A zöld vadász 

Kenedi, Szénrajzok 
Keller Helén Önéletírása 
Kozma, A tegnap és ma 
Kibot, Az emlékezet betegségei 
Meller, Michael Angelo 

» Ferenczy István 
Mikszáth, Jókai Mór és kora

» Összes munkái II. sorozat 9— 16. kt.
Molnár, A Pál utcai fiuk 
Pékár, Tatárrabság 2 kt.
Szabolcska, Dalok hazulról
Szilágyi, A magyar nemzet tört. IV., V., VI. kt.
Szitnyai, A hibás gondolkodás
Dr. Schubert, Az állatok természetrajza

4.— kor.
4.— »
2.50 »
6 . —  » 

9.— »
4. —  »

10.— »
2.50 >
5. —• »

3.50 >
4.— »
4.— >
8.— > 
8.— » 
4.— »
3.— »
3.—- »
3 .— »
2.—  »
3. — » 
1.— »

10.— »
12.— » 

8.— » 
54.— »

4. — »
8.— »
2.50 »

48.—  *

8.80 »
Átvitel: 253.80 kor-
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Áthozat 253.80 kor.
Szitnyai, A lelki tehetségek eredete 1.— y>
Tábori, Átalakulások 2.— »
Thaly, Kuruczvilág 2 —
Várdai, Mikszáth Kálmán 2.50 »
Wilde, De profundis —.60 »
Kapi B., Ad astra 3.—
59 kt. bekötése 51.10 »

• Összesen: 316 .- kor.

A j á n d é k o z á s u t j á n :
Ilelfenbein Dániel ur: Arany j. összes művei 20.— kor.
Kner Izidor ur: Simonyi ezredes 2.—

Ez évi szerzemény 338.00 kor.
Régi szerzemény 1772.—

Összesen 2110.— kor.

A fizikai szertár gyarapodása az 1910 11. iskolai évben.
Mérőeszközök.

Összehajtható méter mérték 1.— kor.
Egyenes nonius mintája 14.— »
Körnonius mintája 26.50
Goniometer 36.— »
Demonstratios mérleg hydrostatikai, 1000 gr. meg

terhelésre, 7io gr. érzékenységgel 144.— »
Két rövid csésze hydrost. kísérletekhez 24 —
Mohr-féle mérleg a folyadékok fajsulyának meghatározására 55.— »
Súly tétel a demonstratios mérleghez 25.— »
Sphaerometer 75.— »
Mikrometer 16.50 »
Súlypont idomok 7.—
Emeltyű minta állványon sulyokkal 25.— »
Római mérleg mintája 12 .- »

Átvitel 461 .- kor.



Áthozat 461.— kor.
Hídmérleg mintája 12.-- »
Kalmár mérleg 12.— »
Hengerkerék mintája 7.— »
Csigasor állványon álló és mozgó csigákkal, potential

csigasorokkal 72.— »
Lejtő mintája 90.— »
Ék mintája 28.— »
Csavar mintája fémből , 12.— »
Ingaállvány 3 ingával 1 : 4 : 9  15.— »
Schmidt-féle pörgettyű 24.40 »
Hydrostatikai universalis készülék 216.— »

Aeromechanika.
Toricelli cső üvegcsappal, osztással 7.— »
Fortin-féle barometer 130.— >
Aneroid barometer grafikus jelzéssel 150.— »
Állványos olajos légszivattyú 380.— »
Héron kútja 40.— »
Egy kamráju fújtató 2.— »
Nagy fújtató a kettős szirénához 90.— »
Gasometer üvegből 70.— »
Lopó — -70 »
Méregszivó 1-60 »

Rezgéstan és akustika.
Chemiai harmonika 8.— »
Forgó tükör gázégővel 33.— »
Helmholtz-féle kettős sziréna 300.— »
Lissajouss-féle vibratios mikroskop 120. — »
Kis monochord a vibratios mikroskophoz 12.— »
Resonatorok Kőnig-féle 120.— »
Nyirettyű 4.— »

Optika.
Laterna magika képekkel 35.— »
Keppler-féle teleskop 360 . —  »

Átvitel 2812.70 kor.



Sgravesande-féle gyűrű 
Pyrometer Kohl szerint 
Vizkalapács
1 lygro meter Regnault-féle

Mágnesség.
Mágneses vasérc 
4 drh mágnesrud 
Compass
Weber-féle magnetometer

Áthozat 2812.70 kor.
8.— > 

90. —  »

2.40 » •

80. —  »

4.— »
20.— » 
3 — »

100.— *

Statikai
Üvegrud dörzsszerrel 
Ries-féle megosztási készülék 
Dellmann-féle elektrometer 
Exner-féle elektroskop 
Franklin-féle tábla 
Lane-féle mérőpalack 
Leydeni battéria

elektromosság.

2.— »
20.— »
65.— »
30.— »
10.— »
24.— y> '
20.— »

Galvánelektromosság.

Bemártási telep Bunsen-féle 
Beetz-féle galvanometer 
Gau Gain-féle tangenstájoló 
Froment-féle elektrometer 
Kettős állomás Morse szerint 
Széncsucs regulator 
Elektr, vasút mintája sínekkel 
Inductios készülék 
Marconi-féle drótnélküli táviró

95 . —  »

150 .—  »

80 .—  » 

65 . —  »

120.— > 
7 0 —  »

70 . —  »

58 . —  »

330 . —  »

Kosmographiai tanszerek.
Passage cső mintája 
Aequatorial készülék

Átvitel

60.— » 
250.— »

4639.10 kor.
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Áthozat 4639.10 kor.
50.— »

Atwood-féle ejtőgép becserélése 210 K ráfizetéssel 210.— »
Uj beszerzés 69 drb 4899.10 kor.

Régi beszerzés 542 drb 10825.21 » 
Összes berendezés 611 drb 15724.31 kor.

Természetrajzi szertár.
A j á n d é k o z á s  u t j á n :

Kuszmann Gyula úr: 1 drb. zerge, melynek kitömési költségeit az 
iskola viselte. Értéke: 150.— kor.

Kiss István V. oszt. tanuló: 1 drb. barlangi medvefog. 1 drb termés 
arany, 1 drb. gipsz kristály.

Chemiai eszközök 
Vegyszerek 
1 drb. lupe

Vé t e l  ú t j á n :
136. — kor. 
65.— » 
10.— »

•

Uj beszerzés 361.— kor. 
Régi felszerelés 4191.— » 

Összesen 4559.— kor.

Földrajzi szertár.
1 drb. térképtartó szekrény 40.— kor.

Múlt évi kimutatás 835.-— »
Összesen 875.— kor.

Történelmi és művészeti szertár.
Változatlan, értéke > 855.— kor. 

Rajzszertár.
Várdai Sz. Magyar díszítő stil 20,— kor.
A testek javítása és újra festése 18.— »
2 pisztoly, ajándék 2.— » 

40.— kor.
Múlt évi kimutatás 1581.05 »

Összesen 1621.05 kor.



57

Torna és játékszertár.
Változatlan; 587 drb. értéke 2611.— kor.

Világítás.
A villanyvilágítás bevezetése és felszerelése 909.72 kor.

Bútor.
1. A tanári könyvtár számára 4 drb. szekrény, a) 50 K 200.— kor.
2. Az ifjúsági könyvtár számára egy drb. szekrény 35.— :
3. A földrajzi szertár számára egy drb, szekrény 40.— »
4. Az igazgató iroda számára óra 54.— »

Beszerzés 32$.— kor.
A múlt évi érték volt 18528.— »
A bútorzat becsértéke 18857.— kor.



XI.

Belmissiói-Egyesület.

Intézetünk ez évben egy nemes célú körrel gyarapodott, a Bel- 
missiói körrel. E kör célja az ifjúság öntevékenysége útján szellemi 
és erkölcsi téren az evangeliomi világosságnak és szeretetnek ápolása, 
továbbá a hitből fakadó cselekedeteknek gyakorlása a segítő és óvó 
szeretet munkái által. A honszeretettel együtt az evangéliumi szelle
met igyekszik tagjai szivébe oltani.

A Belmissiói kör 1911. március 12-én tartotta alakulógyülését 
Genersich Tivadar főgitnn. vallástanár vezetése mellett. Tagjainak 
száma 127. Tisztviselői a következők voltak: titkár Somogyi István 
Vili. o. t., jegyző Gronwald József VIII. o. t., pénztáros Schaffer 
Henrik VIII. o. t., énekvezető Martin György VIII. o. t.

A kör tagjai mindazok az I—Vili. o. tanulók lehettek, akik a 
kör céljaira legalább 1 kor. tagsági dijat fizettek. Célja elérésének 
érdekében a kör két közgyűlést és két összejövetelt tartott, egyet az 
I— IV. o. tanulók s egyet az V—Vili. o. tanulók számára. Az ösz- 
szejöveteleken a kör tagjai énekeltek, imádkoztak, bibliai szakaszokat 
magyaráztak, felolvastak, szabad előadást tartottak, szavaltak, saját 
szerzeményű imákat mondtak. A felolvasások és előadások vallás-er
kölcsi tárgyuak voltak.

A szavalások megbirálásánál a kör nem annyira a külső elő
adásra, mint inkább a költeményekben rejlő vallásos eszmékre, gon
dolatokra ügyelt, a melyek fölött eszmecserét folytatott. A kör cél
jainak előmozdítására szolgáló könyvtárt ez idén még nem létesített, 
s folyóiratokat sem járatott, mivel csak későn, az iskolai év vége 
felé alakult s vagyoni állapota sem engedte.

Külön e helyen is hálás köszönetét mond a kör inéltóságos 
véssei Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő úrnak, ki nemes szivé
től indítva a kör céljai™ egy 500 koronás alapítványt tett.



A jótékonyságot a kör már az idén is gyakorolta.
Szerény anyagi viszonyaihoz mérten 35 K.-t szavazott meg ilyen 

célra, még pedig 5 K.-t a torzsai confirmandus otthonra. 5 K.-t a 
pozsonyi theol. otthonra, 5 K.-t az újpesti ev. egyháznak templom- 
építésre, 5 K.-t a nagykárolyi ev. egyháznak templom- és iskolaépí
tésre, 15 K-t szegény tanulók segélyezésére. Ezenkívül az Egyetemes 
Gyámintézetre alapszabályszerűen 29 K 34 fillért juttatott. Összes 
adományai tehát Ö4 K. 34 fillérre rúgnak. Saját fölszerelésére 3 K. 
20 fillért fordított.

A kör vagyoni állapota a lefolyt iskola évben a következő volt 
Tagsági dijakból befolyt: 278 kor. 41 fillért 

Kiadás: G7 » 54 »
Készpénzmaradvány: 210 kor. 87 fillér. 

A Véssey-féle alapítvány: 500 » — »
A kör vagyona: 710 kor. 87 fillér.

Genersich Tivadar
elnök.



XII.

Az önképzőkör 1910/11. éVi je len tése.

A főgimnáziutni ifjúság »Petőíi-köre« 1910. szept. 17-én alakult 
meg 123 taggal,*) kik az V—VIII. osztály tanulói sorából kerültek 
ki. A kör vezetésével a tanári testület Demiány Ervin tanárt bízta 
meg, minthogy Fáik Henrik főgimn. tanár, a kör alapitója, 3 évi 
buzgó fáradozása után a kör további vezetéséről lemondott.

Az alakuló gyűlésen megválasztattak a kör tisztviselői és össze- 
iratott a tagók névsora.

Tisztviselők lettek :
ifjúsági elnök: Somogyi István VIII, o. t. 
főjegyző: Schreck Ádám VIII. o. t. 
aljegyző: Schultheisz Zoltán VII. o. t. 
pénztáros: Koritsánszky Viktor Vili. o. t. 
ellenőr: Schäfer Henrik Vili o. t. 
főkönyvtáros: Martin György Vili. o. t.
I. alkönyvtáros: Bubregh János VIII. o. t.
II. alkönyvtáros: Győré Sándor Vll. o. t. 
háznagy: Frank Károly VIII. o. t.

A »12-es bizottság« tagjaiul a kör a tisztviselőkön kívül meg
választotta : Schvetz Elemér Vili. o., Vámosi Tibor VIII. o. és 
Szeitleben Gusztáv VIII. o. tanulókat.

A régi alapszabályok alapján megalakult kör első teendője volt 
az eddigi »Szavaló-kör« alapszabályainak átdolgozása. Ez átdolgozott 
alapszabályokat a tanári testület a szükséges módosítások megtétele 
után elfogadta s jóváhagyás végett az egyházmegyei közgyűlés elé 
terjesztette.

Körünk ez év folyamán 14 gyűlést tartott, még pedi 1 alakuló, 
9 rendes, 1 rendkívüli, 2 disz- és 1 záró gyűlést.

*) Ezek közül kimaradt 5, s így a körnek az év végén 118 tagja volt.



A rendes gyűléseken részben szavalatok hangzottak el, részben 
írásbeli dolgozatok vagy saját szerzeményű költemények olvastattak 
föl és biráltattak meg. A beérkezett írásbeli dolgozatok előzetes tneg- 
birálása, elvetése vagy a kör elé terjesztése és bírálat végett való 
kiadása a »12-es bizottságnak« volt hivatása, melynek elnöke a vezető 
tanár. A kör ülésein a bírálatot hivatalos bíráló és önként jelent
kezők ejtették meg. Végül a vezető tanár az elhangzott bírálatokat 
összegezte, elmondta saját megjegyzéseit is, úgy a munkára, szava
latra, mint a bírálatra és az elhangzott véleményeket összegezve 
jegyzőkönyvbe foglaltatta.

Összesen 27 szavalat hangzott el. Ezek közül dicséretben ré
szesült 7, méltánylásban f>, elfogadásban 14.

Prózai munka — a pályamunkákon kívül — 8 érkezett be, 
melyek küzül 3 dicséretben, 2 méltánylásban, 2 elfogadásban része
sült, 1 pedig elvettetett. A beérkezett 6 költemény közül méltány
lásban részesült 2, elfogadásban 3, elvettetett 1.

Monológ kettő hangzott e l; mindkettő méltánylásban részesült.
Pályázatot hirdetett a kör egy márc. 15-ki alkalmi költeményre 

és versenyszavalatra. Ez utóbbira a kör a dijat nem adta ki, mig 
Lukács Antal VIII. o. t. »Tied vagyok tied hazám« jeligés költe
ményét, valamint Somogyi István Vili. o. t. márc. 15-ki felolvasását 
10— 10 kor. jutalomban részesítette.

Eokozta még a kör tagjainak munkakedvét méltóságos vései 
Véssey Sándor egyh. kerületi felügyelő ur, ki 100 K-t bocsátott 
a kör rendelkezésére pályamunkák jutalmazására. Ugyan ilyen célra ado
mányozott N. N. ur is 10 koronát. Eogadják az ifjúság és tanügy 
ez igaz barátjai a körnek hálás köszönetét!

A szaktanárok által kitűzött pályatételek a következők voltak:
1. Murányi Venus a magyar költészetben.
2. Kölcsey mint szónok.
3. Szilágyi és Hajmási a magyar költészetben.
4. Arany és llosvai Toldija szerkezet és jellemzés szempontjából.
5. Tompa hazafias lyrája.
(i. A protestáns kör irodalmának főbb eszméi.
7. A XVII, sz. vallásháborúi Európában.
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8. Lenau mint magyar költő.
9. Grillparzer: »Ein treuer Diener seines Herrn« és Katona: 

»Bánk bánja.«
10. A XIX. sz. reformeszméi 1790- -1848-ig.
Beérkezett 4 pályamű, melyek közül 3 tiz-tiz koronás pályadijat 

nyert.
A nyertes pályamunkák és szerzőik a következők:
1. Tompa hazafias lyrája, irta Somogyi István Vili. o. t.
2. Kölcsey mint szónok, irta Schvetz Elemér VIII. o. t.
3. Grillparzer: »Ein treuer Diener seines Herrn« és Katona: 

»Bánk bánja,« irta Vámosi Tibor VIII. o. t.
Könyvtára gyarapítására a kör 1911. február 11-én tánccal 

egybekötött hangversenyt rendezett a következő műsorral:
1. Egyveleg magyar népdalokból Énekelte az ifjúsági énekkar.
2. Az ezüst fátyol legendája. Szavalta Pick Elemér VI. o. t.
3. Vonós négyes. Menüetté Mozart Quartetto XH-ből. Előadták: 

Perrey Perron László VII. o. t., Békéi Béla VI. o. t., Martin György
VIII. o. t, Pick Elemér VI. o. t. és Bokor Vilmos IV. o. t.

4. Kurucz nóták. Énekelte Körmendy Zs. VII. o. t., zongorán 
kisérte Martin György VIII. o. t.

5. A vén cigány. Melodráma. Előadták Korossy Dezső és Schvetz 
Elemér VIII. o. tanulók.

6. Az inggomb. Monológ. Előadta Koritsánszky V. VIII. o. t.
7. Liszt F. Valse de L’Opera Faust de Gounod. Zongorán elő

adta Zvarinyi János főgimn. tanár.
8. Munkácsi rab. Szavalta Bubregh János VIII. o. t.
9. Offenbach: Les Contes D Hoffman-ból. Játszotta az ifjúsági 

zenekar,
A mulatság tiszta jövedelme 293 kor. 20 fillér volt.
Ugyanez alkalommal Helfenbein Dániel nyug. jegyző ur körün

ket Arany János összes munkáival ajándékozta meg. A szives adako
zóknak a kör ezúttal is hálás köszönetét fejezi ki.

Nem mulaszthatom el, hogy a kör nevében igaz köszönetét ne 
mondjak különösen Kiszely Géza tanár urnák és Wikkert Lajos 
énektanitó urnák, kik szives közreműködésükkel nagyban hozzájárultak
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nemcsak ezen mulatság, hanem az október 6-iki és március 15-iki 
diszgyűlés fényének emeléséhez is.

Zárógyülésén a kör 10— 10 koronás jutalommal tüntette ki a 
legjobb két szavaiét: Korossy Dezső és Bubregh János VIII. o. 
tanulókat. Ugyan ez a gyűlés adta ki »egy ismeretlen ur« 10 kor. 
jutalomdiját a legjobb prózai munkáért a »Fazekas fiuk« szerzőjének, 
Schultheisz Zoltán VII. o. tanulónak.

Az önképző kör a tanári kar jóváhagyása mellett ez idén is 
fenntartotta az olvasókört s ennek részére előfizetett a »Vasárnapi 
Újság,« »Uj idők,« »Budapesti Szemle« és az »Uránia« c. folyó
iratokra, valamint a »Pesti Hírlap« és »Az Újság« c. napilapokra. 
Előfizetett továbbá Mikszáth Kálmán összes műveinek jubileumi 
kiadására.
A kör vagyona a múlt év végén volt 182.66 kor.
Tagdijakból idáig befolyt 188.— »
Büntetéspénzekből befolyt 13.80
A rendezett mulatság jövedelme 293.20 »
Méltóságos Véssey Sándor egyli. kér. felügy. ur ajánd. 100.—
N. N. ur ajándéka 10.— »
Takarékpénztári kamat 4.—

Összesen 791.66 kor.
Idei kiadás 250.34 »

Készpénz 541.32 kor.
Hátralékos tagdijak és büntetéspénzek 66.50 »

A kör vagyona tehát 607.82 kor.

vS»

Demiány Ervin
fögimn. tanár, a kör e. i. vezetője.



Xlll.

A „Főgimnáziumi Zenekor'* éVi jelentése.

Főgimnáziumunk zeheköre megalakult ez évben is, még pedig 
1910. okt. 15-én alulirt tanárelnök elnöklete alatt 15 rendes és 28 
pártoló taggal.

A kör tisztviselői voltak: karmester Martin György Vili. o. t., 
kinek 1910. nov. végén történt önkéntes lemondása után karmester- 
helyettes ideiglenesen Perrey Perron László VII. o. t., majd 1911. 
febr. 5. óta Lőrincz Gyula VIII. o. t., háznagy és pénztáros: Kori- 
tsánszky Győző VIII. o. t., jegyző: Schreyer Lajos Vili. o. t,

A kör rendes (működő) tagjai:
1. Agárdi (Anschau) Ede Vili. o. t. (II. hegedűs)
2. Koritsánszky Győző
3. Lőrincz Gyula
4. Martin György
5. Schäfer Henrik
6. Schreyer Lajos
7. Győré Sándor
8. Perrey Perron László
9. Síkos Kálmán

10. Szauervein Béla
11. Bereczk Adorján
12. Békéi Béla
13. Pick Elemér
14. Bokor Vilmos
15. Fehér Ödön

» (nagybőgős)
» (cimbalmos)
» (brácsás)
» (cimbalmos)
» (fuvolás)

VII. o. t, (II. hegedűs) 
» (I. hegedűs)
» (III. hegedűs)
» (III. hegedűs)

VI. o. t. (I. hegedűs)
» (III. hegedűs)
» (kis bőgős)

IV. o. t. (I. hegedűs)
III. o. t. (III. hegedűs)

Gyűlést a kör kettőt tartott a lefolyt tanévben, egy alakuló és 
egy évzáró gyűlést.

A kör zenegyakorlatait a főgimnáziumi épület külön helyiségében 
tartotta kettős órában hetenként egyszer, de a szükséghez képest 
többször is. E gyakorlatokon részt vettek az összes rendes tagok,
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kivéve ha valaki alapos okból vagy az elnöktől esetről-esetre nyert 
engedéllyel távol maradt.

A zenekar a tanárelnök és a karmester vezetése mellett betanult 
2 indulót, 3 táncdarabot, 2 alkalmi dalt, 2 operarészletet, számos 
kuruc és magyar nótát. A gyengébb tanulókat Stromayer zenetanitó 
külön oktatásban részesítette,

A kör több Ízben a nyilvánosság előtt is szerepelt darabjaival: 
Az 1911. febr. 11-én rendezett ifjúsági hangversenyen, a márc. 15-én 
tartott nemzeti ünnepély alkalmával, a junius 29-én tartott évzáró 
ünnepélyen.

Saját alapja javára a kör csekély beléptidij mellett nyilvános 
zenepróbát tartott 1911. május 7-én.

Az érdeklődésért, melyet az igen tisztelt közönség e próbák 
iránt tanúsított, fogadja körünk köszönetét.

A nyilvános zenepróba alkalmával szives feliilfizetésekkel követ
kező urhölgyek, urak és tanulók járultak hozzá pénztárunk gyarapí
tásához :

Mayer Zoltán 1 K-val, Ferner Sándor 70 f.-rel, Schall Irénke 60 
f.-rel, Csekey Gizella és Herger József 50-50 f.-rel, Lövik Kálmán, 
Waitsch Rozália, Miklós József, Radácsy Ede 20-20 f.-rel, Fuchs 
Sándorné, Lehmann János, Mühl János; Répás Rezsőné, Berzsenyi 
Imre, Kienle Ernő, Kring Dezső, Müller János, Szeitlében Lajos 
10-10 fillérrel.

Fogadják a nemes adakozók hálás köszönetünket!
A kör vagyonát képezi 1 cimbalom, 1 nagybőgő, 1 kisbőgő, 

1 brácsa; továbbá 1 ütemmérő, -4 vonó, 12 kottaállvány, 1 karnagyi 
pálca, apró felszerelési tárgyak összesen 508.60 K értékben. Pénz- 
állománya 201.09 K.

A kör bevételei voltak:
Pénztári álladék a múlt év végén 
A pártoló tagok tagsági dijaiból befolyt 
Büntetéspénzek címén befolyt 
A nyilvános zenepróba jövedelme

208.51 kor. 
19.— »
2.60 »

________11.30 »
Átvitel: 241.41 kor.

5
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' Áthozat: 241.41 kor.
Felülfizetések 5.70 »
Behajtott hátralék 3.60 »
Kamat 7.89 »

Összesen : 258.60 kor.

A kör kiadásai voltak:
Kottapapir 2.10 kor.
Húrok 5.72 »
Világítás 0.50 »
Nagybőgő javítása 30.19 »
Zeneoktatás 1 9 .-

Összesen: 57.51 kor.
Mérleg: Bevétel 258.60 »

Kiadás 57.51 »
Jelenlegi pénzállomány tehát: 201.09 kor.

Kiszely Géza
ftfgimn, tanár, a kör elnöke



XIV.

Ifjúsági segélyegylet.

Az 1909/10 tanév végén volt az egyesületnek 937 drb. könyve 
846.75 korona becsértékben.

A 1909/10. évi könyvekből kiselejteztünk 422 darabot.
1. A múlt évről felhasználható volt 515 drb. könyv 586.70 K értékben
2. Vásároltunk 69 » könyvet 289 30 K »

Összesen: 584 drb.könyv 876.— Körtékben; 
ebből kiosztottunk 530 drbot 795 K értékben.

Az egyesület bevételét képezték; a tagsági dijak, a tőkék kama
tai, az isk. pénztár 100 korona járuléka és a következő adományok- 
Raubitschek Izór ur 50 K, Eibach Ödön ur 16.34, Dr. Spiczer Károly 
30 K, Máj ál isi bevétel 324.18 K, Könyvkötések 47.20. N. N. 5 . - ,  
N. N. 1.—.'

E bevételekből tankönyvek beszerzésére fordítottunk 289.30- 
Gyógyszertári és orvosi számlákra 195.30. A bevételek egy részét az 
alapszabályok értelmében a tőkéhez csatoltuk, egy része még ren
delkezésünkre all.

Az egyesületi pénztár számadása.
A) B e v é t e l .

1. Készpénz áthozatal a múlt évről 100.— kor
2. Tőke viszafizetés 1754.74 »
3. Adományok: a) A tőkére 431.52

b) Folyó kiadásra 47.10 478.62 »
4. Tanulók járuléka a) 1909/10. évi 3. —

b) 1910/11. évi 375 .- 378.— >
5. Az isk. pénztártól 100. — >
6. Könyvek kötéséért 47.20 »
7. Kamat: a) Egyesektől 337.81

b) Tkpénztártól 25.82 363.63 »

L

Összesen: 3222.19 kor.
5*
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1. Tőkésítésre

B) Ki a d á s .

2737.59 kor.
Segélyezésre: a) Tankönyvekre 289.30

b) Patika és orvos számlára 195.39 481.60 »

1. Múlt évi tőke
2. Szaporodás

Összesen: 3222.19 kor.

C) Va g y o n .

4520.45
982.85 5503,30 »

Kamat hátralék (levonva az előre befizetett kamatot) 24.75 »
Az egyesület 584 drb könyvének 876 K értéké

ből leszámítva 25% 557.— »
Összesen: 6085.05 kor

*



XV.

Ösztöndíjak é s  jutalomdijak.

J. Az ág. hitv. ev. egyetemes egyház pénzügyi bizottsága a Teleky- 
Róth Johanna grófné alapítványából három tanulónak, nevezetesen 
Hot' János VII., Szeitlebcn Gusztáv VII. és Somogyi István VIII. 
oszt. tanulóknak 65—65 korona ösztöndíjat adományozott.

2. Rosenstein-féle 2000 koronás alapítvány kamatját Bonyhád
nagyközség elöljárósága fele részben Bokor Vilmos IV. és fele 
részben Waitsch VUmtrs IV'. oszt. tanulónak adományozta. f—

3. Bonyhád nagyközség 1000 koronás huszonöt évi jubileumi 
alapítványának kamatját a község elöljárósága Schreck Ádám VIII. 
oszt. tanulónak adta.

4. A „Bonyhádi Segélyegylet mint Szövetkezet“ 400 koronás 
„Erzsébet“ alapítványának 20 korona kamatját az egylet igazgatósága 
Schmidt János II. oszt. tanulónak adta.

5. „Sass István“ 1000 koronás alapítványának 50 korona kamatját 
az isk. kisbizottság — az alapitó okirat értelmében — Beké Dezső V. 
oszt. tanulónak Ítélte oda.

(i. „Wéber János“ 1000 koronás alapítványának 50 korona kamat
ját a magyar nyelvben és a történelemben tanúsított előmeneteléért a 
tanári testület Schulthcisz Zoltán VII. oszt. tanulónak adta.

7. „I'ördős Lajos“ 1000 koronás alapítványának 50 korona kamat
ját megosztottuk Somogyi József V. és Beké Andor I. oszt. tanu
lók között.

8. A „Régi tanítványok“ 600 koronás alapítványának 30 korona 
kamatját az alapitó okirat értelmében — Hárs János VII. oszt. 
tanulónak adtuk.

9. A bonyhádi polg. casino 200 koronás „Jókai“ alapítványának 
10 korona kamatját elnyerte Ivunszt Henrik VI. oszt. tanuló.
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10. A „Marhauser Andor“-féle 2000 koronás alapítvány 80 korona 
kamatját adtuk Haffner Mlmos III, oszt. tanulónak.

11. „Balogh Imre“ 200 korona alapítványának 10 korona 
kamatját kapta Kretschmann Henrik II. oszt. tanuló.

12. „Hammel Alajos“ 200 koronás alapítványának 10 korona 
kamatját adtuk Haffner Imre I. oszt. tanulónak.

13. A tanárikar 200 koronás „Erzsébet“ alapítványának 10 kor. 
kamatját kapta Sikó Attila 111. oszt. tanuló.

14. A tanári testület 200 koronás „Petőfi“ alapítványának 10 
korona kamatját elnyerte Vámosi T ibor Vili. oszt. tanuló.

15. A bonyhádi polg. casinó 700 koronás „Vörösmarty“ alapít
ványának 35 korona kamatját a magyar nyelvben és a történelemben 
tanúsított előmeneteléért Laki Zoltán V. oszt. tanulónak Ítéltük.

16. A régi tanítványok 400 koronás „Gyalog István“ alapítvá
nyának 20 korona kamatját a mathezisban tanúsított előmeneteléért 
Kiss István V. oszt. tanulónak adtuk.

17. „Busbek Ádám“ 600 koronás alapítványának 30 korona 
kamatját kapta W ickert Lajos II. oszt. tanuló.

18. Dr. Pót Radó-féle 400 koronás alapítvány 20 kor. kamatját 
kapta Benedek János V. oszt. tanuló.

19. Dr. Stern Adolf-féle 500 koronás alapítvány 20 korona 
kamatját adtuk Krausz Sándor VII. oszt. tanulónak.

20. Szeniczey Géza esp. felügyelő ur 10 — 10 koronás jutalom
diját adtuk Thassy Gyula VII. és Kienle József I. oszt. tanulóknak.

21. Perczel Béla ur 10—10 koronás jutalomdiját kapta Trapp 
Lajos I. és Höning Konrád I. oszt. tanuló.

22. Egy evang. lelkész 15 koronás jutalomdiját kapta Schäfer 
Henrik VIII. oszt. tanuló,

23. Dr. Müller János ur (Bonyhád) 10 koronás jutalomdiját 
adtuk Baumann Ádám II. oszt. tanulónak.

24. Dr. Müller János ur (Pécs) 10— 10 koronás jutalomdiját 
nyerte Rothermel Henrik I. és Précsényi László I. oszt. tanuló.

25. Dr. Berde Mózes ur 10 koronás jutalomdijával kitüntettük 
Fleischmann Ottó VI. oszt. tanulót.



26. Honig Albert ur 10 koronás jutalomdiját elnyerte Guttmann 
Mór IV. oszt. tanuló.

27. Kakass Béla ur 10 koronás jutalomdiját kapta Baumann 
József 11. oszt. tanuló.

28. Dr. Schvetz Antal ur 10— 10 koronás jutalomdiját adtuk a 
történelemben, illetőleg a magyar nyelvben tanúsított előmenetelért 
Müller Imre Vili. és Schraut Kon'rád II. oszt tanulónak.

29. Pirkner János ur (Szálka) 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
Simon Ödön VI. oszt. tanuló.

30. Dr. Eibach Kornél ur 10 koronás jutalomdiját a rajzban 
kifejtett munkálkodásáért kapta Morgenthaler János II. oszt. tan.

31. Dr. Rákos Miksa ur 10 koronás jutalomdiját adtuk Limbacher 
Zoltán 1. oszt. tanulónak.

32. Dr. Schall Kálmán ur 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
Békéi Béla Ví. oszt. tanuló.

33. Dr. Vámosi Ernő ur 10 koronás jutalomdiját szorgalomért 
kapta Reitinger Henrik 1, oszt. tan.

34. Szepessy Kálmán ur 5 — 5 koronás jutalomdiját kapták a 
tornáért Acs Béla és Schreck Ádám Vili. oszt. tanulók.

35. Dr. Kiss István ur 10 koronás jutalomdiját a természettan
ban tett kiváló előmenetelért Kovács István Vili oszt. tanuló nyerte el.

36. Fleisclimann Lipót ur 10 koronás jutalomdiját kapta Pick 
Elemér VI. oszt. tanuló.

37. Eibach Ödön ur 10 koronás jutalomdiját adtuk Gasz Antal 
I. oszt. tanulónak.

38. Bereczk István ur (Simontornya) 10 koronás jutalomdiját 
kapta Máté Károly V. oszt. tanuló.

39. Puskás Jenő 111. oszt. tanuló 8 korona jutalomdijával ki
tüntettük Kiss Lajos 111. oszt. tanulót.

40. Az ifj. belmissiói egyesület 5—5 korona segélyben részesí
tette Pető Kálmán I., Sikó Zoltán III. és Lehmann György I. 
oszt. tanulókat.
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XVI.

Tápintézet.

Intézetünkbe bármely felekezetű tanulót felveszünk. A kedvez
ményeket ez évben is aránylag kis összegben kellett megállapítanunk, 
noha sok jó tanulónak szívesen adtunk volna nagyobb kedvezményt, 
de a rendkívüli drágaság jó igyekezetünket meghiúsította.

Az évi ellátási dij ebédért és vacsoráért 120 K. Reggeli kávé 
süteménnyel 45, tej süteménnyel 35 K.

A convictusi dij félévenként előre fizetendő, de az ephorus 
különös kedvezménykép havi részletfizetést is engedélyezhet, azonban 
a fizetési kötelezettség félévre szól.

Az év folyamán volt 207 növendék, az év végén 199. A fenn- 
tartóság a lefolyt tanévben 813 K kedvezményt adott 34 tanulónak, 
még pedig:

a VIII. osztályból: Deptner Tibornak 12, Menz Jánosnak 24, 
Somogyi Istvánnak 24 K-t;

a VII. osztályból: Hárs Jánosnak 24, Hóf Jánosnak 24, Schultheisz 
Zoltánnak 24, Szeitleben Gusztávnak 30 K-t;

a VI. osztályból: Kring Dezsőnek 30, Mayer Zoltánnak 24, 
Polgár Józsefnek 30, Schock Gyulának 24, Szalay Lászlónak 30 K-t;

az V. osztályból: Bániczki Istvánnak 24, Benedek Jánosnak 24, 
Somogyi Józsefnek 24, Pető Kálmánnak 12 K-t; 

a IV. osztályból: Tomka Józsefnek 15 K-t; 
a III. osztályból: Benedek Istvánnak 24, Frey Istvánnak 24, 

Hoffmann Rezsőnek 30, Hölczel Dezsőnek 24, Menhard Lászlónak 30, 
Précsényi Istvánnak 30, Müller Györgynek 24, Sikó Attilának 30, 
Sikó Zoltánnak 30, Szeitleben Lajosnak 30 K-t;

a II. osztályból: Kurz Emilnek 15, Müller Lajosnak 24, Schraut 
Konrádnak 24 K-t;

az I. osztályból: Csépán Elemérnek 30, Molitorisz Jánosnak 15, 
Kondor Jánosnak 15, Lámánn Györgynek 15 K-t;
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Hálás köszönetét mondok e helyen azon kegyes adakozóknak, 
kik szeretet-adományaikkal elősegítették szegényebb sorsú növendé
keink segélyezését.

Kőszegi evang. gyülekezet 10 kor., Györköny 6 kor., Némedi 
1 kor., Ráczkozár 2 kor., Bikái U50 kor., Mekényes U50 kor., 
Nagyhajmás U50 kor., Kemenesmagasi 2 kor., összesen 25'50 kor.

May Konrád (Hangos pt.) egy nyolcados fehér liszt, 1 zsák 
burgonya, Nagy Ferenc (Űzd) 40 kg. bab, ifj. Kring Gyula (Kéty) 
egy zsák zöldség.

Fái k  H e n r i k
ephorus.



Internátus.

A harmadik évet fejeztük be. A reménység, melyet internátusunf 
hoz fűztünk, bevált. A család gondosságát, az édes apa szigorát, 
gyöngéden szerető édes anya figyelmességét igyekeztünk növendt 
keinkkel éreztetni és növendékeink tudták méltányolni a szigort t 
igyekezetükkel, jómaga viseletűkkel hálálták meg gondoskodásunkat.

Növendékeink erkölcsi magaviseleté ellen komolyabb kifogás nei
volt.

A megállapított napi foglalkozást pontosan betartottuk. Fölkelé 
után, lefekvés előtt növendékeink közös imádságot végeztek. Komol 
munkáikban, szórakozásaikban és társaikkal való érintkezésükbe 
irányítottuk őket.

Növendékeink egészségi állapota kielégítő volt. Kisebb, p; 
napig tartó megbetegedés volt több, súlyosabb természetű megbetc 
gedés nem fordult elő. Bármi kisfoku bántalomról panaszkodott 
bármely növendékünk, rögtön megvizsgáltattuk az intézeti orvossá 
hogy minden nagyobb bajnak elejét vegyük.

Növendékeink hetenként egyszer fürödtek. Ezért egész évre hu 
korona kedvezményes árt fizettek.

Tanulmányi előmenetelükre nagy gondot fordítottunk. Növendéken 
két hármas csoportba osztva, a jobb előmenetelő tanulókkal a na 
leckéből napjában kétszer este és reggel kikérdeztetek. Sajnos, töb 
lévén a gyenge, teljes jó eredményt nem értünk el. De a kétségtele 
haladást megállapíthatjuk. — Fejlődő, önerejére utalt internátusunk 
szegény tanulókat ez évben is segélyezte. A tartásdijból 100 koron 
elengedésben részesült Somogyi József V. oszt. tan., 70 korona er

XVII.



gedményt kapott Hoffmann R. 60 kor. elengedésben részesült Menhárdt 
L. III., 50 koronát kapott Somogyi István Vili. és 20 kor. elen
gedést kapott Denk Lajos II. oszt. tanuló.

Az elengedett tartásdij 300 koronát tesz ki.

lív elején 70 növendékünk volt, egy szeptember folyamán ki
maradt és egyet fölvettünk októberban, igy az évvégi létszám is 
70 és pedig I. oszt. 12, II. oszt. 22, III. oszt. 19, IV. oszt. 6, 
V. oszt. 8, VI. oszt. 1, Vili. oszt. 2.

A fenntartóság szorgos gondját képezi internátusunk fejlesztése. 
A múlt tanév elejével a convictus kitelepítésével felszabaduló összes 
helyiségek az internátus rendelkezésére bocsájtattak. Ez által növen
dékeinknek nagyobb kényelmet biztosíthatunk.

Az internátusra a tudnivalók a következők:

Az internátusba valláskülönbség nélkül mindenki felvehető, első
sorban azonban a fenntartóság tagjainak gyermekei, másodsorban a 
protestáns vallásu tanulók és azután a más vallásunk.

A teljes ellátásért minden növendék 350 koronát fizet, negyed 
évi részletekben előre a vezető tanár kezeihez. Havi részletekben való 
fizetést csakis a felügyelő-bizottság engedélyezhet. Bútor használat és 
orvosi dij címén 20 koronát tizet minden növendék a felvételről 
szóló értesítés kézhezvétele után, esetleg belépéskor. Ezen 20 korona 
dij fizetése akkor is kötelező, ha a fölvett növendék nem jön az 
internátusba, kivévén azt az esetet, ha a fölvett növendék szülője az érte
sítés kézhez vétele után 8 nap alatt a vezető tanárnak bejelentette, 
hogy a helyre nem reflectál. Ha a dijak postán küldetnek, minden 
alkalommal a postai kézbesítés dija is melléklendő. Minden internátusi 
dij mindig a vezető tanárnak fizetendő.

Az internátusi növendék magával hoz:
a) ágyneműt, párnát, paplant, két áthuzattal és két lepedővel, 

ágybeteritésre egy szürke pokrócot, melyet nyáron takaróul is hasz
nálhat. Egy 180 cm. hosszú, 80 cm. széles 3 részre osztott 
matracot.
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b) 6 drb. puha elejü inget.
c) 2 pár cipőt.
d) 6 drb. lábravalót.
e) 3 drb. hálóinget.
f) 12 drb. zsebkendőt.
g) 6 pár harisnyát.
h) 6 drb. törülközőkendőt.
i) 12 drb. gallért.
j) 2 öltözet felsőruhát, téli kabátot, a cipő és ruhatisztitáshoz

szükséges eszközöket.
k) fogkefét.
A növendékek minden ruhadarabja felvételi számával látandó el.
A magával hozott ruhaneműekről minden növendék 2 példányban 

a szülők által is aláirt leltárt készít s emellett adja át a vezető 
tanárnak. A vezető tanár által aláirt egyik példányt a növendékek 
visszakapják.

Az internátusból való kilépés az iskolai év végén történik, az 
önként előbb kilépő növendék tartozik azon félévi összeget megfizetni, 
melyben kilépése történt. A kilépést egy hónappal előbb tartozik 
jelenteni; halálozás vagy betegség esetén, mikor a tanuló nem folytat
hatja tanulmányait, a megkezdett hónap fizetendő.

Az intézetből súlyos fegyelmi vétség miatt kizárt tanuló a 
negyedévi előre fizetett részletet elveszti.

Az internátusi növendékek a konviktusban kapnak reggelit, 
ebédet, vacsorát és ugyanott 10 órakor egy zsemlyét és uzsonára 
2 és fél deciliter tejet.

A növendékek felsőruhájukat maguk tisztítják, cipőjüket azonban
nem.

Kisebb betegség esetén a növendékek az intézeti betegszobában 
ápoltatnak, nagyobb betegség esetén a szülők tartoznak viselni a 
költségeket. A gyógytári számla azonban minden esetben a szülőket 
terheli.

Az internátus beléletéről külön fegyelmi szabályok intézkednek.
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Az internátusbán fölvétel végett aug. 1-ig lehet jelentkezni alól
irt vezető tanárnál. Az értesítést a felvételről aug. 10-ig mindenki 
kézhez kapja. A íölvételi folyamodványban föltüntetendő az illető 
növendék vallása; iskolai végzettsége és a szülők polgári állása.

Az internátusra vonatkozólag mindennemű felvilágosítással 
szívesen szolgál a vezető tanár.

Mo l ná r  Ká l mán ,
internátusi vezető tanár.



X V III.

Fígy e lmeztetes  az 1911/12. tanévre 
Vonatkozólag.

Augusztus 30-án tartjuk a felső, augusztus 31-én az alsó osztá
lyokban a javító és felvételi vizsgálatokat. A tanulók felvétele szep
tember 1., 2. és 4-én, a tanév megnyitása 5-én töiténik. A megnyi
tás után október 1-ig csak azokat a tanulókat vesszük fel, kik el
maradásukat elfogadható okokkal igazolják; az október elseje után 
jelentkező tanulók főtiszt. Gyurátz Ferencz ev. püspök ur engedélyé
vel vehetők fel.

Az első felvétel alkalmával a tanuló személyesen szüleinek vagy 
azok helyettesének kíséretében tartozik megjelenni. Azok a szülők, 
kik nem laknak Bonyhádon, a beiratáskor alkalmas helyettest jelen
tenek be, kire a házi felügyeletet bízzák.

Az I. osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik életük 9-ik évét 
betöltötték és az elemi iskola négy alsó osztályát sikerrel elvégezték, 
amit vagy nyilvános iskolától nyert bizonyítvánnyal vagy felvételi 
vizsgával tartoznak igazolni. A felvételkor a tanuló születési és ujra- 
oltási bizonyítványt is tartozik felmutatni. — A főgimnázium többi 
osztályába csak az a tanuló léphet, ki a megelőző osztály rendes 
tárgyaiból legalább elégséges osztályzatot kapott. A más középiskolai 
tanuló is tartozik felmutatni a születési és ujra-oltási bizonyítványt.

Az V. osztályba beiratkozott tanulók szüleinek nyilatkozniok kell, 
hogy fiaik a görög nyelvet vagy görög pótló tárgyakat tanulják-e. 
Aki egyik csoportba felvétetett, a másik csoportba csak a szülők 
írásbeli engedélye mellett és vizsga alapján léphet át.

Az a tanuló, ki egy tantárgyból nyert elégtelen jegyet, a ki
tűzött napon javító vizsgát tehet; ez iránt az igazgatónál kell jelent
kezni. Két elégtelen osztályzati jegy javítására a felekezeti főhatóság 
engedélye szükséges. A tanulónak az engedélyért folyamodnia kell;
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folyamodvány Főtisztelendő és méltőságos Gyurátz Ferencz ág. h. 
v. püspök úrhoz (Pápa) intézendő és julius 6-ig az igazgatóhoz 
ildendő, ki a tanári testület javaslatával rendeltetési helyére juttatja, 
z a tanuló, ki elégtelen osztályzatát kijavítani nem tudja és ki 
ettőnél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, osztályismétlésre 
tasittatik. Az osztály másodszori ismétlése meg nem engedhető.

A tandíj félévenként előre fizetendő. Ha valaki az intézetet év
őzben elhagyja, köteles fizetni az összes járandóságokat arra a 
Hévre, melyben az intézetet látogatta. Tandíj — beiratási, könyvtári 
5 értesítői díjjal együtt — félévenként 30—30 korona. Ezen kívül 
beiratáskor fizet minden tanuló az országos tanári nyugdíjintézetre 
koronát.

Az iskola fenntartósága a szegény, jó magaviseletü és legalább 
általános osztályzattal biró tanulók tandiját részben vagy egész

en elengedi. Ez iránt szeptember 15-ig kell „Az iskolai kisbizott- 
íghoz-' intézett — iskolai és községi bizonyítvánnyal felszerelt — 
)ly amodványt az igazgatóhoz benyújtani. A fenntartók gyermekei 
supán iskolai bizonyítványt mellékelnek. A tanári nyugdíj intézeti 
leték alól senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegylet, melyre minden tannló 1 koronát fizet, 
egélyben részesíti azokat az ifjakat, kik magaviseletüknél és szorgalmuk
éi fogva érdemesek és segélyre szorulnak. A segély állhat tanköny- 
ek és taneszközök megszerzéséből, gyógyítási költségek fedezéséből.

Tandíjkedvezményben s az egyesület segélyezésében részesiil- 
etnek a tanulók valláskülönbség nélkül.

A tápintézetre és az internátusra vonatkozó tudnivalók a meg
ölelő rovatokban találhatók.

Az igazgatóság mindenféle tudakozódásra szívesen szolgál fel- 
ilágositással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül szállást ne 
Dgadjanak.

Tekintettel az 1. és II. osztály népességére, az igazgatóság 
u g u s z t u s  15-től  fogva előjegyzi a jelentkező tanulókat, de 
ijelenti, hogy ha az előjegyzett tanuló a beiratások első és második 
apján be nem iratkozik, helyére a harmadik napon mást vesz fel.
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