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K i m u t a t á s

a főgimnáziumi alapra felajánlott adományok  b e 
f ize téséről  1911. június 1-től I912. junius 1-ig.

Vukalovics Antal, Bonyhád 
Özv. Lőrincz Józsefné, Bonyhád 
Euler Jakab, Bonyhád 
Lützenburger József, Bonyhád 

5 Hirschfeld és Fiai, Bonyhád 
Englman Adolf, Bonyhád 
Haffner Vilmos, Mekényes 
Halász Géza, Bonyhád 
Koch József, Bonyhád 

10 Dr. Rákos Miksa, Bonyhád 
Litzmann Miksa, Bonyhád
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Kérem a hátralékosokat, szíveskedjenek tartozásaikat minél előbb 
befizetni, hogy a fenntartóság közegeivel elszámolhassak.

Bonyhád, 1912. junius 1.

Gyalog István,
igazgató.
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J elen tés  a z  1311|9Í2. tanévről.
A tanév megkezdése. A tanári testület 1911. évi augusztus 

29-én tartotta alakuló gyűlését, melyen jelen volt a testület minden 
tagja Lövik Kálmán kivételével, kit katonai szolgálata tartott távol.

Javító és külömbözeíi vizsgálatok. Evizsgálatokat augusz
tus 30. és 31-én tartottuk meg. Javitó vizsgálatra jelentkezett egy 
tárgyból 32, Gyurátz Ferencz ev. püspök úr ő méltóságának enge
délyével két tárgyból 18, összesen 50 tanuló; ezek közül a követel
ményeknek megfelelt és felsőbb osztályba léphetett 4 5, újra elégtelen 
osztályzatot nyert és osztályismétlésre utasittatott 5 tanuló. E vizs
gálatok után az 1910/11. évi eredmény a következőképen alakult: 
az év végén vizsgát tett 362 tanuló közül a követelményeknek meg
felelt 322 59%, végleg bukott 40 11%. A 350 nyilvános tanuló
közül jó magaviselet!! volt 85'2%, szabályszerű 13‘7%, kev. szabály- 
szerű 1 * 1 A. Különbözeti vizsgát tett egy polg. iskolai IV., és egy
V. oszt. f Isőleány iskolai tanuló, kik a követelményeknek megfe
leltek és a főgimnázium megfelelő osztályába felvétettek. [A soproni 
ev. főgimnázium egy V. oszt. tanulója, a mármarosszigeti ref. főgim
názium egy III. és VII oszt. tanulója felsőbb engedéllyel javitó vizs
gálatot tett, kettő elégséges, egy pedig elégtelen eredménnyel.

Magánvizsgálatok. Az egyházi főhatóság engedélyével egy
VI. oszt. tanuló magánvizsgálatot tett.

B e ira tások . A tanulók felvételét szeptember hó 1 —4-éig esz
közöltük. A rendes időben és később az egyházi főhatóság engedé
lyével felvettünk az I. A. osztályba 51 nyilvános, az I. B osztályba 
50 nyilvános, a II. osztályba 68 nyilvános és 3 magántanulót, a III. 
osztályba 58 nyilvános és 1 magántanulót, a IV. osztályba 51 nyil
vános tanulót, az V. osztályba 33 nyilvános és 1 magántanulót, a 
VI. osztályba 22 nyilvános és 2 magántanulót, a VII. osztályba 20
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nyilvános és 2 magántanulót, a VIII. osztályba 28 nyilvános és 2 
magántanulót. Az iskola népessége 402 tanulóból állott, kik közül 
ismétlő volt az I. osztályban 5, a 11. osztályban 3, a 111. osztályban 
3, a IV. osztályban 3, az V. osztályban 2, a VI. osztályban 4, a 
Vili. osztályban 1, összesen 21 tanuló.

A tanév megnyitása. A tanévet szeptember 5 én nyitottuk 
meg, a tanítás pedig szeptember 6-án vette kezdetét. A megnyitáson 
a fenntartó egyházmegyét Graf József bonyhádi lelkész úr képviselte.

A tanári testűiét. A fenntartó testület a helyettes tanárok 
közül Lórii; Kálmánt és Volgár Dezsőt a saját hatáskörében rendes 
tanárokká léptette elő, akik a hivatalos esküt letették. A fenntartó- 
ság újonnan szervezte a tornatanitói állást és azt egyelőre helyet
tessel töltötte be, megválasztván tornatanitónak Molnár Lajos oki. 
tornatanitót. A lefolyt tanévben a tanári testület 14 rendes tanárból 
és 1 helyettes tornatanitóból állott; volt továbbá az intézetnek egy 
óraadó énektanitója.

A bejái ó hitoktatók sorában változás nem történt.
Tanterv. A főgimnázium az állami tantervet követi. A felső 

osztályokban a görög nyelv helyett tanítjuk a görögpótló tárgyakat is; 
a görögpótló tárgyakat tanulta az V osztályban 28. a VI. osztályban 1 4, a
VII. osztályban 21, a VIII. osztályban 16, összesen Ti) tanuló. A vallástan 
ból az ág. h. ev., továbbá a róm. kath. tanu'ók osztályonkint nyertek 
oktatást, a más vallásunk ellenben osztályösszevonással.

Osztályonkint történt a tornatanitás is; a játékban együtt vett 
részt az I. és II., a III. IV. és V„ a VI. VII. és Vili. osztály.

Rendkívüli tárgy volt a szabadkézi rajz, melyben März Kon rád 
rendes tanár vezetése alatt 42 tanuló és a </yorsirás, melyben Hajas 
Béla rendes tanár vezetése alatt 30 tanuló vett részt.

A tanítás súlypontja a délelőtti órákra esett; az alsó két osz
tály óráit 8—12-ig, a 111.—Vili. osztályok óráit 8—1-ig osztottuk 
be, a délutáni órákra maradtak az alsó osztályokban a vallástan és 
a torna.

Tanácskozások, A testület 10 értekezletet tartott. Módszeres 
értekezletek voltak szeptember és február, ellenőrző értekezletek no-
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vember és április közepén és osztályozó tanácskozások a félévek 
< végén.

Az ifjúság felvétele és elhelyezése. Minden tanuló betöl
tötte a törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányt igazolta. Az 
ifjúságnak közel lU része vidéki szülők gyermeke, ezek közül 77 
az internátusbán, a többiek a község lakosainál nyertek elhelyezést. 
A tápintézet 200-nál több tanulót élelmezett.

Az egészségi állapot. Az egészségi állapot a községben 
uralkodó járvány miatt nem volt kielégítő. A vesztegzár, betegségi 
esetek és a betegség miatt elmulasztott órák száma a normálison fölül 
volt. Egy halál eset is történt: vörhenyben meghalt Schäfer Mihály I. 
oszt. tanuló.

Az intézet épületei a fenntartóság tulajdonát képező 31500 négy
zet méter területű fensikon állanak, amelyen a nagykiterjedésü sza
badtér és az árnyékos kert kellemes játszó, üdülő és szórakozó he
lyül kínálkozik. A tanulóság szabad idejének nagy részét ezen a te
rületen tölti el és igy élete a tanárok szeme előtt folyik le. A für
dőzésről és korcsolyázásról is kellőképen szoktunk gondoskodni.

Erkölcsi viselet. Az I. félév végén 388 nyilvános tanuló ka
pott osztályzatot a magaviseletből; ezek közül jó 334, szabályszerű 
51 és kev. szabályszerű volt 3. A második félévi eredményt 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 VI. és a V I I I .  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 fe l: Osz
tályzatot nyert 388 nyilvános tanuló, ezek közül a követelményeknek 
megfelelt 246; elégtelen egy tárgyból 53, két tárgyból 34 és több
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tárgyhói 55 tanuló. A II. f. é. eredmény, melyet a statisztikai kimu
tatás 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.

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 junius 2-án; ezen utóbbi alkalommal 26 tanuló megkonfirmáltatott.

A más vallásu tanulók saját egyházaik istentiszteletére jártak; 
alkalmat adtunk mindenkinek, hogy eleget tehessen vallása és egyháza 
követelményeinek. A különféle vallásu tanulók jó egyetértésben élnek 
és tiszteletben tartják egymás hitét. Adja Isten, hogy az a türel
metlenség, mely napjainkban oly gyakran megnyilatkozik és a felekeze
tek közt egyenetlenséget támaszt, távol maradjon tőlünk minden időkben.

Látogatás. A nagyin, vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
1912. évi január 17-én kiadott 156490/1911. sz. a. kelt rendeletével 
Kárpáti Kelemen székesfehérvári tank. kir, főigazgató urat bízta meg 
iskolánk meglátogatásával. A főigazgató ur — mint miniszteri meg
bízott — 1912. május hó 12., 13., H-ik napjain ejtette meg hiva
talos látogatását, tapasztalatait jegyzőkönyvbe foglalta és annak 
egyik példánya a kormányhoz, másik példánya pedig az egyházi fő
hatósághoz terjesztetett fel.

Az iskola halottjai. A lefolyt tanévben két oly haláleset for
dult elő, melyek igen közelről érintették intézetünket. A múlt ősszel 
elhunyt Marhauser Imre nyugalmazott tanár, tavasszal pedig elköl
tözött az élők sorából vésd Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő.

Marhauser Imre 1373. szeptember 1-én lépett az iskola szol
gálatába és lankadatlan kitartással és fáradságot nem ismerő szor
galommal munkálkodott az intézet felvirágoztatásán 1906. augusztus 
31-ig.

Ez alatt a 33 év alatt viselte az igazgatói hivatalt többször, de 
— a tanári teendők lelkiismeretes betöltése mellett — fő gondját
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képezte a tápintézet lábra állítása, melyet kezdő tanár korában zilált 
anyagi körülmények között vett át és nyugdíjaztatásakor nagy tőké
vel adott át utódjának. Mennyi kitartás, mennyi körültekintés kellett 
az ő munkájához, hogy abból a csekély összegből, melyet a tanulók 
fizettek, egészséges és tápláló élelemmel elláthassa a gondjaira bizott 
gyermekeket, kik a fejlődés korában bőséges táplálkozásra szorultak. 
Az volt a legfőbb öröme, mikor az iskola látogatói megelégedetten 
szemlélték a piros-pozsgás ifjúságot, kikért napjában többször befu
totta a piacot, hogy konyhára-valót szerezzen, és be-betekintett a 
konyhába, hogy ellenőrizze a szakácsáé főztét. En 25 évig szolgál
tam vele együtt az iskolát és senki nálamnál jobban nem méltányol
hatja* kiváló érdemeit! Hogy ma a tápintézet 200 tanulót képes el
látni, annak az alapját ő vetette meg, mert az ifjúság ellátása mellett 
gondja volt arra is, hogy ne csak a rá maradt terhektől szabaduljon, 
hanem tőkét is gyűjtsön arra az időre, mikor az intézet kibővítésé
nek ideje elérkezik. Az okos gazdálkodás mellett e törekvését elő
segítették az ifjúság és az iskola barátjai, kik adományaikkal, melye
ket ő megtakarított és gyiimölcsöztetett, segítségére voltak.

Tanári és tápintézeti gondnoki hivatala mellett ő volt az espe- 
resség pénztárosa és mint ilyen az 1885. év óta kezelte az iskola tőke- 
vagyonát nagy körültekintéssel és szakértelemmel. Hosszú pénztáros
kodása alatt az iskolát veszteségek nem érték; gyarapodott minden 
az ő keze alatt. És ezt a terhes hivatalt viselte egész haláláig nem 
fizetésért, nem kitüntetésért, hanem becsületből és nemes ambitióból.

A munka ezen nemes embere, kinek egészsége elpusztithatatlan- 
nak látszott, váratlanul és idő előtt kezdett betegeskedni, ezért 1906. 
évi szeptember hó 1-én nyugdijaztatta magát. Először a tanári szék
től, azután pedig kedves tápintézetétől vált meg és csupán a pénz
tárosságot tartotta meg, hogy kivegye részét az iskola kiegészítésének 
nehéz munkájából. A mikor a katedráról lelépett, nem szakadt el az 
iskolától, hanem megmaradt annak szolgálatában egész haláláig.

Marhauser Imre, aki 1847. január 26-án Börzsönyben született, 
1911. évi október 24-én költözött el az élők sorából. Vele a köz
életnek egy kötelességszerető, fáradhatlan és kitartó munkása szállt 
a sírba, aki saját erejéből küzdötte fel magát a tanári katedrára,



— 9 —

ahol hasznos szolgálatokat tett saját egyházának és a magyar nem
zeti kultúrának*. Nevet szerzett magának, de ez a név nem maradt 
elrejtve az iskola szűk falai között. Elhordták tanítványai messzire; 
érdemei eljutottak a trónig, a mikor — nyugalmaztatásának második 
évében — Ü Felsége magas kitüntetésében részesítette a tanügy 
harcosát, ki azonban az iskolán kivid is elismerésre méltó érdemeket 
szerzett magának.

Marhauser Imrét 1911. október 25-én kisértük utolsó útjára; 
koporsóját az az általános részvét vette körül, mely azok iránt 
szokott megnyilatkozni, kik hivatalukat híven betöltötték. Elköltözött 
körünkből, de emléke megmarad közöttünk és az iskola évkönyvei 
hirdetni fogják kiváló érdemeit.

Vésel Véssey Sándor egyhk. felügyelő halála mélyen megrendített 
bennünket. Soha nem felejtjük azt a néhány napot, melyet az 1910/11. 
tanév végén iskolánk falai között töltött. Intézetünk iránti szeretet 
és annak megbecsülése sugárzott tekintetéből; őszinte öröm és buz
dítás volt minden szava, mely a fejlődő iskola szemlélésénél ajkát 
elhagyta. Mennyi remény töltötte el szivünket, mikor későbbi látoga
tásaira gondoltunk! Ennek a reménynek ime szárnyát szegte a halál; 
iskolánkat és egyházkerületünket megfosztotta az ő vonzó egyénisé
gétől, az atyai vezértől. Megnyugszunk a Mindenható végzésében, de 
szivünkben sokáig sajog a fájdalom, melyet csak az idő lesz képes 
enyhíteni.

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 megbízottjának közbejöttével az uj szerződés elkészült, 
azt az összes egyházi fórumok jóváhagyták, elfogadta — némi vál
tozással — a magas kormány is és csupán az országgyűlés jóvá
hagyása van hátra.

A tanári testület anyagi helyzete. A tanári testület anyagi 
helyzete az előző évéhez képest javulást mutat, amennyiben a magas 
kormány egyes tanárok számára magasabb személyi pótlékot enge
délyezett és rendeletet bocsátott ki az igazgatói javadalomnak a 
nyugdíjba leendő beszámítása tárgyában.
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Könyvtár, szertár, bútorzat. A könyvtár, szertár és bútor
zat gyarapítására és kiegészítésére a fenntartóság 2000 koronát 
engedélyezett. Ezt az összeget felhasználtuk. A berendezések részle
tes kimutatását külön rovat alatt közöljük. A villanyvilágitási beren
dezést kibővítettük.

Adományozás a főgimnáziumi alapra. A tanév folyamán 
a főgimnáziumi alap gyarapítására felajánlott összegéből 1912. 
junius 1-ig befolyt 368-50 korona és igy a beb'zetetl tőke, a múlt 
évben kimutatott 70440'50 koronával, 70809 koronát tesz ki.

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

Ösztöndíj alapítvány, >Az érettségi vizsgát tett tanulók 
ösztöndij-alapitványát« az 1910/11. tanévben érettségizett ifjak 154 
koronával gyarapították, a tőke 324 koronára emelkedett és igy a 
kamatok már ez évben kiadattak.

Adományok jutalomdijakra. Az adományok a jó magavise- 
letü és szorgalmas tanulók megjutalmazására ez évben is szépen 
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 tandijából és tápintézeti dijából jelentékeny részt elengedett; 
62 tanuló részesült 1750 korona tandíj és 33 tanuló 865 korona 
tápintézeti dij kedvezményben.

Az ifjúsági segélyegylet leginkább tankönyvekkel segélyezte az 
ifjúságot. Kiosztott 97 tanuló között 504 drb tankönyvet 756 kor. 
értékben. Tankönyvek vásárlására fordítottunk 289 koronát, egyéb 
apró segélyezésekre 195 koronát. Fürdésre a fenntartóság 100 koro
nát engedélyezett. A segélyegylet alaptőkéje meghaladja a 6000 
koronát. Az adományok az értesítő megfelelő rovatában vannak felsorolva.

Meg kell még emlékeznem vései Véssey Sándor egyhk. felügyelő 
őr ő méltóságának adományáról; nevezetesen 200 korona tőkével 
gyarapította »Belmissiói« alapítványát, mely immár 700 koronára 
emelkedett, és 100 koronát adományozott a »Petőfi-Kör« számára 
pályamunkák jutalmazása céljából. Nem maradt távol régi »ev. lelkész«
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barátunk sem, aki ez évben is meghozta áldozatát »az ifjúsági ön
képzés« számára.

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

Az érettségi vizsgálat. Az 1910/11. tanévben érettségi 
vizsgát tett 33 ifjú a következő eredménnyel: a követelményeknek 
jelesen megfelelt 5, jól megfelelt 11, megfelelt 17.

A jelen tanévben a Vili. oszt. tanulók osztályvizsgái a nyilvános 
tanulóknál május 9. 10. II. 13. 14. 15. a magántanulóknál má
jus 17. és 18-án folytak le. K vizsgálatokban részt vett 28 nyil
vános és 2 magántanuló; az elsők közül megfelelt 28, az utóbbiak 
közül az egyik egy, a másik két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert.

Az érettségi írásbeli vizsgálatok május 20., 21. és 22-én folytak 
le; részt vett 28 ifjú. Az érettségi szóbeli vizsgálatokatjunius 24-re 
és a következő napokra tüztük ki. Az érettségi vizsgálatokhoz a 
püspök ur ő méltósága elnökül Horváth Sándor főesperes urat. a 
magas tanügyi kormány pedig kormány képviselői minőségben dr. 
Szlávik Mátyás eperjesi ev. theologiai tanárt küldte ki.

A tanév befejezése. Az I—VII osztály tanítását junius 8-án 
fejeztük be. Junius 11-én tornaversenyt rendeztünk, junius 12-én a 
magántanulók vizsgáit és junius 13 —18-án a nyilvános tanulók 
osztályvizsgáit tartottuk meg. A vizsgálatok kezdetén az intézet 
kötelékében volt: az 1 osztályban 99 nyilvános, a II. osztályban 68 
nyilvános és 1 magántanuló, a III. osztályban 57 nyilvános és 1 magánta
nuló, a IV. osztályban 51 nyilvános, az V. osztályban 31 nyilvános és 
1 magántanuló, a VI. osztályban 21 nyilvános és 1 magántanuló, 
a VII. osztályban 28 nyilvános és 2 magántanuló a VIII. osztályban 
28 nyilvános és 3 magántanuló, összesen 392 tanuló. Évközben kima
radt 7, meghalt 1, vizsgálatlan maradt 4 tanuló.

Az egyházmegyei elnökség az évzáró ünnepélyt junius 21-éré 
tűzte ki. Az ünnepély befejezése után a tanévet bezártuk és a bizo
nyítványokat kiosztottuk. Az érettségi bizonyítványok kiosztása junius 
végén történik meg.
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III.
T anári te s tü le t

A tanár neve és 
minősége

Tárgyai az egyes 
osztályokban Jegyzet

Gyalog JsWáti
rendes tanár

BeHc Andor
rendes tanár

paiH JknriH
rendes tanár

Kaja; Béla
rendes tanár

KUzely Gáza
rendes tanár

jYiolttár Kálmán
rendes tanár

pítniány Enfin
rendes tanár

jYi'árz Konrád
rendes tanár

Kovács Jenő
rendes tanár

Mönnyiségtan VI. Vili 6
Történet 111 3

Latin nyelv í. b) 111 VII. 17 
Görög nyelv Vll. 5

Magyar nyelv 111. Vili. 7 
Német ii} elv 111. V. Vili. 10 
Szépirás I. b) I

Magyar nyelv V, VI. 6 
Latin nyelv VI. 5
Görög-pótló írod. V. Vll. 6 
Szépirás L a )  1

Latin nyelv Vili -1
Görög nyelv V. Vili. 9
Görög-p'tló írod, VI 3
Természetrajz L a )  2

Latin nyelv 1V", V. 12
Történelem V. Vili. 6

Magyar ny. I. b) IV, Vll. 12 
Német nyelv IV. VI. Vll. 9

Rajzoló geometr. 1-1V. 13 
Görög-pótló rajz V-Vlll 8 
Szépirás 11. 1

Mennyiségtan 1 a) II. V. 14 
F izika Vili. 4
Történet IV. 3

22

18

18

18

18

21

22

Igazgató 22 éve. 
Tanit 31 év óta.

Az I. b) osztály főnöke, oki. 
tornatanár.

Tanit 20 év óta.

Oki. lelkész, tápint. 
ephorus.

Tanit 15 év óta.

A VI. osztály főnöke, a 
tanári könyvtár őre 

Tanit 12 év óta.

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

sági zenekör vezetője. 
Tanit 1 1 év óta.

Tanit 13 év óta.

A VII. osztály főnöke, 
isk. pénztáros, 

a Petőfi-kör vezetője. 
Tanit 6 év óta

A rajzszertár őre. 
Tanit 8 év óta.

Az V. osztály főnöke, a 
fizikai szertár őre. 

Tanit 5 év óta.
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A tanár neve és 
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Tárgyai az egyes 
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Jegyzet

10
Z V a r it iy i  J á n o s

rendes tanár

Magyar nyelv 11. 5 
Latin nyelv 11. 6 
Görög nyelv VI. 5 
Görög-pótló írod. Vili. 2 18

A II. osztály fó'nöke. 
Tanít 4 év óta.

i t G c t u r s i c h  T i v a d a r
rendes vallástanár

Vallástan 1 Vili. 16
Bölcsészet Vili. 8 19

Oki. ev. lelkész, intézeti 
exhortator.

Tanít 3 év óta.

12 p o s e V i t z  V i l m o s
rendes tanár

Földrajz 1. 11. 6
Természetrajz

l.b) 11. IV. V VI. 13 19

A természetrajzi szertár 
ó're.

Tanít 5 év óta.
'

13 T oV iH  K á lm á n
rendes tanár

Magyar nyelv I. a) 5 
Latin nyelv I a) 6 
Történet VI Vll. 6 17

Az I .  a) osztály főnöke, 
az internátu* vezetője. 

Tanít 3 év óta.

14 p o l g á r  D e z s ő
rendes tanár

Mennyiségi. l,b) 11 111. Vll. 11 
Fizika Vll, 4 
Fizikai földrajz 111, 2 17

A 111 osztály fó'uöke, 
internátusi fel ügyelő'. 

Tanít 3 év óta.

15 j t f o ln á r  f a j o s
oki. hely. tornatanitó

Torna I—Vili. 
Játék I—Vili.

18
3

Tanít 3 év óta.

16 B ic z ó  Z s i g m o n d
ref. hitoktató

Vallástan I -  Vili. 8 Ref. lelkész. 
Tanít 17 év óta.

17 F á j t h  J e n ő
r. k. hittanár

Vallástan I—Vili.

•

16 Felszentelt lelkész. 
Tanít 3 év óta.

18 M o l i c s  J z lá V K o
gör. kel. hittanár

Vallástan kéthetenkint 2 Gör. kel. lelkész 
Tanít 2 év óta.

19 K o s e u t h a t  T ó b i á s
izr. hittanár

Vallástan I Vili. 8 Izr. főrabbi 
Tanít 21 év óta.

20
W ic k c r t  Z a j o s

ének tanító
Ének I—Vili. 3

Oki. el. tanító. 
Vezeti az énekkart, 

tanítja az egyházi éneket. 
Tanít 2 év óta.

1

H H H .J



IV.

É rettségi v iz sg á la to k .

Az 1910/11. tanévben voltak a bonyhádi ev. főgimnázium má
sodik érettségi vizsgálatai. A vizsgálaton nt. Horváth Sándor fő
esperes úr elnökölt, a magas tanügyi kormány a vizsgálatokhoz 
52792/1911 sz. a. kelt rendeltével Kovalovszky János budapesti VII. 
kér. áll. főgimnáziumi tanár urat küldte ki.

Az érettségi vizsgálatokra jelentkezett 33 tanuló. Az Írásbeli 
vizsgálatokra, melyek 1911. május 22., 23. és 24-én tartattak meg, 
33 tanuló bocsáttatott. E vizsgálatok három csoportban három osz
tályteremben folytak le.

Főtisztelendő püspök ur a különböző tárgyakból a következő 
tételeket jelölte k i:

I. A magyar nyelvből: Tompa Mihály hazafias lírája.
Eredmény: jeles G, jó 11, elégséges 16, elégtelen —.
II. A  latin nyelvből'. Verg. Aen. XII. 697—727.
Eredmény: jeles 6, jó 13. elégséges 14, elégtelen —.
III. Mennyiségtanhói', a) A l g e b r a :  Valamely tőke 5% mellett 

már oly tőkével, mely 47o mellett kamatozik, évenként 92 K kama
tot hajt. Ha az első tőkét 4, a másodikat 5%-ra helyezzük el, akkoi 
a kamat évenként 4 K val kisebb, mint az első esetben. Mekkora 
a tőke?

b) G e o m e t r i a :  Valamely gúla magassága 20 dm., alapja 
oly egyenlőszáru háromszög, melynek 8'6 dm. hosszú szárai 43°40T4" 
szöget alkotnak, ha a gúlát a csúcstól mérve 8 dm. távolságban az 
alappal párhuzamos síkkal metszük, mekkora az igy keletkezett cson
kagúla köbtartalma?

Eredmény', jeles 12, jó 10, elégséges 11 elégtelen —.
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A szóbeli vizsgálatok junius 20., 21., 22. és 23-án folytak le: 
e vizsgálatokban részt vett mind a 33 tanuló a következő ered
ménnyel : jelesen érett 5 (Schäfer Henrik, Schreck Adám, Schweiz 
Elemér, Somogyi István és Vámosi Tibor), jól érett 11, érett 17.



V.

A tananyag é s  a tankönyvek k imutatása az  
e g y e s  osz tá lyokban.

I. OSZTÁLY.

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

2. Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: népmesék, 
mondák, görök regék és mondák. Költői olvasmányok (részben könyv- 
nélkiil 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. 5 óra. Írás. olvasás a helyes kiejtés és hang- 
súlyozás szerint. Nyelvtan: a fő- és melléknevek ejtegetése, nemi 
szabályok, fokozás, határozószók képzése, számnevek, praepositiók, 
névmások és a cselekvő igeragozás. Olvasmány: A nyelvtani anyag
nak megfelelő latin magyar és magyar latin olvasmányok. Két heten- 
kint írásbeli dolgozat a nyelvtan begyakorlására. Tk. Pirchala: Latin 
nyelvtan és olvasó.

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.

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 számítások. 
Iskolai és házi Írásbeli dolgozatok, l'k. I)r. 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 díszítmények alakí
tása rajzeszközökkel és szabadkézzel, ezek festése. Tk. I)r. Horti 
Henrik : Rajzoló geometria I. rész.

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

náziumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások“ szerint az I. és
11. 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 1. osztályban.

2. Magyar nyelv, h 5 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. Szibinyáni 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. 6 óra. A névszók és igék ismétlése és befe
jezése. Rendes és rendhagyó igék. Az igék törzsalakjai. Kéthetenként



írásbeli dolgozat. Olvasmányok: De Attila Humorúm rege, De excidio 
Trojae, De erroribus Ulixi, De regibus Romanis (1. olv.) De libera 
civitate (I. olv.) Összesen 24 olvasmány. (3—18. f., 20—23 fi, 25 f., 
27. 28. f., 36. f.

Tankönyv: Pirchala Imre: Latin nyelvtan és olvasó.
4. Földrajz, h. 3 óra. Európa országai, Ázsia és Afrika önnálló 

államai és az európai gyarmatok. Tk. Dr 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 fontosabb képviselői. A lágytestüek és 
ízeltlábúak tárgyalása. Egy pár ősszel és tavasszal virító növény is
mertetése. Tk. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz a II. osztály 
számára.

6. 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 és 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 1. osztályban.
10. Játék, mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

1. Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház s különösen a hazai 
protestáns egyház története; egyházi énekek. Tk. Bereczky Sándor: 
Egyháztörténete.
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2. Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: hang
tan, szótan, mondattan. Prózai olvasmányok: Komoly, tréfás, tör
téneti, költői elbeszélések, leírás, jellemzés. — Költemények könyv- 
nélkül: Himnus. (Kölcsey F.) Szülőföldemen. Füstbe ment terv. Pató 
Pál úr. Az Alföld. Egy gondolat bánt engemet . . . (Petőfi S.) A 
hamis tanú. (Arany J) Szüreten. (Gyulai P.) Szózat. (Vörösmarty 
M.) Kéthetenkint iskolai dolgozat. Tk. Lehr—Riedl. Magyar olvasó
könyv. III. rész. Balogh Péter: Rendszeres magyar nyelvtan.

3. Latin nyelv, h. 6 óra.Olvasmányok: Miltiades, Themistocles 
Aristides. Pausanias. A rómaiak történetéből: A Fabiusok, Camillus. 
Veii ostroma, Cincinnatus. A caudiumi szoros. Phaedrustól 8 mese 
rendszeresen, Phrasisok, szócsoportok. Nyelvtan: Az 1. és II osztályú 
anyag átismétlése után az alany, állítmány, a jelző, értelmező, az 
accusativus, dativus, genitivus, ablativus, az igenevek használata.Könyvnél- 
küli. Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk. Pirchala: 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.

ő. Történelem, h. 3 óra. A magyarok története 1526-ig. Tk. 
I)r Szigethy Lajos: Magyarok története. 1. 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 Hl. k.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. A százalékszámítás alkalmazása. 
Összetett következtetések. Kamatszámítás következtetéssel és formulák 
segítségével. Az értékpapírok; állampapír, részvény és váltó számí
tásai. Az arányos osztás; az átlagos ár és a keverendő mennyiségek 
arányának kiszámítása. Az arany és ezüst tárgyak ötvénysulya, szin-
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súlya, 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, h. 2 óra. Az 1. osztály anyagának 
kibővítése. Háromszögek, négyszögek és sokszögek szerkesztése. Az 
egybevágóság és hasonlóság feltételei. Centrális és axiális szimmetria. 
Sik diszitmények rajzolása. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria
III. 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. és Pesti Mizsér Gábor meséiből; 
Dardanus (Faludi Ferenc), Mátyás deák (Kisfaludy K.), Szalonta 
égése, A huszti beteglátogatók. Költemények: Ének a végekről 
(Balassi B.), Rozgonyiné, A fülemile (Arany J ), A Tisza, Az 
alföld (Petőfi), Wesselényi hamvaihoz (Berzsenyi), Epigrammák (Vörös
marty), A közelitő tél, Jámborság és Középszer (Berzsenyi), Himfy 
dalaiból (Kisfaludy S.) Ezek alapján a prózai és költői stilus tulaj
donságai. 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 
magy. Lehr Albert.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmányok: C. J. Caesar Commen- 
tarii de bello Gallico több részének fordítása. Költői olvasmányok: 
A világ négy kora. Az özönvíz. Daedalus és Icarus. Egy része emlé
kelve is. Nyelvtanból: Az állítás módjai. Felszólitó, óhajtó, kérdő



mondatok. Mellérendelt mondatok. Alárendelt mondatok. Oratio recta 
és obliqua. Kéthetenkint iskolai dolgozat. Tk. mint a 111. osztályban.

4. Német nyelv, h. 3 óra. A 111. 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. I)r. Szigethy 
Lajos: Magyarok története. II. rész.

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- 
talan 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 többtagúnk 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 díszítmények rajzolása. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geo
metria III. része.

9. Torna, h. 3 óra. Mint a III. osztályban.
1 0 . Játék, mint az előző osztályokban.

V. OSZTÁLY.

1. Vallás, hetenként 2 óra. Bibliaismertetés Bibliaolvasás. Tk. 
Bcreczky 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 kívül magánolvasmányok. 
Havonkint 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 Fastrából Az olvasmányokat tárgyi, 
szerkezeti és régiségtani magyarázat, nyelvtani, mondattani és verstani 
ismétlés kisérte. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tk. Dr. Ivont 
lgnátz: De imperio Cn. Pompei, Dr. Geréb József: Pro Archia poéta. 
Dr. Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból Hittrich: Római régi
ségek.

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., 23., 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 , 61, 63, 69, 71, 76, 79. 
írásbeli dolgozatok 2 hetenként'. Fordítás magyarról görögre szó- 
és irásbelileg. Tk. Maywald József: Görög nyelvtan és görög olvasó
könyv. I. rész.

5. Görögpótló tárgyak, a) Irodalom, h. 3 óra. Homeros 
lliasa és Odysseája bő szemelvényekben. Homeros, a homerosi kor; a 
homerosi kérdés. Az eposok jellemzése. Herodotos történeti műveiből 
szemelvények. Herodotos és a történetírás kezdetei. A Homeros ko
rára vonatkozó régiségek. Tk. Csengeri: Homeros lliasa, Gyomlai: 
Homeros Odysseája, Geréb: Szemelvények Herodotosból, Badics: Ol
vasókönyv I. kötet, b) Rajz, h. 2. óra. Lapok, testek távlati rajzo
lása. Egyszerűbb testcsoportok rajzolása, árnyékolása és festése. 
Tárgyak rajzolása és festése.

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. (Ókor)

8. Állattan, h. 3. óta 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 sik 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 II. 1—40 c. A szemelvényekből kima
radt részek tartalmi ismertetése, részben cursive fordítással. Költői 
olvasmány: Vergilius Aeneisének 1 énekéből, az 1—519. sor, a II. 
ének —- részben cursive — egészen. Livius olvasásával kapcsolatban állami 
régiségek, Vergilius olvasásával pedig vallási régiségek ismertetése. Tk. 
Kalmár E.: Livius szeinelvényes kiadása Wirth Gy.: Vergilius Aeneise, 
Hittrich Ödön dr.: 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. I); 1 21 28 26., 8 1 -  82,
85— 86., 41—42. (olv. k. II.) Az Anabasis eredeti szövege szerint 
olvasókönyvünk VII. sz. darabja, a Memorabiliából megfelelő beveze
téssel a IV. és V sz. szemelvény. A görög lyra fejlődésének átte
kintése. Több szemelvény a lyrikusokból. Mondattan Stílusgyakorlatok, 
írásbeli dolgozatok. Tk. Maywald: Gör. Olv. k, 11. és Görög 
Nyelvtan.

5. Görögpótló tárgyak, li. 5 óra a) Irodalom, li. 8 óra. A 
görög elégia, iambos és epigramma A melos. A dór karénak. A 
klasszikus méretekben dolgozó magyar írók. 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. l)r. Szterényi Hugó : Ásványtan 
és chéinia.

9. Mennyiségtan, h. 4 óra. Algebra. Negativ hatvány-kitevők, 
számrendszerek. Tört hatványkitevők, másodfokra vezethető egyenlet
alakok. A Iogarithmus, számítások logaritmusokkal. Számtani és



mértani haladvány. Tk. König—Beke: Albegra. Geometria. A kör., 
az egyenes és a kör, a szög és a kör, a körök kölcsönös helyzete, 
a lnir- és érintő sokszögek; a kör és a körív hosszúsága; a kör 
területe. A goniometriai függvények, a gonioinetriai táblák és loga- 
rithmus táblák. A derékszögű és egyenlőszáru háromszög, a sokszö
gek meghatározása. A tompa és domború 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.
Vll. OSZTÁLY.

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

2 . Magyar nyelv, h. 8 óra. A magyar nemzeti irodalom-tö.té- 
net Kisfaludy Károlyig. Beöthy Zsolt tankönyve nyomán.

3. Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Vergilius Aeneiséből a
VI. énekből a 41 — 155, 263 -3 3 3 ,3 8 3 —479,547—610,625—665, 
680—723, 749—901 sorok. Vll. ének 286—340, 803—817. VIII. 
ének 416 — 453, 608—781. X. ének 363—509. Ciceró: In Catilinam
I. c. beszéde, Sallustius: Bell. Jug, 1—2 1 . 27— 31. fejezetei. Ez ol
vasmányokhoz megfelelő bevezetések, tartalmi ismertetések, tárgyi és 
nyelvi magyarázatok, méltatások. Rendszeres ismétlések a mondattan 
köréből, emlékeltetés, stílusgyakorlatok, 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 Üdysseia tartalma, 
szintere, szerkezete stb. Az eposz. Homerosi világnézet, homerosi 
kor, homerosi régiségek. Olvasmányok: Az Odysseia I. V. VI. 
éneke. Herodotos élete és műve. Előadása, világnézete, nyelve. 
Olvasmány 11., 111., IX., XII., XIV. sz. szemelvények, Vallásrégiségek, 
mythologia, állami régiségek. Nyelvtani ismétlések, az ion dialektus. 
Emlékeltetés, Írásbeli dolgozatok. Tk. Csengeri: Homeros Odysseája, 
Dávid István: Herodotos,Wagner-Horváth: Régiségek, Maywald:Nyelvtan.



5. Görög pótló tárgyak, h. 5 óra. a) Irodalom: h. 3 óra. 
Thukydides történeti művéből főleg az I., 11., VI. és VII. könyv, 
Thukydides életéről s műveiről szóló bevezetéssel. Demosthenes be
széde a koszomról a görög szónoklat történetével, Demosthenes 
életének s szónoki egyéniségének, valamint az egykorú görög viszo
nyoknak ismertetésével. Magyar olvasmányok: Kölcsey, Wesselényi 
br., Széchenyi István gr. és Eötvös József b r.: Beszédek a magyar 
nyelv ügyében. A magyar történetírás és szónoklat vázlatos ismer
tetése. Tk. Szilasi Móric: Szemelvények Thukydidesből, Bölcskey és 
Schäfer: Demosthenes beszéde a koszorúról. Badics: Magyar irod 
Olvasókönyv 111. k. b) Rajz: Gipszek, használati tárgyak, építészeti 
részek rajzolása és festése. Csendéletszerü dolgok rajzolása és festése.

6 . Német nyelv, h. 3 óra Hermann u. Dorothea. I., II., Vili. 
részben a III, IV. és V. ének fordítása, a többinek tartalmi össze
foglalása. Tk. Albrecht János: Hermann u. Dorothea. Egmont: A nép
jelenetek, továbbá a II. 2 , 111. 2 , IV. 2 , V. 3 és 4 jelenetek fordí
tása; 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 kapcsolatosán. 1648-tól 1878-ig. A genfi conventió.
Jelenünk ismertetése Európában és a gyarmatvilágban. Tk. Dr. Szi- 
gethy Laj(»s: 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 számí
tás; betétek és járadékok. Végtelen geometriai sor. A racionális és 
irracionális számoknak megfelelő pontok; complex számok. A pontok 
koordinátái. A függvények teljes tárgyalása, ábrázolása. Másodfokú 
egész függvények és azok grafikus ábrázolása; maximum és minimum 
értékek. Elsőfokú határozatlan egyenletek. Tk. König-Beke: Algebra. 
Geometria: Az egyenes, a sik és a testszög. A geometriai testek, azok
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felszíne és" köb tart aim a. A gömb stereometriája; a gömb és gömb
részeinek felszíne és köbtartalma. Tk. Wagner Alajos: Geometria. 
Iskolai és házi írásbeli dolgozatok.m

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

14. Játék, mint az előző osztályokban.

Vili. 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 Károly tói a legújabb időkig. Tk. Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése.

3. Latin nyelv, h. 4 óra. Olvasmány: Horatius következő köl
teményei: Cann. I. 1., 2., 3., 4., 6 ., 22., 34. 11. 3. 1G., 17, 111. 1., 
30., Epod. 2 . 7., Sat. I. 1 ., 9. Epist. II. 3-ból 1 — 219., 275-390 ., 
408—453. sorok Cicero De olf. 1. 1—2 0 . fejezete. Az olvasott szö
veghez megfelelő bevezetések, tartalmi ismertetések, tárgyi és nyelvi 
magyarázatok, irodalmi méltatások. Emlékeltetés, stílusgyakorlatok 
Írásbeli dolgozatok. A hadi régiségek ismétlése után a magánrégi
ségek rendszeres összefoglalása. A költői és prózai műfajok fejlődé
sének áttekintése. Az irodalmi ismeretek rendszeres összefoglalása. 
Tk. W irth: Horatius, Köpesdi: Cicero, De officiis, Horváth-Wagner: 
Róm. régiségek, segédkönyvek.

4. Görög nyelv, h. 4 óra. Olvasmány; Hoineros Iliásának köv. 
énekei: I., II., VI. (238—végig.) Platon Apológiájának I—VI., 
XI—XII., XXVI—XXXIII. fejezetei. Az Ilias tartalma, szerkezete stb., 
a homerosi eposok sorsa, a homerosi kérdés. Az Apologia tartalma. 
Platon. A nyelvtan átismétlése, ó- és uj-ion dialectics. Régiségek. \  
költői és prózai műfajok fejlődésének rendszeres áttekintése. Emlékel
tetés, írásbeli dolgozatok. Tk. Csengeri: Hoineros Hiása, Simon: 
Platonszemelvények, Horváth-Wagner: Gör. régiségek, Maywald: Gör. 
nyelvtan.
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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 az Államból, dr. Földi József tankönyve 
nyomán. A görög művészetek történetének áttekintése. Tk. Zsámboki 
Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése, b) Rajz: 
Testcsoportok és csendéletek rajzolása és festése.

6 . Német nyelv, h. 3 óra. A német irodalom története II. virág- 
zási kora részletesebben és az újabb irodalom rövid áttekintése kisebb 
szemelvényekkel. Olvasmány: Minna von Barnhelm: magyarázta Hein
rich Gusztáv. Tk. Schuster A.: Német irodalomtörténeti tankönyv 11. rész.

7. Mennyiségtan, h. 2 óra Algebra: A kapcsolástan elemei: 
permutatiók, variációk, kombinációk. A kéttagú kifejezések szorzatai 
és hatványai, binomiális együtthatók tulajdonságai. Valószinüség-szá- 
mitás. Tk. König-Beke. Geometria : A gömbháromszög oldalának és 
szögének cosinusa; a sinustétel. A félszögek és féloldalak függvényei. 
A derékszögű és ferdeszögü gömbháromszögek 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.

1 0 . 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.



Re ndkí vü l i  tárgyak.

1. Ének. Az intézet jobb hangú növendékeiből (I -V i l i .  oszt.) 
alakult vegyes kar heti 2 órában begyakorolta: Gyászének okt. 6-ra.
Gyászdal Marhauser Imre halálára Viharban. Éji dal. Nincs be- 
csületf a katonának, (Kuruc dal.) Nemzeti himnusz. Dalra fel! (Induló.)
Himnusz. Szózat. Hanggyakorlatok, hangjegyismertetés. Az ev. vallásu 
I—Vili. oszt. növendékeknek heti ' 2 órában 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 aquarellbén tájképeket, virágokat, állatokat és olajban táj
képeket. A tanításban résztvett 42 növendék. Tanította März Konrád.

3. Gyorsírás. A levelezőirást a kezdők heti 1 órában tanulták 
Forrai Soma tankönyve alapján. A kezdők száma 30 volt. Előadó 
Hajas Béla tanár. Gyorsíróink filléreiből alapított gyorsírászati könyv
tárunk 8 kötetből és 35 füzetből áll.
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V I .

ír á sb e li dolgozatok .
A) A magyar írásbeli dolgozatok tételei.

V. osztály.

1 . Toldi Miklós. (Iskolai).
2 . a) Toldi Miklós. (Újra dolgozva), 

b) Hogy töltöttem a szünidőt?
3. Toldi sírját ássa.
4. a) Szondi György halála, 

b) Zrínyi Miklós halála.
5. a) A görög történetírás főbb alakjai. (Iskolai), 

b) A bezárt lélek. (Iskolai).
6 . a) Hogy jut Odysseus a phaiákokhoz ? 

b) Egy elbeszélő költemény prózában.
7. Kossuth Lajos 1848. jul. 11-iki beszédének gondolatmeneté. 

8 — 9. Deák Ferenc első felirati beszéde.

VI. osztály.

1. a) Beszéd elhunyt társunk sirhalma felett. (Iskolai.) 
b) A költészet fontossága. (Iskolai.)

2 . A Szilágyi és Hajmási cimü népballada poétikai fejtegetése.
3. Aranynak valamelyik balladája elbeszéléssé alakítva.
4. a) Hősök a Porsenna elleni háborúban, 

b) Coriolanus Róma előtt.
5. Aurora Musis arnica. (Iskolai.)
6 . Nem a való hát, annak égi mása 

Lesz, amitől függ az ének varázsa.
7. a) Berzsenyi fohászkodása. (Iskolai.)

b) Kisfaludy Károly Mohácsa. (Iskolai.)
8 — 9. Shakspere Coriolanusa.



VII. osztály .

1. Ismertessük a Halotti Beszéd és Könyörgés jelentőségét!
_ a) Milyen drámai formák előzték még a XVI. sz. drámáit? 

b) Milyen élet volt Mátyás király udvarában ?
3. Miért s milyen érzelmekkel hagyja el hazáját a XVI. sz. 

legnagyobb költője ?
(A költő „Boldogtalan vagyok“ kezdetű költeménye alapján.)

4. Csodás elemek a Zrinyiászban.
5. Mi jellemzi a kuruckor lírai költészetét?
(>. A munka áldása.
7. Fanni jelleme. ,
S. Mit köszönhet nyelvünk és irodalmunk Kazinczy Ferencnek ? 
í). Berzsenyi hazafias ódái.

VIII. osztály.

1. Drámai összeütközések Kisfaludy Károly Irene c. trágödiájáb an
2 . A közviszonyok rajza Bánk bán-ban.
3. A Szózat magyarázata.
4. A klasszikus eposz főbb képviselői, különösen Botond. (Isk.)
5. Jókai valamelyik regényalakjának jellemzése.
6 . Tompa hazafias allegóriái.
7. Petőfi és édes anyja.

B) A német írásbeli dolgozatok tételei.

V. osztály.

1 . Wie wird ein Haus gebaut?
2 . Erläuterung einer Hausinschrift.
3. Beschreibe die Tätigkeit des Menschen.
4. Kurzgefasster Inhalt der Erzählung: Mut über gut.
5. Eragen und Antworten aus Mein Lesestücke: der Geizhals
6 . Fragen und Antworten aus dem Lesestücke: die drei Brüder.
7. Oratio rectának áttétele oratio obliquába.
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8 . Gyakorlat a conj. használatára. Forditás.
9. Der Verkehr: Fragen und Antworten.

1 0 . Forditás németre.
1 1 . Was verherrlicht das Gedicht: des Erkennen.
12. Beschreibe den Lauf des Flusses.
13. Das gesellige Leben das Menschen: Fragen nnd Antworten.
14. Gyakorlat a praepositiokra; forditás németre.

VI. osztály.

1. An was erinnert uns der Herbst?
2 . Wanderung der Westgoten.
3. Forditás. (Példák a tárgyra)
4. Der Fuchs und die Trauben. Frei erzählt nach Aesop.
5. Der Kaiser als Lehrer. Inhaltsangabe.
6 . Der Sänger. Entstehung und Inhalt des Gedichtes.
7. írjunk olvasmányaink alapján három egyenes beszédet és

alakítsuk át függő beszéddé.
8 . Wie wird eine Glocke gegossen?
9. Charakterisieren Sie den Breslauer Glockengiesser.

1 0 . a) Wie erging es den Sängern, welche das steinerne Herz
eines grausamen Königs erweichen wollten ? 

b) Böse Menschen haben keine Lieder.
1 1 . Der Löwe der Esel und der Fuchs. (Ford.)
12. Der Frühling. (Auf Grund des Gedichtes: »Frühlingshoflnung.«)
13. A Tisza. (Forditás németre.)

VII. osztály.

1 . Wie schildert der Apotheker die Menschen? (H. u. D.)
2. Die Bibelübersetzung des gotischen Bischofs Ulfilas.
3. Hermann und Dorothea III. Gesang. (Inhaltsangabe.)
4 . Hermann und Dorothea am Brunnen. (Frei erzählt nach Goethe.)
5. Kurzgefasster Inhalt „Hermann u. Dorotheas“.
6 . Leben und Treiben in den Meisterschulen.
7. Vergleich der Wirkung Klopstocks und Wielands.
8 . Die Parabel von den drei Ringen. (Nach Lessing.)
9. Forditás németre.
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Vili. osztály.

1. Historische Grundlage und Grundidee des Gedichtes: »Das
Lied vom braven Mann.«

2 . Der Gedankengehalt des Gedichtes: »Das Kind der Sorge.«
3. Der Charakter Teilheims.
4. Fordítás Goethe: Dichtung und Wahrheit c. önéletrajzából, 
o. Ballade vom vertriebenen und zurückkehrenden Grafen:

Nacherzählung.
6 . Woher nimmt Lessing den Stoff zu Minna von Barnhelm?
7. Fordítás Schiller das Lied von der Glocke c. költeményéből.



VII.

A tanulók névsora ,  Vallása é s  lakóhelye.

I. A. osztály.

1 Becht Károly, ág. ev Mekényes, Bárány am 
Belát Sándor, ág. ev. Tamási, Tolna.n.
Bischof Mihály, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Borbély István, ref. Kajdacs. Tolnám.

5 Boros István, isin. ref. Bonyhád, Tolnám 
Danizi Gyula, róm. kath. Dombóvár, Tolnain.
Gaál Elemér, ág. ev. Mezőkoinárom, Veszprémin.
Gábor Mátyás, róm. kath Ozora, Tolnám.
Genersich Andor, ág. ev. Bonyhád, Tolnám.

10 Goldschmiedt Marcell, izr. Bonyhád, Tolnám.
Guttman Adolf, izr. Decs. Tolnám.
Hartai István, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Hauk Dezső, róm. kath. Kisfalud, Baranyam.
Hofmann Ernő, ág. ev. Kaposszekcső, Bárányául.

15 Holländer Arthur, izr. Bonyhád, Tolnám.
Holländer Árpád, izr. Bonyhád, Tolnám.
Horváth Sándor, ág. ev. Szombathely, Vasm.
Kneppo Jenő, ág. ev. Budafok, Pestm.
Kniesz György, ág. ev. Bikái, Baranyam.

20 Kocsis Lajos, ág. ev. Nagyszokoly. Tolnain.
Komandinger Kálmán, róm. kath, Decs, Tolnain.
Konkoly Gyula, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Kovács Gyula, róm. kath. Mórágy, Tolnám.
Kresz György, róm. kath. Kisvejke, Tolnám.

25 Küszter János ág. ev. Ráczkozár, Baranyam.
Lafferton Károly, ág. ev. Bonyhád, Tolnain.



Lahovszky Ratio, róni. kath. Dolnji-Miholjac, Verőczem.
Link János, rom. kath. Dombóvár, Tolnám.
Lötz János, ág. ev. Kaposszekcső, Baranyáin.

30 Magdika Mihály, ref. Haraszti, Verőczem.
Mesterházy Adolf, róm. kath. P. Nádasd, Baranyam.
Moór Sándor ág. ev. Sárbogárd, Fehérm.
Nagy István, róm. kath. Kisvejke, Tolnám.
Nagy József, róm. kath. Komló, Baranyam. J

35 Orkonyi Károly, ág. ev. Jegenyés p. Tolnám.
Papp János, róm. kath. Kisujbánya, Baranyam.
Pesics János, gör. kel. Beremend, Baranyam.
Petrovich Sándor, róm. kath. Hőgyész. Tolnám. J
Ruppert János, ág. ev. Miszla, Tolnám.

40 Sajó Dezső, izr. Bonyhád, Tolnám.
Schmiedt János, ág. ev. Bonyhád, Tolnám 
Schneider János, ág. ev. Majos, Tolnám.
Sclnvarczer A1 ad ár, róm. kath. Kémes, Baranyam.
Szabados Sámuel, ág. ev. Üunaegyháza. Pestm.
Szóld Frigyes, ág. ev. Újsóvé, Bácsin
Teleki Gusztáv, róm. kath. Kétnyárpuszta, Somogyin.
Varga György, ág. ev. Tordas, Fehérm.
Wachsmann István, izr. Budapest.
Wickert Károly, ág. ev. Bonyhád, Tolnám.

50 Zavaros Béla. róm. kath. Kölesd, Tolnám.

Kimaradt:

Vuits Béla, gör. kel. Sásd, Baranyam.

I

I. B. osz tá l y .

Apátliy Elemér, róm. kath. Döbrököz, Tolnáin.
Bassola A. Zoltán, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Bencze Kálmán, ref. Kiscsány, Baranyam.

4 Bévárdy Rezső, ref. Zengővárkony, Baranyam.
3*
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5 Brettner József, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Ciganic Zvoinimir, róm. kath. Kőrös, Horvátország.
Czucker Dezső, izr Bonyhád, Tolnám.
Devecsery József, jóm kath. Kisvejke, Tolnám.
Erményi Gyula, ism, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.

10 Fuhrmann Ágost, ág. h ev. Budapest 
Fiirszt Ödön, izr. Ivánbattyán, Baranyam.
Gősi Pál, ág. h. ev. Sárszentlőrincz, Tolnám.
Götz János, ág h. ev. Ráezkozár, Baranyam.
Handl Dezső, ism., ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

15 Hepp Mihály, róm. kath. Rakasd, Tolnám.
Jakubicska József, ism, róm. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Kerber Henrik, ág. h. ev. Izmény, Tolnám.
Kirchner Ádám, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Kordkovics Rezső, róm. kath. Fadd, Tolnám.

20 Kőnigsbaum Lajos. izr. Ráezkozár, Baranyam.
Krausz András, izr. Komló, Baranyam.
Lackner János, ág. h. ev. Belecska, Tolnám.
Loósz Fülöp, ref. Nagymányok, Tolnám,
Lőwy Arthur izr. Görbő, Tolnám.

25 Lőwy Jenő izr. Görbő, Tolnám.
Mesterházy Sándor r. kath Nagybicsérd, Baranyam.
Miszlai György ág. h ev. Sárszentlőrincz, Tolnám. 
Mosberger Keresztély, ág h. ev. Lajoskomárom, Veszprémin. 
Müller Sándor, ref. Mórágy, Tolnám.

30 Oppenheim Lajos, izr. Somberek, Baranyam.
Paul Henrik, ág, h. ev. Majos, Tolnám.
Pécsvárady József, ref. Decs, Tolnám.
Petelka Iván, róm. kath. Podgajci, Verőczem.
Pétermann Ádám, ág. h. ev. Bonyhád. Tolnám.

35 Pfléger Ernő, róm. kath. Fadd, Tolnám.
Préger József, izr. Bonyhád, Tolnám.
Rumsauer Ede, róm. kath. Szederkény, Baranyam.
Schwartz Dezső, izr. Belvárd, Baranyam.

39 Somogyi József, ref. Szilasbalhás, Veszprémin.
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40 Stancer Viktor, róm. kath. Bátaszék, Tolnám.
Straicher Zoltán, ism., róm. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Szabó János, ág. h. ev. Izinény, Tolnám.
Szabó Zoltán, róm. kath. Koppányszántó, Tolnám. 
Szailcr Mihály, ág, h. ev. Bátaapáti, Tolnám,

45 Szepessy Géza, róm. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Tamaska Lajos, róm kath. Tamási, Tolnám 
Vitkovics Pál, í. kath. Gyulaj, Tolnám.

48 Wirth Henrik, ág. h. ev, Bonyhád, Tolnám.
Meghalt :

Schäfer Mihály, ág. h. ev. Kistormás, Tolnám, 
Weisz János, ág. h. ev. Felsőnána, Tolnám.

II. osztály.

1 Barkóczi István, róm. kath. Gyulaj, Tolnáin.
Beke Andor, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.
Bencze Jenő, róm. kath., Tamási, Tolnám.
Bitz János, ág. ev, Bonyhád, Tolnám.

5 Böhm Nándor, róm. katli, Bonyhád, Tolnám.
Böhm Béla, róm. kath , Bonyhád, Tolnám.
Brandeisz Béla, róm. kath , Bonyhád, Tolnám. 
Csépán Elemér, ref., Bellye, Baranyam.
Dankó Gyula, ág. h. ev. Nagymányok, Tolnáin.

10 Davidovics József, izr. Bonyhád, Tolnám.
Delibok László, róm. kath. Vékény, Baranyam. 
Deutsch Imre izr. Herczegfalva, Fehérm.
Diczendy Béla, róm. kath. Bonyhád, Tolnám. 
Diczendy Kálmán, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.

15 Duka Ferenc, ág. h. ev. Budapest.
Faiagó József, róm. kath, Bonyhád, Tolnám.
Frank János ág. h. ev., Keszőhidegkiit, Tolnám. 
Gasz Antal, róm. kath., Vékény, Baranyam.
Gebauer Béla, róm. kath., Czikó, Tolnám.
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20 Gyenis Andor, rom, katli., Dombóvár, Tolnám. 
Haífner Imre, ág. ev„ Mekényes, Baranyáin.
Höning Konrád, ág. ev., Kistormás, Tolnám. 
Horváth Géza, róni. katli., Bonyhád, Tolnám.
Ikotity Béla, rom. kath., Herczegszöllős, Baranyam. 

25 Illés Ferencz, lóin, kath., Simontornya, Tolnám. 
Kaufmann János, ág. ev., Börzsöny, Tolnám.
Kis István, izr., Ida puszta, u. p, Bekova, Bácsin. 
Königszbauin Manó, izr., Ráczkozár, Baranyam. 
Kondor János, ref., Sepse, Baranyam.

30 Lámáim György, ág. ev.. Magyaratád, Somogyin. 
Limbacher Zoltán, ág. ev., Bonyhád, Tolnáin. 
Litzmann Lajos, izr., Bonyhád, Tolnám.
Link Béla, róni. kath., Bonyhád, Tolnám.
May András, ág. ev , Hangos puszta, Tolnám.

35 März István, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Metz Károly, ág. h. ev., Őrszállás, Bácsin. 
Molitorisz János, ág. ev., Dunaegyháza, Pestm. 
Muszti Géza, róm. kath., Nagykozár, Baranyam. 
Müller István, róm. kath., Kárász, Baranyam.

40 Németh Gábor, róm. kath., Fáczánkert, Tolnám.
Ott Béla ág. li. ev., Ókér, Bácsin.
Pál István, róm kath., Vásárosdombó, Baranyam. 
Pap Antal, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Péter Ádám, ág. ev., Bonyhád, Tolnám.

45 Pirkner László, róm. kath, Bonyhád. Tolnám. 
Précsényi László, ref, Pálfa, Tolnám.
Reinstein Imre, izr., Versend puszta, Baranyam. 
Reitinger Henrik, ág. ev., Csikóstöttös, Baranyam. 
Ritzel Jakab, ág. ev., Börzsöny, Tolnám.

50 Roth Béla, ág. ev., S/ekszárd, Tolnám.
Rothermel Henrik, ág. ev,, Mucsfa, Tolnám. 
Rothermel Imre, ág. ev., Alsónána, Tolnám.
Sass Jenő, róm. kath., Szederkény, Baranyam. 
Schaffer Ernő, ág ev., Bonyhád, Tolnám.
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55 Schmidt Kelemen, rom. kath., Nádasd, Baranyam. 
Schvarczer István, rom. kath., Kémes, Baranyam 
Stoll Ferenc, lóin. kath., Bonyhád, Tolnám.
Szakács Imre, ref., Mórágy, Tolnám.
Szuprics Jenő, róm. kath., Gerjen, Tolnám.

60 Sonnenfeld Sándor, izr., Szilasbolhás, Veszprémin. 
Tausz János, ág. ev., Ujsóvé, Bácsm.
Trapp József, róm. kath., Köblény, Baranyam.
Trapp Lajos, róm. kath, Sepse, Baranyam 
Valis Jenő, róm kath., Bonyhád, Tolnám.

65 Vágó László, izr., Siklós, Baranyam.
Vukalovics Géza. róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Wieszner János, ág. ev., Mekényes. Baranyam.

68 Wanschura Jenő, róm. kath , Szászvár, Baranyam.

Magántanuló:

Jirasek Henrik, róm. kath., Nustár, Szerémm.

Kimaradtak:

Schrodt János, róm. kath., Bonyhád, Tolnamegye. 
Honig Anna, izr. magántanuló, Bonyhád, Tolnám.

III. osztály.

1 Atlasz Herman, izr., Bonyhád, Tolnám.
Baumann Jószef, róm. kath., Tabód, Tolnám. 
Blasszauer János, róm. kath., Szekszárd, Tolnám. 
Bolics László, róm. kath., Komló, Baranyam.

5 Bucski János, ág. h. ev., Somogyszill, Somogymegye. 
Csiba Lajos, ref., Kölesd, Tolnám.
Davidovics Manó, izr., Zomba, Tolnáin.
Denk Lajos, róm. kath., Paks, Tolnám.
Doszpod József, róm. kath., Harcz, Tolnám.

10 Englmann Pál, izr., Bonyhád, Tolnám.

— 39 —
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Fehér Andor, izr , Pécsvárad, Baranyam.
Gaszncr János, róni. kath., Bátaszék, Tolnain.
Gojkovics Vladimir, gór. kel., Siklós, Baranyam.
Gubicza Imre, róm. kath., Felsőiregh, Tolnám.

15 Halasi György, róm. kath, Bonyhád, Tolnám.
Handl Ede, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Hauk Jenő, róm. kath., Baranyakisíalud, Baranyam.
Hipp Imre, róm. kath , Komló, Baranyam.
Hoff Károly, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

20 Horváth Alajos, róm. kath., Kistápé, Tolnám.
Imrefi Zoltán, róm. kath., Paks, Tolnám.
Keller Józsel, róm. kath., Bonyhádvarasd, Tolnám.
Kovács Jenő, ág. h. ev , Öcsény, Tolnám.
Kovjanics Sándor, gör. kel., Rácztöttös, Baranyam.

25 Kretschmann Henrik, ág. h. ev., Keszőhidegkut, Tolnám. 
Kurz Ferenc, ág. h. ev., Budapest.
Láng Sándor, ág. h. ev., Sárbogárd, Fehérm.
Lemle Dénes, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Lévay Dezső, róm. kath., Pécsvárad, Baranyam.

30 Mácsai Andor, róm. kath., Szentes, Csongrádm.
Morgenthaler János, ág. h. ev., Tiszakálmánfalva, Bácsin. 
Müller Lajos, ág. h. ev., Sárpilis, Tolnám.
Ott Oszkár, ág. h. ev , Okér, Bácsbodrogm.
Pazsitzky István, ág. h. ev., Tamási, Tolnám.

35 Pap Mihály, róm. kath., Magyarkeszi, Tolnáin.
Pavics Miklós, róm. kath,. Kőrös, Belovár-Kőrösm. 
Perczel Mihály, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Petz Ernő, róm. kath., Vókány, Baranyam.
Reidl Péter, ref., Ujsové, Bácsbodrogm.

40 Sajó Sándor, izr., Bonyhád, Tolnám.
Scherlaub Mihály, róm. kath., Sásd, Baranyam.
Schneider Gábor, rom. kath , Zomba, Tolnain.
Schmidt János, ág. h. ev., Bonyhád. Tolnám.
Schrauth Konrád, ág. h. ev., Nagyhajmás, Baranyam.

45 Somogyi Dénes, róm. kath., Börzsöny, Tolnáin.



Steiner Sándor, izr., Szalatnak, Baranyam.
Straicher Benő, rom. kath., Bonyhád, Tolnám.
Strigenz János, róin. kath., Mucsi, Tolnám.
Strohmayer Ádám, rém. kath. Bonyhád, Tolnáin.

50 Szabacsy Dezső, ref., Váralja, Tolnám.
Szeifert János, ág. h. ev., Hidas-Bonyhád.
Szuprics György, tóm. kath., Gerjen, Tolnám.
Tarschitz Henrik, ág. h. ev., Somogyszill, Somogyin. 
Vámosi László, izr., Győrszentmárton, Győrm.

55 Végh István, rom. kath., Felsőirégh, Tolnám.
Wickert Lajos, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Wolf Dénes, izr., Bonyhád, Tolnám.
Zavaros Elemér, róni. kath., Kölesd, Tolnám.

Magántanuló:

Leichner Miklós, izr., Pécsvárad, Baranyam.

IV. osztály.

Andrics Arzén, gór. kel., Majs, Baranyam.
Balassa Ferenc, ág. ev., Budapest.
Bayer József, róni kath., Lovászhetény, Baranyam. 
Benedek István, ág. ev., Kölesd, Tolnám.

5 Bokor László, róni. kath , Bikái, Baranyam.
Bruckmann Jenő, isin., róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Diczendy Dénes, róm. kath., Bonyhád, Tolnám,
Eicher Zoltán, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Farkas István, ág. liitv. ev. Sárszentlőrincz, Tolnám. 

,10 Fehér Ödön, izr., Pécsvárad, Baranyam.
Frey István, ág. h. ev., Kaposszekcső, Baranyam. 
Gyalog László, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám, 
id. Győri László, róm. kath., Lakocsa, Somogyin, 
itj. Győri László, ref, Öcsény, Tolnám.

15 Haflner Vilmos, ág h. ev., Mekényes, Baranyam
Hoffmann Rezső, ág. h. ev., Kaposszekcső, Baranyam.
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Honig József, izr., Mágocs, Bar anyain.
Hölczl Dezső, ág. h. ev., Felsőnána, Tolnám.
Hucker Tibor, rom. kath., Szalatnak, Baranyam.

2 0  Hnrefi László, róm. kath., Paks, Tolnám.
Kiss Lajos, ág. hitv. evang , Sárszentlőrincz, Tolnám. 
Kovács Gyula, re f , Siómaros, Veszprémin.
Kovács László, ág. h. ev., Ocsény, Tolnám.
Kracher István, ág. h. tv., Hidas, Baranyam.

05  Kurz Ferencz, ág. h. ev., Györköny, Tolnám.
Kurz József, ág. h. ev., Györköny, Tolnáin.
László Gyula, unit., Sárbogárd, Fehérrn.
Lehmann Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám, isin. 
Lovinusz Dezső, róm. kath., Szászvár, Baranyam.

3 0  Menhárdt László, ág. h. ev., Tiszakál mán falva, Bácsm. 
Müller György, ág. h. ev., Sárpilis, Tolnám.
Müller János, ref., Pécs, Baranyam.
Nagy Andor, róm. kath., Uzdborjád, Tolnám.
Németh Gyula, róm. kath., Bonyhád, Tolnáin.

35  Palikó Gyula, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Perlberger Oszkár, izr., Bonyhád, Tolnáin.
Prack István, róm. kath., Kisvaszar, Baranyam.
Précsényi István, reform., Pálfa, Tolnám.
Puskás Jenő, ág. h. ev., Tordas, Fehérrn.

4 0  Saly József, ág. hitv. ev., Martonvásár, Fehérrn.
. Schrammel Károly, ág. hitv. ev., Tiszakálmánfalva, Bácsm. 

Schultheisz János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Simkó János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Spiczer Fndre, izr., Dunaföldvár, Tolnám.

4 5  Spiczer Imre, izr., Dunaföldvár, Tolnám.
Szeitlében Lajos, ág. h. ev. Dunaegyháza, Pestm.
Szoyka Ottó, ág h. ev, Baja, Bácsm.
Szuprics Vendel, róm. kath., Gerjen, Tolnám.
Tarján Vilmos, izr., Decs, Tolnám.

50 Ugrósdy László, róm kath., Kisdorog, Tolnáin.
Zavaros Tibor, róm. kath., Kölesd, Tolnáin.
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V. osztály.
Albrechtovicli Kde, róni. kath., Szakadat, Tolnám.
Appel András, ág. li. ev., Tőkés, Baranyam.
Bálint Ambrus, r é t , Nagydorog, Tolnám.
Bokor Vilmos, izr., Bonyhád, Tolnain.

5 Deutsch J. István, izr., Herczegfalva, Feliérm.
Döme István, rét., Paks, Tolnám.
Dránovics Pál, ref, Gyünk, Tolnám.
Farkas Zsigmod, izr., Bátaszék, Tolnám.
Friedrich Lajos, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.

10 Gniics György, g. kel., Kácsfalu, Baranyam.
Guttinan Mór, izr., Decs, Tolnám.
Haiser János, ág. h. ev.. Szárazd, Tolnám.
Hammer József ism., ág. h. ev., Sopron, Sopronul. 
Holländer Hugó, izr., Bonyhád, Tolnáin.

15 Hölczl Antal, ág. h. ev, Felsőnána, Tolnáin.
Hónig Miksa, izr., Kisvejke, Tolnáin.
Horváth Béla, ág. h. ev., Uzdborjád, Tolnáin.
Landthaller Zoltán, róni. kath., Nagydiid, Fehérm.
Pinka József, róni. kath., Dunaföldvár, Tolnám.

20  Miklós József, ref, Nagydorog, Tolnám.
Pintér Károly, ism., rám. kath, Magyarkeszi, Tolnám. 
Propszt László, róm. kath., Hosszuhetény, Baranyam.
Reisz János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám.
Róth Ferenc, ág. h. ev., Szekszárd, Tolnám.

25 Rück Henrik, ág. h. ev., Izmény, Tolnám.
Schvetz Tibor, róni. kath,, Bonyhád, Tolnám.
Stiefelmeyer Henrik, ism., ág. h. ev , ükér, Bácsin.
Tomka József, ág. h. ev., Györköny, Tolnám 
Vaitsch István, róni. kath, Bonyhád, Tolnám.

30 Vitányi József, ref, Csun, Baranyam.
Wack Albert, ág. ev., Tiszaistvánfalva, Bács-Bodrogm. 
Zathureczky István, ág. h. ev., Apátvarasd, Baranyam

Kimaradt:
Kovacsóczy Zoltán, róm. kath., Ságnagykónyi, Tolnám. 
Keller Márton magántanuló, rom. kath., Bonyhád, Tolnáin.
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VI. osztály.

Balogh Lajos, róni. katli., Nagydorog, Tolnám.
Bániczki István, ág. h. ev., Sárszentlőrincz, Tolnám.
Beke Dezső, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Benedek János, ág. h. ev., Kölesd, Tolnám.

5 Dránovics István, isin., ref, Gyönk, Tolnám.
Fekete Géza, róm. kath., Székesfehérvár.
Gyenis Imre, ism., róm. kath., Pécs.
Berger Nándor, róm. kath , Bonyhád, Tolnám.
Hoffman Imre, ág. h. ev., Jánosmajor, Tolnám.

10  Kiss István, ág. h. ev., Simontornya, Tolnám.
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.

15 Pintér Béla, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.
Radácsy Ede, róni. kath., Bonyhád Tolnáin.
Radojcsics Nemányá, gör. kel, Dunaszekcső, Baranyam. 
Schmidt Géza, róni kath., Gyönk, Tolnám.
Schrammel Endre, ág. h. ev., Tiszakálmánfalva, B.-Bodr.-m. 

20 Stadler Imre, ism , róm. kath, Szomajom, Somogyin.
Stróbl Pál, ág. h. ev., Lajoskomárom, Veszprémin.
Szász Imre, ref., Gyönk, Tolnám.

Magántanulók:

Baranyai Ferenc, róm. kath, Pécs.
Heissler Ilonka, róni. kath , Bonyhád.

VII. osztály.

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

5 Csók Sándor, ref. Dunaszentgyörgy, Tolnám.
Faikas József, izr. Bátaszék, Tolnám.
Fleischmann Ottó, izr., Bonyhád, Tolnám.
Gojkovics István, gór. kel., Siklós, Baranyam. 
Hajnóczy Zsigmond, ág. h ev., Szenta, Somogym.

1 0 Honig Elek, izr. Magyarlukafa, Somogym.
Ifjú János, ref. Decs, Tolnám.
Kienle Ernő, róm. kath., Somberek, Baranyam. 
Kring Elemér, ág. h. ev. Kéty, Tolnám.
Kunszt Henrik, ág. h. ev., Alsónána, Tolnám.

15 Lévai István, izr., Dunaföldvár, Tolnám.
Pick Elemér, izr. Bonyhád, Tolnám.
Polgár József, ág. h. ev., Tamási, Tolnám 
Ressz János, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Rothauser Ákos, izr. Gyünk, Tolnám.

20  Schliehtherle Károly, róm, kath., Bonyhád, Tolnám. 
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 Stein György, ág. h ev., Tolna, Tolnám.
Szalay László, ág. h. ev., Magyarkér, Tolnám. 
Weisz Márton, izr. Gyalán, Somogym.
Wink Henrik, ág. h. ev., Váralja, Tolnám.

Magántanulók:

Bokor Ferenc, róm. kath., Bikái, Baranyam.
Kirchner József, róm. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Koncz Ákos, róm kath. Mohács, Baranyam.

Kimaradt:

Perrey Perron László, róm. kath,, Budapest.
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VIII. osztály.
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Aschwitz Sándor, róni. katli., Gyönk, Tolnáin. 
Baumgartner Ödön, róni. kath., Bonyhád, Tolnám. 
Berzsenyi Imre, ág. h. ev., Siklós, Baranyam.
Godova János ág. h. ev., Fadd, Tolnám.

5 Guth Ferenc, róm. kath., Nagymányok, Tolnám.
Győry Vilmos, róm. kath., Bátaszék, Tolnám. •
Flárs János, ág. Ji. ev., Paks, Tolnám.
Heimann Imre, izr , Felsőireg, Tolnám.
Hot János, ág. h. ev., Gyönk, Tolnám.

10 Kallivoda Jenő, róm. kath., Dombóvár, Tolnám.
Körmendy Zsigmond, róm. kath., Kővágóörs, Zalam. 
Krausz Sándor, izr., Komló, Baranyam.
Lehmann István, ág. h. ev., Bonyhád, Tolnám.
Lövi Miksa, izr., Bonyhád, Tolnám.

15 Nagy Ferenc, róm. kath., Uzdborjád, Tolnáin.
Posevitz Albert, ág. h. ev., Nagyrőcze, Gömörm.
Riesz Manó, izr., Wesselény, Trencsénm.
Schaff Antal, róm. kath., Magyarszék, Baranyam. 
Schultheisz Zoltán, ág h. ev., Keszőhidegkut, Tolnám. 

2 0  Síkos Kálmán, ág. h ev., Tamási, Tolnám.
Sohl György, ág. h. ev., Ujsové, Bácsbodrogm.
Szabó József, ref, Kémes, Baranyam.
Szauervein Béla, ág h. ev., Ráczkozár, Baranyam. 
Szeitleben Gusztáv, ág. h. ev., Dunaegyháza, Pestm. 

25 Sziics Ferenc, ág. h. ev., Zalaszentgrót,
Teier Béla, róm. kath., Nagykajdacs, Tolnám.
Thassy Gyula, róm. kath., Drávatamási, Somogyin. 
Zulauf Henrik, ág. h. ev., Majos, Tolnám.

Magántanulók:

Morvát Béla, ref., Nagyszalonta, Biharm. 
Jausz Károly, ág h. ev., Beocsin, Szerémm.



VIII.
JKönyútár, s ze r tá rak ,  bútorzat.

A könyvtár gyarapodása.
A) Vétel utján:

I. 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 » —

Lehrproben und Lehrgänge 12 60
Ev. Népiskola 8 — »
Neue Jahrbücher 36 
Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum

» —

Értesítője 3 » 10 >
Magyar Nyelvőr 12 10 »
Irodalomtörténeti Közlemények 10 10
Egyetemes Philologiai Közlöny 12 10 y>
Századok 10 10 7 >

Közgazdasági Szemle 20 —

Evang. Úrálló 12 10
Magyar Figyelő 20 » — »
Uránia 10 » 10 >
Művészet 20 20
Ethnographia 
Természettud. Közlöny

6 10 »

Állattani Közlemények 
Botanikai Közlemények 
Magyar Chemiai Folyóirat

30 » 10 
átalány

Tornaügy 6 10

Öl5 kor. 30 fill.



II. Tudományos könyvek.
Adorján: A rokoko század 
Ballagj A.: Colbert
Beöthy Zsolt: A művészetek története Ili. k. 
Bcöthy-Badics: A magyar írod. tört. III. kiad.
Cserép József: Sallustius müvei 
Csiky Gergely: Plautus vigjátékai 4 k.
Eckstein: A Claudiusok
Forsyth: Differentialgleichungen
Földes B.: Társadalmi gazdaságtan 2 k.
Gerecze: A pécsi székesegyház 
Goursath: Differentialgleichungen 
Görgey Arthur: Életem és korom 2 k.
Herodotos: Históriáé 4 pld.
Homeros-Vértesy: Odysseia 
Homeros: Ilias és Odysseia 4 — 4 pld.
Képessy: A magyar vasutügy története 
Költők és irók )— 9 k.
Kiepert: Atlas Antiquus
Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc 3 k.
Nyelvészeti füzetek 11 füzet 
Pasteiner Gyula: A művészetek története 
Piatonis Apologia 4 pld.
Régi Magyar könyvtár XXV—XXVII.
Schlesinger: Theorie der Linearen Differenzialgleichungen

I. II. 1. 2 .
Straub: Elektromos világítás 
Szabó: Az állandó hadsereg.
Szalárdy: Siralmas Krónika 
Újhelyi: A vasutügy története 
Xenophon: Anabasis 4 pld.
Kötés

24- 
6-40 

16-—
42 — 

8 '— 
10 —
5 — 

14-40 
22-50

6 '— 
12 — 
16 — 
17-28 

5'— 
34-56

n .O —
22-50

6 — 
48-— 
12 '— 
25’—

336 
13 —

67-20 
6-65 
2 ‘— 

15'— 
6 - — 

14-40 
59-20

kor.

Régi szerzemény
Összesen

857-75
20817-78

kor.

21675-53 kor.
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A j á n d é k  ú t j á n :
Hivatalos Közlöny (Min. aj.)
Magyar nyelv * »
Magyarország. Képes diszmii, (Min. aj.)
Cicero-Csengery: A kötelességekről, (Singer Bálint aj.)
A Társadalmi Múzeum Értesítője 1903 — 1911. (Sass László aj.)
Josephus I. Dévay: Aeneae Silvii De duobus amantibus

história. (Szerző aj.)
Händel Vilmos: Emléklapok. Herkules.*)

Az ifjúsági könyvtár gyarapodása az 1911/12. évben.

Badics, A kurucvilág költészete —‘90 kor.
Eötvös, A XIX. század uralkodó eszméi, 2 k. 1 0 -— »
Beniczkyné, Örök törvény 3 k. 4-30 »
Gárdonyi, A bor 1-70 »
Heine, Dalok könyve 2'50 »
Herczeg, Lélekrablás 3*— »
Ignotus, Olvasás közben 3-60 »
Jókai, Arany ember 2 kt. 7-— »

» Akik kétszer halnak meg 2 kt. 7-— »
» Enyém, tied, övé 2 kt. 7-— >
» Lélekidomár 2 kt. 7-— >
» A bálványos vár 3'50 »

Molnár, A rabok 3'50 »
Ferenczy Z., Petőfi életrajza 1 0 * —  >
Scott Elliot, A primitiv ember T —  •»
Szemere, Magyar virtus 2-60 »
Kabarét kincstár 3 füzet 1-35 »
Uj recitator 1-08 >
1(1 kt. bekötése arany hátnyomással 19-20 >
50 kt. Remekírók Képes Könyvtára 51*— »
Sienkievicz, Kisebb elbeszélések 2 kt.

» Keresztes lovagok 2 kt.
*) A pótkatalogus készítése folyamatba vau. Átvitel: 153*23 kor.

i
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Átho/af: 153-23 kor.

44 —
18-20___________ 62-20 >

215 43 kor.
______________ 2 1 1 0 -— »

Összesen: 2325 43 kor.

A fizikai szertár gyarapodása az 1911/12. iskolai évben.
Gazometer 1 drb értéke 31*69 kor.
Régi beszerzés 611 » »_________________15724*31 »

Összesen 612 drb értéke 15756’— kor.

Természetrajzi szertár.*)
A j á n d é k o z á s  útján.

Kiss István VI. oszt. tanuló: 1 drb. termés réz, 1 drb. veresvasérc. 
Horvátíi Géza II. oszt. tanuló : 1 drb. kitömött sárgarigó.
Link Béla II. oszt. tanuló: 4 drb. őz agancs.
Valis Jenő II. oszt. tanuló : 1 drb szarvas agancs.

V é t e l  ú t j á n :
Gipsz és papirmaché készítmények .-

12 drb. gomba (termőtest) 21’60 kor.
2 » moh növény (szaporodó sejtek és előtelep) 30-— »
2 » páfrány (előtelep és csira) 32-40 »
1 » 3 csírázó virágos növény 35-— »
1 » emberi agyvelő 121— »

Átvitel: 131-— kor.
*) A szertál rendezés alatt áll s így állapotától és tényleges értékéről a jövő évi értesítőben 

szám olok be.

Sienkievicz Quo vadis 2 kt. 
Tarczai, Németvilág Budán 
Kincs, Magyar ég alatt 
Dr. Solymosy, Úti rajzok 
Sziklai János, A testvérek 
Korudy Gyula, Ifjúság 
Manzoni, Elbeszélések 2 kt.
Dr. Gáspár, A fehér ember útja 
Ez évi szerzemény 
Régi szerzemény
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T Áthozat: 131-— kor.
1 » emberi orr 29-— »
1 » emberi bőr 13-50
1 » emberi kiválasztószerv 16-— »
1 > emberi emésztőszerv 42-—
1 » madárláb (togódzószerkezet) 27-— »
1 » rovar szem szerkezete 45 — »

Összesen 303-50 kor.

Rajzszertári beszerzések.

Juharfalevél 1-92 kor.
Pálmaszerű növ ékítmény 1-92 »
Levélcsokor 1 92 »
Akanthuslevél 1-80 »
Kehelyékitmény 1-50 »
Borostyán levél 1-20 »
Pálma ' 1-20 »
Kehely 1-20 >
Levél 1-20 »
Liliom 1-20 »
Román frizékitmény 6- — »
Gót oszlopfő részlet 4-80
Gót rózsa 2-40 »
Akanthus levél 4-80 »
Tölgyfagaly 1-20
Borostyán galy 1-20
Vadgesztenyegaly 3-60
Oroszlántalp 3-60
Kéz Michael Angelótól 2 40
Fiatal fej gépezettel 1 4- — »
Teáscsésze 3 drb. á 60 fii. 1-80 >

» » -•50 >
» » (ajánd. Englinan) -•20 >

Átvitel: 61.56 kor.
4*
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Athozat: 61.56 kor.
Gyufatartó 2 drb. 1” — y>

Teáskanna 1T0 »
Vajtartó L40
Korsó (ajánd. Englman) 2 — »
Pezsgős üveg (ajánd. Zucker) L — »
Boros üveg (ajánd. Zucker) —•50 »
Mocca likőrös üveg (ajánd. Zucker) -  -50 *
Kis kés (ajánd. Guttman V. oszt. t.) —*50 »
Koponya (ajánd. Molnár Kálmán) 2-_ »
Pisztoly (ajánd. Berényi Jenő) 2 drb 2- — »
Lámpakészlet 1;— »
Kis kosár ajándék —•10 »
Tollszártartó -•20 »
Fanyelű bicska Deutsch V. o. t. - TG »
Pipa szárral — ■20 »
Alma 3‘ — »
Körte 3' - »
Őszi baraczk 3' — »
Kajszi baraczk 3 —
Szilva 2 drb. á L80 3-60 »
Gomba 4 drb. á L20 4-80 »
Csomagolások, szállítások 5’ 5 8

10114
Ezen szerekből kaptunk 10 K 30 fill, értékiieket

ajándékba 10-30 *
90-84 kor.

A tanári könyvtárból kaptunk 3 müvet:
1. Liberty Tadd: iNeue Wege zur künstlerischen Erziehung der Jugend.
2. Fritz Kuhlmann: Neue Wege des Zeichenunterrichts.
3. » » Der Mensch. IV. füzet.

A rajzszertárnak volt jövedelme is, mely összeget gyarapí
tására fordítottunk.
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1010/11  -ik tanévről:
11 kölcsön táblából á 40 fill. 4-40 kor.
Törött edények után 2 -2 0  »
1911/12 ik tanévről:
22 kölcsön táblából á 40 fill. 8-80 »
Színházi diákjegyek elárusitásából Halász Alfréd színigazga

tótól kapott lOVo-ból 4040 »
A gipszöntő műhelytől visszatérítés címén 14 36 »

Összesen 70 16 kor.
Ezen utóbbi 70 kor. 16 fill, összegből beszereztünk:

3 Rajztáblát 3-— »
Drapériákat 3- — »
Egy rajzszertári állványhoz való faanyagot 15’84 »
2 sorozat Zsitvay I. Minták a szabadkézi rajzoláshoz. 8

füzet póstaportóval 8-80 »
Különböző tárgyak, házi eszközök 5‘80 »

Összesen 36-44 kor.
Marad a rajszertárnak készpénzben 33 72 kor.

Torna és játékszertár.

Régi kimutatás szerint 587 drb. értéke 2611'— kor.
U j beszerzések:

1 darab amerikai nyújtó készülék 190 — kor.
1 football 1 0 -— »
1 füleslabda 14-—
2 bambusznád rúd 2 0 -—
2 svédgerely vasheggyel 9‘— »
2 svédgerely nyél 4-— »
1 magasságot jelző léc mércékhez 2 '— »
4 fenyőfa oszlop 7-60
o » jelzőkürt fuvókával 16 ' — »
2 » kis dobbőr 4-80

Összesen: 2888-40 kor.
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Világítás.

A villanyvilágítás kibővítésére
Mult évi beruházás __________

Összesen:

167 37 kor. 
9 0972  >

1 1 7 7 09 kor.

Bútor.

A pénztár számára irattári szekrény
A múlt évi értéke _________

Összes becsérték:

36’— kor. 
18857 -  >
18893 — kor.
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Je le n té s  a „B elm iss io -Egyesü le t“ m unkásságáró l .

A mult tanévben megalakult ezen áldásos intézményünk az idén 
még a kezdet nehézségeivel volt kénytelen küzködni, de azért tőle 
telhetőleg megtett mindent, hogy nemes célját elérhesse. Célja az ifjú
ság öntevékenysége útján szellemi és erkölcsi téren az evangéliomi 
világosságnak és szeretetnek ápolása, továbbá a hitből fakadó csele
kedeteknek gyakorlása a segítő és óvó szeretet munkái által.
A honszeretettel együtt az evangéliumi szellemet igyekszik tagjai 
szivébe oltani. Valóban korunk vallásellenes és kozmopolita áramlatai 
közt dicséretes törekvés.

A belmissiói kör 1911 okt. 15-én tartotta alakuló gyűlését Gener- 
sich Tivadar vallástanár úr vezetése mellett. Tagjainak száma 131. volt. 
Tisztviselői a következők voltak: titkár Szeitlében Gusztáv Vili. o. t. 
jegyző Hárs János Vili. o t. pénztáros Hóf János Vili. o. t, ének
vezetők Szauervein Béla Vili. és Kiss István VI. o. t.

A kör tagjai mindazok az I-VIII. osztálybeli tanulók lehettek, akik 
a kör céljaira legalább egy korona tagsági dijat fizettek. Célja elé
résének érdekében a kör két közgyűlést és öt összejövetelt tartott. 
Az összejöveteleken a kör tagjai énekeltek, imádkoztak, felolvastak, 
szabad előadást tartottak, szavaltak. A felolvasások és előadások vallás
erkölcsi tartalmúak voltak.

A szavalások megbirálásánál a kör nem annyira a külső elő
adásra, mint inkább a költeményekben rejlő vallásos eszmékre, gon
dolatokra ügyelt, amelyek fölött szép eszmecserét folytatott. A kör 
céljainak előmozdítására szolgáló könyvtárt még n< m létesíthetett, 
csak Payr Sándor „Hárfahangok“ című gyűjteményét, Knabel Vilmos 
„Karácsonyfa alatt“ című művét szerezte meg s a „Harangszó“ című 
vallásos lapot járatta.
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Adományokban is részesült a kör és e helyen is hálás köszö
netét nyilvánítja mgs. vései Véssey Sándor egyházk. felügyelő úrnak, 
ki a kör céljaira az idén is 200 K-t. adományozott. Rajta kivid vezető 
lanár úi vulf szives egy sorozat folyóiratot, adományozni a körnek, 
valamint Koritsánszky Viktor egy évfolyam Szövétneket ajándékozott 
a körnek.

Fogadják a nagylelkű adakozók a kör hálás köszönetét! A jóté
konyságot a kör már az idén is gyakorolta. 5 K-t. juttatott a tor
zsai konfirmandus otthonra, 5 koronát a pozsonyi, 5 koronát az eper
jesi theol. otthonra, 5 K-t. a pogánymissióra. ] öK-t. szegény tanulók 
segélyezésére.

A kör vagyoni állapota a lefolyt évben a következő volt:
Múlt évi áthozat a takarékban 207 K. 75 f.
Tavalyi hátralék 3
Tagsági dijakból befolyt 184 »

394 K. 75. fill.
Kiadás C0 » 78 »
Készpénzmaradvány 333 K. 97 fill.
Véssey féle alapítvány s kamatai 539 K. 93 fill.

Véssey féle adomány 200 »

Tehát a kör vagyona 1073 K. 90 fill.

Szeitlében Gusztáv
titkár.
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A „Petőfi"  Önképzőkör 1911(12. éVi je len tése .

Az Ifjúsági Önképzőkör 1911. szeptember hó 16-án tartotta 
alakuló gyűlését, melyen vezető tanár buzdító szavai után megválasz
tattak a kör tisztviselői és összeiratott a tagok névsora.*)

Tisztviselők lettek:
ifjúsági elnök: Zulauf Henrik Vili. o. t. 
főjegyző: Schultheisz Zoltán Vili. o t. 
aljegyző: Fleisclimann Ottó VII. o. t. 
pénztáros: Szabó József Vili. o. t. 
ellenőr: Szeitleben Gusztáv Vili. o. t. 
főkönyvtáros: Hárs János Vili. o’, t. 
alkönyvtárosok: Kunszt Henrik és Simon Ödön VII. o. t. 
háznagy: Nagy Ferenc Vili, o t. 
teremőrök: Aschwitz Sándor, Berzsenyi Imre, Szohl 

György Vili. o. t. és Kienle Ernő VII. o. t.
A 12-es bizottság tagjaiul a kör e tisztviselőkön kívül még 

megválasztotta Hof János Vili., Godova János Vili. és Pick Elemér
VII. o tanulókat.

Körünk ez év folyamán 15 gyűlést tartott, még pedig 1 ala
kuló, 12 rendes, 1 diszgyülést okt. 6 -án és 1 zárógyülést. Ezen kívül 
részt vett a március 15-iki ünnepély rendezésében, mely alkalommal 
Fleischmann Ottó nagy hatással mondotta el Zulauf Henrik lendületes 
alkalmi beszédét és Eévay István Godova J. alkalmi költeményét, 
ügy a beszédet, mint a költeményt a kör érdemkönyvbe iktatta.

A rendes közgyűléseken részben szavalatok hangzottak el, részben 
Írásbeli dolgozatok vagy saját szerzeményű költemények olvastattak 
föl és biráltattak meg. A beérkezett Írásbeli dolgozatok előzetes 
megbirálása, elvetése vagy a kör elé terjesztése és bírálat végett

'j A tagok száma év elején 109, év végén 106 volt.
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való kiadása a 1 2 -es bizottságnak volt hivatása, melynek elnöke á 
vezető tanár. A kör ülésein a bírálatot hivatalos bíráló és önként 
jelentkezők ejtették meg. Végül a vezető tanár az elhangzott bírála
tokat összegezte, elmondta saját megjegyzéseit is, úgy a munkára, 
szavalatra, mint a bírálatra és az elhangzott véleményeket összegezve 
jegyzőkönyvbe foglaltatta.

Összesen 24 szavalat hangzott el. Ezek közül dicséretben része
sült G, méltánylásban 13, elfogadásban 5.

Prózai munka — a 6 pályamunkán kívül — 9 érkezett be, 
melyek közül 1 dicséretben, G méltánylásban, 1 elfogadásban része
sült, 1 pedig csak felolvastatott.

A beérkezett 11 költemény közül a kör hatot megdicsért, hár
mat méltánylásban részesített, kettőt pedig elfogadott; a két mű
fordítás közül 1 méltánylásban és 1 elfogadásban részesült.

Beható nayy gonddal szerkesztett bírálataikért a kör megdicsérte 
Fleischmann, Zulauf és Szeitleben tagokat.

Pályázatot hirdetett a kör egy március 15-iki alkalmi költe
ményre és versenyszavalatra. Ez utóbbira a kör a dijat nem adta ki, 
mig Godova János Vili. o. t. költeményét 10 korona julalomban 
részesítette.

Pályázatot hirdetett továbbá a következő tételekre:
1 . Jellemek Buda halálában.
2 . Petőfi családi lírája.
3. A Karthausi főbb eszméi.
4. Árgirus királyfi, Csongor és tünde, Szentivánéji álom.
5. Mikes G3. levelének költői feldolgozásai.
6 . Coriolanus tragikuma.
7. Az energia megmaradásának elve.
8 . A XVII. század vallásháborúi Európában.
9. A XIX. század reformeszméi

10. A francia forradalom okai és előzményei.
A tételek kidolgozásával többen próbálkoztak meg. Az év folya

mán állandóan mutatkozott munkakedv, fokozásához hozzájárult egy 
ismeretlen ur 10 koronás és mlts. vései Véssey Sándor egyh kerületi 
felügyelő ur 100  koronás adománya pályamunkák jutalmazására.
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Elsőnek — mert előttem nem ismeretlen — megengedte az Ég, 
hogy hálás köszönetünket vegye e helyen is, utóbbit azonban néhány 
héttel előbb elragadta a könyörtelen halál övéitől és attól a körtől, 
melyért lelkesedni s áldozni tudott.

A nyertes pályamunkák és szerzőik a következők:
1. Jellemek Buda halálában, irta Szeitlében G. Vili o. t.
2 . Mikes (13. levelének költői feldolgozásai, irta Hárs J. Vili. o. t.
3. Petőfi családi lírája, irta Godova ). Vili. o. t.
4. Coriolanus tragikuma, irta Schultheisz Z. Vili. o. t
5. A francia forradalom okai és előzményei, irta KringD. E, Víl.o.t.
Ezekenkivül dicséretben részesült Godova Jánosnak a 6 -ik tételre

készített dolgozata.
Könyvtára gyarapítására a kör 1912. évi január hó 31-én 

hangversennyel és műkedvelői előadással egybekötött táncmulatságot 
rendezett, melynek sikeréhez az ének- és zenekaron kívül nagyban 
hozzájárultak Heiszler Ilonka, Lehmann Ilonka és Szabó Iduska 
kisasszonyok, lehetővé téve Kisfaludy Károly »A kérők« című vig- 
játékának előadását.

A mulatság műsora a következő volt:
1. Egyveleg. Előadja a főgimnáziumi zenekör zenekara.
2 . A kérők. Vígjáték 3 felvonásban. Irta Kisfaludy Károly.

SZEMÉLYEK:

fogadott gyermekei

Hősvári ezredes 
Baltafy, kapitány .
Máli, ennek leánya 
Károly )
Lidi )
Br. S z é l h á z y .....................
Perföldy, ügyvéd . . . .
Margit, Baltafy testvérnénje
Ferenc, k á p lá r .....................
János, Baltafy inasa . . . 
Tamás, Perföldi inasa . . 
Wilhelm, Szélházy inasa

Schultheisz Zoltán VIII. o. t. 
Léhmann István VIII. o. t. 
Heiszler Ilonka k. a.
Hárs János VIII. o. t.
Szabó Iduska k. a.
Pick Elemér VII. o. t. 
Schvetz Zoltán VII. o. t. 
Lehmann Ilonka k. a.

Gúth Ferenc Vili. o. t.

Pintér Béla VI. o. t.
Gyenis Imre VI. o. t.

3. »Viharban« és »Éji dal«. Énekli az ifjúsági énekkar.
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Áz előadás iránt nyilatkozott előzetes érdeklődés is kilátásba 
helyezte ugyan a mulatság sikerét, de még sem oly fényes sikert, 
mint a minőt az előadás tényleg ért. Fogadják a közreműködők ez 
utón is hálás köszönetünket. A mulatság tiszta jövedelme 437 kor. 
36 fillér volt, mely összegnek a fele, tehát 218 kor. 68  fill, a zene
kor pénztárát illette, másik fele pedig a kör fentemlitett céljaira 
fordittatott.

Zárógyülésen a kör vezetője méltányolva a kör ez évi működé
sét, megdicsérte a legbuzgóbb tagokat és kiosztotta a 10 — 10 kor. 
jutalomdijakat.

Önképzőkörünk a tanári kar jóváhagyása mellett ez idén is fenn
tartotta az olvasókört s ennek részére előfizetett a »Vasárnapi 
Újság«, az »Uj Idők«, »Budapesti Szemle« és az »Uránia« című 
folyóiratokra, valamint a »Pesti Hírlap« és »Az Újság« c napilapokra. 
Előfizetett továbbá Mikszáth Kálmán összes műveinek jubileumi kia
dására.
A kör vagyona a múlt év végén volt 595'62 kor.
N. N. ur adománya 10  — »
Mit. vései Véssey Sándor ur ajándéka 1 0 0 -— »
A mulatság tiszta jövedelme fele részben 218'68 »
Ez évi tagsági dijakból és büntetéspénzekből 180-90
Eladott ujságpapiros, megtérített könyvek 16-50 »
Tőkésített kamat 19-75

Összes bevétel 1141-45 kor.
Ezzel szemben kiadott a kör:

Napilapokra és folyóiratokra 74-88 kor.
Könyvekre 188-35
Jutalomdijakra 60"— >
Különfélékre 2-76 »

Összes kiadás 325-99 kor.
Készpénz 815-46 kor.
Hátralék 2 2 -—

A kör vagyona tehát 837-46 kor.

Demiány Ervin
főgimn. tanár, a kör e, i. vezetője.
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f \  ,,Főgimnáziumi Z en ek ö r“ éVi j e l e n té s e

Főgimnáziumunk zeneköre ;i folyó tanévben 1911. okt. l én 
alakult meg 20 rendes (működő) és 57 pártoló (fizető) taggal alulirt 
tanárelnök elnöklete alatt.

A kör tisztviselői voltak: a karmester teendőivel részben meg
bízott u. n. intéző Szauervein Béla VIII. o. t., háznagy és pénztáros 
Békéi Béla VII. o. t., jegyző Körmendy Zsigmond VII. o. t.

A kör rendes tagjai:
1. Körmendy Zsigmond Vili. o t. (III. hegedűs)

Síkos Kálmán
3. Szauervein Béla
4. Békéi Béla
5. Ifjú János
0 . Koncz Ákos
7. Lévai István
8 . Perrey Perron László
9. Pick Elemér

10 . Stein György
1 1. Laky Zoltán
1 2 . Pintér Béla
13. Radácsy Ede
14. Schmidt Géza
15. Bokor Vilmos 
1 0 . Horváth Béla
17. Miklós József
18. Fehér Ödön
19. Ugrósdy László
20. Zavaros Tibor

» (III. hegedűs)
» (III. hegedűs)

VII. o. t. (III. hegedűs)
» (II. hegedűs)
» (II. hegedűs) kilépett a körből
» (I. hegedűs)
» (I. hegedűs) kilépett az intéz.
» (kis bőgős)
» (II. hegedűs)

VI. o. t. (cimbalmos)
» (nagy bőgős)
» (fuvolás)
» (I. hegedűs)

V. o. t. (I. hegedűs)
» (cimbalmos)
> (nagy bőgős)

IV. o. t. (III. hegedűs)
» (I. hegedűs)
» (I. hegedűs)
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A kör tartott egy alakuló és egy évzáró gyűlést.
Zenegyakorlatok voltak kettős órákban hetenként egyszer, a szük

séghez képest többször is. E gyakorlaton részt vettek az összes 
rendes tagok.

Tekintettel arra, hogy a tagok közt nem akadt, aki a betanítás 
nehéz munkájával járó karmesteri tisztet teljesen betölthette volna, a 
kör a zenedaraboknak részben való betanításával saját költségén 
Stromeyer Péter helybeli zenetanitót bízta meg, ki az oktatást az 
elnök utasítása szerint végezte, az összjáték és szabatos előadás be
gyakorlására pedig az elnököt kérte föl. — A zenekar ily vezetés 
mellett betanult 2 indulót, 3 táncdarabot, 1 alkalmi dalt, 2 műdalt» 
2 operetterészletet, számos magyar nótát stb.

A kör több Ízben a nyilvánosság előtt is szerepelt jótékony célú 
előadásokon vagy iskolai ünnepélyeken és pedig az 1912. jan. 31-én 
rendezett ifjúsági hangversenyen, az Országos Gyermekvédő Liga 
helyi bizottsága által május 5-én rendezett gyermeknapon, a junius 
1 1 -én rendezett főgimnáziumi tornavizsgálaton, a junius 2 1-én tartott 
évzáró ünnepélyen. Ezenkívül többször bemutatta a zenekar műkö
dését egyes vendégeknek is, kik látogatásukkal megtisztelték a kört. 
— Alapunk gyarapítására márc. hó 1 0 -én nyilvános zenepróbát tar
tottunk igen tetszős programinak Dacára a csekély belépti dijnak, 
melyet szabtunk, a közönség — sajnos — nem tanúsította azt az 
érdeklődést, amelyet a sok heti előkészület, begyakorlás, fáradozás 
megérdemelt volna.

Annál hálásabb szívvel vettük a következő felülfizetéseket, me
lyekkel pénztárunk vagyonát gyarapította a megjelent közönség.

Fogadják a nemes adakozók körünk meleg köszönetét!
A felülfizetők ezek : Gy I. 2‘60 K, Fáik Henrik, Réder János 

1-20— T20 K, Mühl János P 10 K, Kovács Jenő, Lövik Kálmán, Sze- 
pessy Kálmán 1 — 1 K, Barabás Imre, Békéi Péter, Békéi Péterné, 
Ficher István, Fucks Sándorné, Grünwald János, Kakass Béla, Mol
nár Lajos, Sághy Gyuláné, Szabó István, X. fi. 60—60 f., Genersich 
Tivadar, Molnár Kálmán 40- 40 f, Faragó Józsefné, Goldfinger Ella 
20—20 fi, úrhölgyek illetve urak; Balogh Lajos 20 fi, Máté Károly 
10  fi tanulók, ismeretlen l'lO kor.



A kör felszerelése gyarapodott a lefolyt tanévben 1 drb. hege
dűvel 18 kor. értékben, 1 drb. kettős hegedűtokkal 19 kor, 1 drb. 
elzárható szekrénnyel 25 kor, egy pár cimbalomverővel 3 kor., 1 
drb. cimbalomteritővel 476 kor., apró tárgyakkal 25 kor, összesen 
9376 kor. értékben.

Az összes felszerelés értéke 591 60 kor. — Pénzállomány 391-54
kor.; a kör összes vagyona tehát 983 14 kor.-nak felel 
A kör bevételei voltak:

meg.

Pénztári álladók a múlt év végén 20P09 kor.
Tagdijak címén befolyt 57-—
Büntetéspénzek stb. c. 16-80 >
A nyilvános zenepróba jövedelme 2370
Felülfizetések 18-21 T>
Behajtott hátralékok 8 -— »
A hangverseny tiszta jövedelme 218-68 »
Kamat 6-97 »

Összesen 550"45 kor.
A kör kiadásai voltak:

Felszerelési tárgyak költségei 93-76 7>
Zeneoktatás 32-—
Egyéb folyó kiadások 33-15

Összesen 158-91 kor.
Mérleg: Bevétel 550"45 »

Kiadás 158-91 >

Jelenlegi pénzállomány tehát: 391-54 kor.

Kiszely Géza
fó'gimn. tanár, a h<ir elnöke.
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Ifjúsági segé lyegy le t .

Az 1911 12 tanév végén volt az egyesületnek 581 drb könyve 
557. korona becsértékben.
1. A múlt évről felhasználható volt 584 drb. könyv 557 K értékben
2 . Vásároltunk 47 » könyvet 11T60 K »

Összesen: 621 drb. könyv 668.60 K értékben;
ebből kiosztottunk 504 drbot 543 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 14, Dr. Spiczer Károly 
30 K, Singer Bálint úr 10 K, N. N. 4'30 K.

E bevételekből tankönyvek beszerzésére fordítottunk 111-60, 
gyógyszertári számlákra 20E66 K-t. A bevételek egy részét az alap
szabályok értelmében a tőkéhez csatoltuk, egy része még rendelke
zésünkre áll.

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

1 . Készpénz áthozatal a múlt évről 64 .—
2 . Tőke viszafizetés 604.20
3. Adományok: a) A tőkére 58-30

b) Folyó kiadásra 50 108-30
4. Tanulók járuléka a) 1910/11. évi 1 —

b) 1911/12 évi 404 — 405 —

5. Az isk. pénztártól 1 0 0 .—
6 . Könyvek kötéséért 4-20
7. Kamat a) Egyesektől 33 T—

b) Tkpénztártól 25-06 336'06

Összesen: 1621-76
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B) K iad ás.
1. Tőkésítésre J 114 01 kor.
2 . Segélyezésre: a) Tankönyvekre 111-60

b) Patika és orvosi számlára 334.86 446-46 »
3. Pénztári maradvány 6P29 >

Ö sszesen: 162P 76  kor.

C) Va gyon .
1. Múlt évi tőke 5503-30
2 Szaporodás 509 81
3. Kamat hátralék
4. Pénztári maradvány
5. Az egyesület 621 drb könyvének 668-60 kor. érté

kéből leszámítva 25%
Összesen :

6013-11 »
71-75 »

194-49 »

526-— »
6805'35 kor.

5



XIII.

Ösztöndíjak é s  jutalomdijak.

1. Az ág. hitv. ev. egyetemes egyház pénzügyi bizottsága a Teleky- 
Róth Johanna grófné alapítványából két tanulónak, nevezetesen Hof 
János VIII, és Szeitleben Gusztáv VIII. oszt. tanulóknak 65—65 kor. 
ösztöndíjat adományozott.

2. A Rosenstein-féle 2000 koronás alapítvány kamatját Bonyhádi 
nagyközség elöljárósága fele részben Bokor Vilmos V. és fele 
részben Waitsch István V. oszt. tanulónak .adományozta.

3. Bonyhád nagyközség 1000 koronás huszonöt évi jubileumi 
alapítványának kamatját a község elöljárósága Beke Dezső VI. o. 
tanulónak adta.

4. A „Bonyhádi Segélyegylet mint Szövetkezet“ 4 00  koronás 
„Erzsébet“ alapítványának 20  korona kamatját az egylet igazgatósága 
Schmidt János III. oszt. tanulónak adta.

5 . „Sass István“ 1000 koronás alapítványának 50 korona kamat
ját az isk. kisbizottság — az alapitó okirat értelmében — Szabó 
János I. b) oszt. tanulónak ítélte oda.

6 . „Wéber János“ 10 0 0  koronás alapítványának 50 korona kamat
ját a magyar nyelvben és a történelemben tanúsított előmeneteléért a 
tanári testület Laky Zoltán VI. oszt. tanulónak adta.

7. ,,Fördős Lajos“ 1000 koronás' alapítványának 50 korona 
kamatját megosztottuk Beke Andor II. és Genersich Andor I. a) 
oszt. tanulók között

8 . A „Régi tanítványok“ 600 koronás alapítványának 30 korona 
kamatját — az alapító okirat értelmében — Bániczki István VI. 
oszt. tanulónak adtuk

9 . A bonyhádi polg. casinó 2 0 0  koronás „Jókai“ alapítványának 
10  korona kamatját elnyerte Kunszt Henrik VII. oszt, tanuló.
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1 0 . A „Marhauser Andor“-féle 2 0 0 0  koronás alapítvány 40—40 
korona kamatját adtuk Haffner Vilmos IV. oszt. és Haffner Imre
11. oszt. tanulóknak.

11 . „Balogh Imre“ 200 korona alapítványának 10 korona kamat
ját kapta Kretschmann Henrik III. oszt. tanuló.

12 . „Hammel Alajos“ 200 koronás alapítványának 10  korona 
kamatját adtuk Mosberger Keresztély I. b) oszt. tanulónak.

13. A tanári kar 2 00  koronás „Erzsébet ‘ alapítványának 10  kor. 
kamatját kapta Bélák Sándor 1. a. oszt. tanuló.

14. A tanári testület 2 00  koronás „Petőfi“ alapítványának 10 
korona kamatját elnyerte Schultheisz Zoltán VIII. oszt. tanuló.

15. A bonyhádi polg. casinó 7()0 koronás „Vörösmarty“ alapít
ványának 35 korona kamatját a magyar nyelvben és a történelemben 
tanúsított előmeneteléért Békéi Béla VII. oszt. tanulónak ítéltük.

16. A régi tanítványok 400 koronás „Gyalog István“ alapítvá
nyának 2 0  korona kamatját a inathezisban tanúsított előmeneteléért 
Kiss István VI. oszt. tanulónak adtuk.

17. „Busbach Ádám“ 600 koronás alapítványának 15 — 15 kor. 
kamatját kapták Morgenthaler János III. és Pétermann Ádám I. b. 
oszt. tanulók.

IS. A Dr. Pót Radó-féle 400 koronás alapítvány 20 kor. kamatját 
kapta Kiss Lajos IV. oszt. tanuló.

10 . A Dr. Stern Adolf-féle 500 koronás alapítvány 20 korona 
kamatját adtuk Ivrausz Sándor Vili. oszt. tanulónak.

2 0 . Az érettségi vizsgát tett tanulók ösztöndíj-alapítványának 
kamatját kapta Zulauf Henrik VIII. oszt. tanuló.

2 1 . Szeniczey Géza esp. felügyelő ur 1 0 — 10 koronás jutalom
diját adtuk Thassy Gyula Vili. és Miszlai György I. oszt 
tanulónak.

22. Egy evang. lelkész 3 drb 10 koronás aranyát felosztottuk 
Kiss Lajos IV., Kretschmann Henrik III. és Polgár József VII. 
oszt tanuló között. (Az utóbbinál különösen a rajzra voltunk tekin
tettel.)
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,
23. Dr. Berde Mózes ur 10 koronás jutalomdijával kitüntettük 

Lőwi A rthur I. b. oszt. tanulót.
24. Kakass Béla ur 10  koronás jutalomdiját kapta Rum sauer 

Ede I. b. oszt. tanuló.
25. Dr. Schweiz Antal ur 1 0 — 10  koronás jutalomdiját adtuk a 

történelemben, illetőleg a magyar nyelvben tanúsított előmeneteléért 
Simon Ödön VII. és Morgenthaler János 111. oszt. tanulónak.

26. Pirkner János ur (Szálka) 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
Lafferthon Károly I. oszt. tanuló.

27. Eibach Ödön ur 10  koronás jutalomdiját adtuk Gasz Antal 
II. oszt. tanulónak.

28. Dr. Eibach Kornél ur 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
Bévárdy Rezső I. b. oszt. tanuló.

29. Dr. Schall Kálmán ur 10 koronás jutalomdiját kapta Duka 
Ferenc II. oszt. tanuló.

30. Dr. Kiss István ur (Simontornya) 10 koronás jutalomdiját 
a természettanban tanúsított előmenetele miatt adtuk Weisz Márton 
VII. oszt. tanulónak.

31. Bereczk István ur (Simontornya) 10 koronás jutalomdiját 
kapta Máté Károly VI. oszt. tanuló.

32. Dr, Zavaros Gyula ur (Kölesd) 10—10 koronás jutalom- 
diját adtuk Balogh Lajos VI. és Reitinger Henrik II. oszt. tanulónak.

33. Dr. Zavaros Gyula ur 10 koronás jutalomdiját a zenében 
kifejtett szorgalmáért Pick Elemér VII. oszt. tanuló kapta.

34. Szepessy Kálmán ur 5—5 koronás jutalomdiját kapták a 
tornáért Szeitleben Gusztáv VIII. és Schrammel Endre VI. oszt. 
tanulók.

35. Eisner Sándor ur 10 K-ás jutalomdiját szorgalmáért kapta 
Lim bacher Zoltán II. o. t.

36. Dr. Müller János ur 10 koronás szorgalomdiját elnyerte 
H árs János VIII. o. t.

37. Az ifj. belmissiói egyesület 10  korona segélyben részesítette 
Schöck Gyula Vili. és 5 korona segélyben Kocsis Lajos I. oszt. 
tanulót.
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Tápintézeti  je len tés .

Intézetünk a szegényebb tanulók részére tápintézetet tart fenn, 
melynek célja a szülők terhén lehetőleg könnyíteni és a tanulókat 
olcsón tápláló élelemmel ellátni. Az élelmiszerek rendkívüli drágulása 
súlyos helyzetbe hozta a fenntartóságot, mert arra kényszeritette, 
hogy a második félévben az ebéd és vacsora diját 2 0  koronával 
emelje. Örömmel jelezhetem, hogy a jövő iskolai évben az egész évre 
a tápintézeti dij csak 20  kor.-val lesz több mint régebben, vagyis 
az egész évi dij 140 kor. lesz, ehhez járul még minden tanuló után 
2 kor. mely az év elején felszerelési dij címén fizetendő. A reggeli 
ára dacára a drágaságnak megmarad az eddigi árban, vagyis tejregge
liért és süteményért havi 3-50 kor., kávésreggeliért süteménnyel 4-50 
kor. fizetendő. A tápintézeti dij félévenként előre fizetendő, csak kü
lönös okoknál fogva engedheti meg a gondnok, hogy havonként tör
ténhessék a befizetés. Aki az I. félévi dijat jan. 31-ig le nem fizeti, a 
II. félévre nem vehető fel a tápintézetbe.

Az elmúlt iskolai évben a tápintézet összesen 222  tanulót látott 
el élelemmel.

Amennyire az intézet pénzügyi helyzete megengedte a szegény 
fiuknak kedvezményt is nyújtott még pedig:

a VIII. osztályból: Hárs Jánosnak 28, Hof Jánosnak 28, Schul- 
theisz Zoltánnak 28, Sikos Kálmánnak 35, Szeitleben Gusztávnak 35 K-t;

a VII. osztályból: Kring D. Elemérnek 35, Polgár Józsefnek 15, 
Schöck Gyulának 28, Szalay Lászlónak 15 K-t;

a VI. osztályból: Benedek Jánosnak 28, Pető Kálmánnak 28 K-t; 
a IV. osztályból: Benedek Istvánnak 28, Frey Istvánnak 1 2 , 

Hoffmann Rezsőnek 15, Hölzl Dezsőnek 28, Menhárdt Lászlónak 3 5 , 
Précsényi Istvánnak 15, Szeitleben Lajosnak 35 K-t;

a III. osztályból: Schraut Konrádnak 28,Kurcz Ferencznek 16 K-t;
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a II. osztályból: Csepány Elemérnek 15, HöningKonradnak 28, 
Lahman Györgynek 28 K -t:

az I. osztályból: Becht Károlynak 35, Bévárdy Rezsőnek 28, 
Fuhrmann Ágostnak 1 2 , Hoffmann Ernőnek 35, Kneppo Jenőnek 35, 
Magdika Mihálynak 31, Moor Sándornak 28, Somogyi Józsefnek 28, 
Szabó Jánosnak 35, Wein Tóbiásnak 12 K-t;

Tehát 33 tanulónak összesen 865 kor. engedményt nyújtott 
fenntartóságunk.

Intézetünket jótékony adományaikkal áldásos munkájában a kö
vetkezők támogatták: A kőszegi ev. gyülekezet 4 kor., a néinedi ev. 
gyülekezet 1 kor., a ráczkozári gyűl. 2 kor., a bikali gyülekezet T50 
kor., a tófűi gyűl. 1 kor., a györkönyi ev. gyűl. 6 kor., a inekényesi 
gyűl. T50 kor. a nagyhagymási ev. gyűl. T50 kor., a felsőnánai 
gyűl. 1 kor-t,, adományozott. Altmann Gyula kereskedő úr 2 0  kg. 
lencsét és 20  kg. borsót ajándékozott 26 40 kor. értékben; Gaál Imre 
úr, mezőkomáromi lakos küldött 50 kg. lisztet és 50 kg. babot 32 
kor. értékben; N. N. úr süteményre az ifjúság majálisi ebédjén 4 
kor.-t és nagyságos Perczel Béla nagybirtokos úr az ifjúság majáli
sára 50 liter bort. Fleischmann Lipót ur 4 K-t és Raubitschek Izór ur 
5 K-t. - Midőn ezen jószivű. nemes lelkű adakozóknak hálás köszö- 
netemet fejezem ki, kérem őket, tartsák meg jótékony intézetünk

F á i k  H e n r i k
tápintézeti gondnok.

iránt továbbra is szives jóindulatukat.
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XV.

lnternátus.

Az internátus. vezetése ez évben uj kezekbe került. Molnár Kálmán 
íőgimn tanár, akinek nevéhez az első alapvetés, a kezdet nehézségei
vel való megbirkózás fűződik, a múlt iskolai év végén a vezető 
tanárságról lemondott. Azon három évnek eredménye, míg az intézet 
élén állt, minden szónál szebben hirdeti buzgó tevékenységét, mellyel 
az anyaiskola ezen fiatal hajtását ápolta, fejlesztette, erősitette, úgy, 
hogy a jelen iskolai évben már 77 növendéknek nyújtott a szülői 
otthont helyettesitő hajlékot Működésének emlékét és azt a szellemet, 
melyet ő honosított meg, megőrzik azok, akiket a fenntartóság 
helyébe az intézet élére helyezett.

Ezen szellem kizárólag arra törekszik, hogy az internátus gondjaira 
bízott növendékek erkölcsi, értelmi és testi fejlődését minden igyekezet
tel előmozdítsa, E célból nemcsak tanulmányaikban támogatjuk növen
dékeinket, hanem magaviseletüket. foglalkozásaikat, játékukat szabad 
idejükben is ellenőrizzük és irányítjuk, hogy igy már most előké
szítsük őket az életben a társas érintkezésben való magatartására.

Törekvésünket a jelen iskolai évben is kellő siker koronázta. 
Néhány kisebb s a jó erkölcsöt épen nem sértő kihágáson kívül 
nagyobb fegyelmi eset nem fordult elő. *

A tanulmányi előmenetel már gyengébb, amit azzal lehet meg
magyarázni, hogy az internátus növendékei általában a gyengébb 
tanulók sorából kerülnek ki. De ebben a tekintetben is tőlünk tel- 
hetőleg igyekeztünk segíteni, amennyiben szigorúan megköveteltük 
az előirt napirend pontos betartását. Ezen napirend úgy van meg
állapítva, hogy benne helyes arányban váltakozik a komoly munka 
és a szórakozás. Tanulásra annyi időt szabtunk, amennyi bármely 
növendékünknek elég napi leckéjének elvégzésére, a fönnmaradó időt

I
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részben fürdésre, részben sétára, részben szabad foglalkozásra for
dítottuk.

A tanulmányi előmenetelt azáltal is igyekeztünk előmozditani 
hogy a gyengébb tanulókat a jobbakkal naponként kikérdeztettiik, 
hogy igy lehetőleg minden növendékünk elkészülve menjen az isko
lába. Ezen törekvésünk azonban a dolog természeténél fogva minden 
esetben nem sikerült.

Szokásos még az is, hogy a gyengébb tanulókkal jobb elő
meneteli! társaik némi csekély díjazásért — melyet a szülők fedeznek — 
egészen külön foglalkoznak e célra rendelkezésükre bocsátott helyiség
ben. Ezen instruktori rendszer is sok esetben megtenni gyümölcsét, 
azonban fontos, hogy állandó és az egész év tartamára kiterjedő 
legyen. Azért e helyen is kérjük a szülőket, hogy ha azt látják, 
hogy fiuk instruálásra szorul, intézkedjenek azonnal, mert ha a tan
anyag, amit a fiú elmulasztott, nagyon felszaporodik, többé nem 
tudja helyrepótolni. Az internátus vezetősége készséggel gondoskodik 
megfelelő instruktorokról.

Növendékeink egészségi állapota kielégítő. Súlyosabb természetű 
megbetegedés nem fordult elő, kisebb, pár napig tartó is aránylag 
kevés. Ha valamely növendékünk nem jól érezte magát, azonnal 
megvizsgáltattuk az intézeti orvossal.

Ez évben 77 növendék nyert teljes ellátást az intézetben. Egy 
tanuló évközben kilépett, s igy az év végén 76 növendékünk volt, 
köztük 4 horvát, kik a magyar nyelvet ezen egy év alatt eléggé 
elsajátították.

Növendékeinket ez évben is tőlünk telhetőleg segélyeztük. A 
fennf^rtóság a múlt iskolai év végén két (2) 100  koronás és hat (6) 
50 koronás kedvezményes helyet rendszeresített, mig eddig az elen
gedés csak esetleges volt. Ezen kedvezményes helyekért félévenként 
kell az internátusi felügyelő-bizottsághoz folyamodni és pedig minden
kor szeptember és február 15-ig. A folyamodványokat az internátusi 
vezető tanárnál kell benyújtani. Ez évben a következő tanulók élvez
ték a kedvezményes helyeket:
Hoffmann Rezső IV. o. t. I. félévben 25 K II. félévben — K. 
Menhardt László IV. o. t. » 25 » > 25 »
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Denk Lajos III. o. t. T. félévben 25 K II. félévben — K.
Schrauth Konrád III. o. t. 50 » » 50 »
Lahmann János 11. o. t y> 25 » » 25 »
liecht Károly I. o. t. 50 » » 50 »
Hofmann Ernő I. o t » 25 y> » 50 y>

Az internátusra vonatkozó tudnivalók a következők:
Az internátusba valláskülönbség nélkül mindenki felvehető, első

sorban azonban a fenntartóság tagjainak gyermekei, másodsorban a 
protestáns vallása tanulók és azután a más vallásuak.

Az internátusba csak teljesén egészséges tanuló vehető fel. Azon 
tanulót, akiről később kiderül, hogy egészségi állapota a többiekre 
veszélyes, vagy az internátusi rendet megzavaró, szülői az intézeti 
orvos véleménye alapján tartoznak az internátusból kivenni. Ilyen eset
ben a már befizetett int. dijak viszatéritésére igényt nem tarthatnak.

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 fizet minden növendék a felvételről 
szóló értesítés kézhezvétele után. 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 értesítés kézhez vé
tele után 8 nap alatt a vezető tanárnak bejelentette, hogy a helyre 
nem reflectál. Fürdési dij 6 korona, evőeszközhasználat 2 korona. 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.

b) 6 drb. puha elejti inget,
c) 2 pár cipőt,
d) 6 drb. lábravalót,
e) 3 drb hálóinget,
f) 12 drb. zsebkendőt,

..... A _



g) 6 pár harisnyát,
h) 6 drb. törülközőkendőt,
i) 12 drb. gallért,
j) 2 öltözet felsőruhát, télikabátot, a cipő és ruhatisztitáshoz

szükséges eszközöket,
k) fogkefét.
A növendékek minden ruhadarabja felvételi számával látandó el.
A magával hozott ruhanemüekről 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 költsé
geket. A gyógytári számla azonban minden esetben a szülőket terheli.

Az internátus beléletéről küiön fegyelmi szabályok intézkednek.
Az internátusba való fölvétel végett aug. 1-ig lehet jelentkezni alól

irt vezető tanárnál. Az értesítést a felvételről aug. 10-ig mindenki 
kézhez kapja. A fölvételi folyamodványban föltüntetendő az illető 
növendék vallása, iskolai végzettsége és a szülők polgári állása.

Az internátusra vonatkozólag mindennemű felvilágosítással 
szívesen szolgál

Lövi k Kálmán,
internátusi vezető tanár.



X V I .

Figye lm ez te tés  az  1912'I3. tanévre  
Vonatkozólag.

Augusztus 30-án tartjuk a felső, augusztus 31-én az alsó osztá
lyokban a javitó és felvételi vizsgálatokat. A tanulók felvétele szep
tember 2. 3. és 4-én, a tanév megnyitása 5-én történik. A megnyi
tás után október 1-ig csak azokat a tanulókat vesszük fel, kik el- 
maiadásukat elfogadható okokkal igazolják; az októbei elseje után 
jelentkező tanulók főtiszt. Gyurátz Ferenc 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 á 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 javitó 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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a folyamodvány Főtisztelendő és me’ltóságos Gyurátz Ferenc ág. h. 
ev. püspök úrhoz {Pápa) intézendő és július (i-iej az igazgatóhoz 
küldendő, ki a tanári testület javaslatával rendeltetési helyére juttatja. 
Az a tanuló, ki elégtelen osztályzatát kijavítani nem tudja és ki 
kettőnél több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, osztályismétlésre 
utasittatik. Az osztály másodszori ismétlése meg nem engedhető.

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

Az iskola fenntartósága a szegény, jó magaviseletű és legalább 
jó általános osztályzattal biró tanulók tandiját részben vagy egész
ben elengedi. Ez iránt szeptember 15-ig kell „Az iskolai kisbizott- 
sághoz“ intéze t — iskolai és községi bizonyítvánnyal felszerelt — 
folyamodványt az igazgatóhoz benyújtani. A fenntartók gyermekei 
csupán iskolai bizonyítványt mellékelnek. A tanári nyugdijintézeti 
illeték alól senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegylet, melyre minden tanuló 1 koronát fizet, 
segélyben részesiti azokat az ifjakat, kik magaviseletüknél és szor
galmuknál fogva érdemesek és segélyre szorulnak. A segély állhat 
tankönyvek és taneszközök megszerzéséből, gyógyítási költségek 
fedezéséből.

Tandíjkedvezményben s az egyesület segélyezésében részesül
hetnek a tanulók valláskülönbség nélkül.

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

Az igazgatóság mindenféle tudakozódásra szívesen szolgál fel
világosítással és felkéri a szülőket, hogy tudta nélkül szállást ne 
fogadjanak.

Tekintettel az I. 11. és III. osztály népességére, az igazgatóság 
julius 1-től fogva előjegyzi a jelentkező tanulókat, de kijelenti, hogy 
ha az előjegyzett tanuló a beiratások első és második napján be 
nem iratkozik, helyére a harmadik napon mást vesz fel.



X V I I

A tanulók e lő m en e te le  é s  m ag av ise le té  
a tanéV Végén.

I .  E l ő m e n e t e l .

Minő előmenetelt tanúsított ?
1.*)| II. III. IV. V. ;vi. VII. Vili.

1 Ös
sze

sen

osztályban

Minden tárgyból jeles 7 5 3 2 1 2 2 3 25

Minden tárgyból legalább jó 16 5 6 5 4
5! 7

6 54

Minden tárgyból legalább elégséges 44 39 31 29 1 9 12 1 7 19 2 1 0

Egy tárgyból elégtelen 7 7 4 7 4 2 3

1

1 35

Két tárgyból elégtelen 9 1 7 3 2 — 1 24

Több tárgyból elégtelen 15 12
7

5 ,
1

— 41

Összesen iOs'eö'ös'ö 1 31 22 30l30 389
1 I I I I '1 I I

I I  H s t g - a r ^ i s e l e t .

Minő magaviseletét tanúsított ?
1.*) II. III. IV. V. 1 IV. , |VII. VIII.

1 c
e oa>
co
GO

:CZ>osztályban

Jó 85 54 50 47 28
M i l l

18 23 23 328

Szabályszerű 13 15 7 4 3
nü 3 1 49

Kevésbbé szabályszerű — — 2 4 6

Rossz —

Összesen 98 69 57
1 1 i

51 31
1

21 28 28 383
*) Az 1. A: és I. B. együtt.
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I . * ) 101 8 8 5 3 5 9 — 3 8 1 1 5 7 0 2 3 5 4 5  9 9 1 2 1 0  :___ 1 5 7

I I . 6 9 2 6 8 1
3 2 3 4 — 3 4 8  4 9  1 91 j i 2 2  6 9 2  1 7 1 1 8 3

I I I . 5 8 1 5 7 I 3 1 7 3 — 2 1 0  4 2  1 4 2 2 0 5 8 2 1 3 4 2

I V . 5 1 5 1 — 3 2 2 4 1 1 7 1

G
O 1 2 1 2 6 5 1 2 5 2  - -

1
5
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V I I I . 2 8 3 2 8 2 ) 1 4 2 — 1 0 — 4  3 0 — ■ 1 2 3 1 1 5 2 - 6 1

39113 3 8 2 7
_

21 133 32 1 1 96 7 5 7  3 0 6 72 11 1543 8 9 8 76 13 1 48 17
1 1 II 1 1

404 389 389 389

*) Az I A. és . B. együtt.
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