
A Tolna-Baranya-Somogyi ág. hitv. ev.
egyházmegye 

ál l ami lag segélyezet t

Bonyhádi Főgimnáziumának

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1915-16. TANÉVRŐL.

Közzé teszi:

GYALOG ISTVÁN
igazgató.

KIADJA:
A BONYHÁDI FŐGIMNÁZIUM.

'Nyomatod Raubitachek Izórnál Bonyhádon, 1916





A Tolna -Baranya -Somogyi ág. hitv. ev.
egyházmegye 

á l l ami lag segélyezet t

Bonyhádi Főgimnáziumának

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1915-16. TANÉVRŐL.

Közzé teszi:

GYALOG ISTVÁN
igazgató.

KIADJA:
A BONYHÁDI FŐGIMNÁZIUM.

Nyomatott Raubitschek Izórnál Bonyhádon, 1916



REV aoii



I.

Iskolai nagybizottság.

Elnökök:
1. Horváth Sándor paksi lelkész, főesperes.
2. Mechwarth Ernő belecskai földbirtokos, esp. felügyelő.

Rendes tagok hivataluknál fogva:
3. Eősze Zsigmond tolnanémedii lelkész, h. alesperesj
4. Reichert Gyula kistormási lelkész, pénzügyi bizotts. elnök.
5. Hazslinszky Géza kir. törvényszéki elnök főgimn. felügyelő.
6. Gyalog István főgimn. igazgató, esp. pénztáros.
7. Beke Andor főgimn. tanár, a tanári kar kiküldötte.
8. Fáik Henrik főgimn. tanár, tápintézeti ephorus.
9. Kiszely Géza főgimn. tanár, tanárértekezleti jegyző.

10. Polgár Dezső főgimn. tanár, internátusi vezető.

Rendes tagok választás utján:
11. Müller Róbert felsőnánai lelkész.
12. Szabó János izményi lelkész.
13. Czipott Áron kácsfalui lelkész.
14. Schöll Lajos hidasi lelkész.
15. Wagner Ádám ráckozári lelkész.
16. Sass László uzdborjádi földbirtokos.
17. Lehmann János bonyhádi takarékpénztári pénztáros.
18. Rück Alajos nagymányoki magánzó.
19. Dr. Schall Kálmán bonyhádi járásorvos.
20. Kardos István őcsényi jegyző.
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21. Péter Sándor tófűi tanító.
22. Pető Lajos hidasi tanító.

Póttagok:
23. Szűcs Imre majosi lelkész.
24. Haffner István majosi jegyző.
25. Wikkert Lajos bonyhádi igazgató-tanitó.

II.

Tanári testület.

1. Gyalog István igazgató, a mennyiség és természettan 
okleveles tanára; tanította a magyar nyelvet a II., a történelmet a
III., IV. és VIII. osztályban; h. ó. száma 14; május 1-től a 
fentebbieken kívül a magyar nyelvet az I. osztályban, h. 6 órában. 
Tanár 35, igazgató 27 év óta.

2. Beke Andor a latin és görög nyelv okleveles rendes ta
nára ; tanította az I. félévben a latinnyelvet, az V., VI. és VIII. 
osztályban, a görög nyelvet a VII. osztályban, h. ó. száma 21 ; 
május 1-től a fentebbieken kívül a m ag/ar nyelvet a III. osztályban, 
heti 4 órában. A VII. osztály főnöke. Tanít 24 év óta.

3. Fai1' Henrik a magyar és német nyelv okleveles rendes 
tanára; tan ú v á  ~ magyar nyelvet az V., VII., VIII. osztályban, a 
német nyelvet a III., V., VII, VIII. osztályban; h. ó. száma 22; 
május 1-től a fentebbieken kívül a magyart a IV. osztályban; h. 
4 órában. Az V. osztály főnöke; tápintézeti ephorus, a Petőfi ön
képzőkör elnöke. Tanít 19 év óta.

4. Hajas Béla a magyar és latinnyelv okleveles rendes ta
nára. Tanít 16 év óta. 1915 február 1-je óta katonai szolgálatot 
teljesít mint népfelkelő főhadnagy.

5. Kiszely Géza a latin és görög nyelv okleveles rendes ta
nára, tanította az egész éven át a latin nyelvet a IV. és VIII.,



a görög nyelvet az V., VI. és VIII. osztályban h. ó. száma 24; 
május 1-től íogva a fentebbieken kívül a latinnyelvet a III. osz
tályban heti 6 órában. A IV. osztály főnöke ; a tanári értekezlet 
jegyzője; a tanári könyvtár ideiglenes kezelője. Tanít 15 év óta.

6. Demiány Ervin a magyar és német nyelv okleveles ren
des tanára; 1914 aug. hó 1-én hadbavonult és mint a kassai 34. 
sz. cs. és kir. gyalogezred tart. főhadnagya teljesít szolgálatot. 
Tanít 10 év óta.

7. März Konrád a szabadkézi és mértani rajz okleveles ren
des tanára; 1914 aug. hó 1-én hadbavonult és a inagy. kir. III/17. 
sz. hadtápzászlóaljnál teljesít szolgálatot. Tanít 12 év óta.

8. Kovács Jenő a mennyiség- és természettan okleveles ren
des tanára; tanította a mennyiségtant az I., III., V. és VII., a ter
mészettant a VII., a mértani rajzot az I. és III., a történelmet a 
VI. osztályban, h. ó. száma 24; május 1-től a fentebbieken kívül 
a latinnyelvet a II. osztályban, h. 6 órában. A VIII. osztály fő
nöke; a fizikai szertár őre. Tanít 9 év óta.

9. Zvarinyi János a latin és görög nyelv okleveles rendes 
tanára; 1914 aug. hó 1-én hadbavonult és mint a nagykanizsai 
m. kir. 20-ik honvéd gyalogezred tart. főhadnagya teljesít szolgá
latot. Tanít 8 év óta.

10. Genersich Tivadar felavatott ev. lelkész, rendes vallás
tanár; tanította a vallástant I—VIII., a filozófiát VIII., a görög
pótló rajzot az V—VIII. osztályban, h. ó. száma 24; május 1-től 
fogva a fentebbieken kiviil a német nyelvet a IV. és VI. osztály
ban h. 6 órában. A VI. osztály főnöke, intézeti exhortátor, tandij- 
kezelő, a Belmissio egyesület és Zenekör elnöke. Tanít 7 év óta.

11. Posevitz Vilmos a földrajz és természetrajz okleveles 
rendes tanára; tanította a természetrajzot az I., II., IV., V., VI., a 
földrajzot az I., II., III., a történelmet a VII. osztályban, h. ó. 
száma 24. A II. osztály főnöke, a természet- és földrajzi szertár 
őre. Tanít 7 év óta.

12. Lövik Kálmán a latin nyelv és történelem okleveles ren
des tanára; 1914 aug. hó 1-én hadbavonult és mint a székelyud- 
varhelyi 82. sz. cs. és kir. gyalogezred tart. hadnagya teljesített
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szolgálatot, 1914. évi november 22-én orosz fogságba került és a 
Szibéria i Kanszkba internálták. Tanít 7 év óta.

13. Polgár Dezső a mennyiség- és természettan okleveles 
rendes tanára; tanította a' mennyiségtant a II., IV., VI., VIII., a 
természettant a VIII., a mértani rajzot a II. és IV. és a történelmet 
az V. osztályban, h. ó. száma 24; május 1-től a fentebbieken 
kívül tanította a latinnyelvet az I. osztályban, h. 6 órában. A VIII.. 
osztály főnöke, az internátus vezetője. Tanít 7 év óta.

14. Rózsa Sándor a latinnyelv és történelem okleveles ren
des tanára ; 1914 aug. 1-én hadbavonult és mint a soproni m. 
kir. 18-ik honvéd gyalogezred tart. hadnagya teljesít szolgálatot.

15. Asbóth Károly a magyar és német nyelvből szakvizsgát 
tett óraadó tan á r; tanította a magyar nyelvet az L, III., IV. és VI., 
a német nyelvet a IV. és VI., a görögpótló irodalmat a VII. osz
tályban; h. ó. 24. A VI. osztály főnöke. 1916 május 1-én állását 
elhagyta.

16. lakács Miklós a latin és görög nyelvből szakvizsgát tett 
óraadó tanár; tanította a latinnyelvet az I—III., a görögpótló iro
dalmat az V., VI., VIII. osztályban ; h. ó. száma 24. Az I. osztály 
főnöke. 1916 május 1-én állását elhagyta.

17. Molnár Lajos okleveles rendes tornatanár; 1914 aug. 
hó 1-én hadbavonult és a magyar kir. Ill/17. sz. hadtápzászló- 
aljnál teljesít szolgálatot. Tanít 7 év óta.

18. Biczó Zsigmond ref. lelkész, óraadó vallástanár; taní
totta a ref. tanulók vallástanát az I—VIII. osztályban, h. ó. száma 8. 
Tanít 21 év óta.

19. Fájth Jenő róm. kath. óraadó vallástanár; tanította a 
róm. kath. hittant az I—VIII. osztályban, h. ó. száma 16. Tanít 
7 év óta.

20. Nikolics Szlávkó gör. kel. lelkész, óraadó vallástanár; 
tanította a gör. kel. tanulók hittanát az I—VIII. osztályban, két
hetenként 2 órában. Tanít 6 év óta.

21. Rosenthal Tóbiás izr. főrabbi, óraadó vallástanár, taní
totta az izr. tanulók hittanát az I—VIII. osztályban h. ó. száma 8. 
Tanít 25 év óta.



22. Wikkert Lajos ev. igazgató-tanitó, óraadó' énektanár; 
tanította az ev. tanulóknak az egyházi éneket az I—VIII. osztály
ban, vezette az énekkart, h. ó. száma 4. Tanít 6 év óta.

III.

Jelentés az 191516. tanévről.

A tanév megkezdése. A tanári testület 1915. évi augusztus 
2í-án tartotta alakuló gyűlését. Már a múlt évben katonai szolgá
latra hívták be a testület 7 tagját és igy távol voltak: Hajas Béla, 
Demiány Ervin, März Konrád, Zvarinyi János, Lövik Kálmán, 
Rózsa Sándor és Molnár Lajos. Az év elején kaptunk két óraadó 
tanárt: Asbóth Károly és Takács Miklós szakvizsgázott tanárjelöl
tek személyében, kik 1916 május 1-én az intézettől megváltak. 
A testület erősen megfogyatkozva e tanácskozással megkezdte 
1915/16. évi működését.

Magánvizsgálatok. Augusztus 30. és 31-én magánvizsgálatot 
tett az 1914/5. évben vizsgálatlan maradt tanulók közül a IV. osz
tályról kettő, az V. osztályról egy, és a VII. osztályról egy magán
tanuló. Ezek közül a követelményeknek megfelelt 3, két tárgyból 
javítóvizsgára utasítottunk 1 tanulót.

Javitóvizsgálatok. Augusztus 31-én tartottuk a javító vizs
gákat. Vizsgálatra jelentkezett egy tárgyból 29, két tárgyból főtiszt. 
Gyurátz Ferenc ev. püspök ur engedélye alapján szintén 18 tanuló. 
A 47 tanuló közül a követelményeknek megfelelt 35, újra elégtelen 
osztályzatot nyert és osztályismétlésre utasittatott 12 tanuló. E vizs
gálatok után az 1914/15. évi eredmény a következőképen alakult; 
Vizsgát tett 344 tanuló, ezek közül a követelményeknek megfelelt 
86% , nem felelt meg 14%, a vizsgát tett 332 rendes tanuló 
közül jó magaviseletü volt 93%, szabályszerű és kevésbbé szabály- 
szerű 7%.

Külömbözeti vizsgálatok. Augusztus 31-én és évközben
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külömbözeti vizsgát tett egy V. oszt. tanuló a görög nyelvből és 
átlépett a görög nyelvet tanuló tanulók közé. Továbbá vizsgát tett 
két polg. iskolai IV. oszt tanuló, a követelményeknek megfeleltek, 
az egyik a IV., a másik az V. osztályba vétetett fel.

Beiratások. A tanulók felvételét szeptember hó 1—6-án 
tartottuk meg. A rendes időben és később íelvettünk az I. osz
tályba 59 rendes és 3 magán, a II. osztályba 45 rendes és 1 
magántanulót, a III. osztályba 40 rendes és 2 magántanulót, a IV. 
osztályba 42 rendes és 2 magántanulót, az V. osztályba 38 rendes 
és 2 magántanulót, a VI. osztályba 39 rendes és 1 magántanulót, 
a VII. osztályba 24 rendes és 8 magántanulót, a Vili. osztályba 
18 rendes és 5 magántanulót. Az iskola népessége 328 tanulóból 
állott, kik közül ismétlő volt összesen 25 tanuló.

A tanév megnyitása. A tanév megnyitása szeptember 5-én 
történt, a tanítás szeptember 8-án vette kezdetét.

A tanári testület. A tanári testület, miután 7 tanár ez év
ben is katonai szolgálatot teljesített, az igazgatót és ev. vallástanárt 
is beleszámítva 8 rendes és 2 óraadó tanárból állott. A hét óraadó 
tanár távozása után ezek tárgyait is a rendes tanárok fejezték be. 
A behívott 7 tanár közül többen voltak életveszedelemben, de ed
dig élve kerültek ki a tüzből és jóllehet egyik hadifogságba került, 
egyik súlyos betegséget és egyik sebet hozott magával, azért hálát 
mondhatunk a Mindenhatónak, mert megmentette mindegyiket a 
haláltól.

Tanterv. A főgimnázium az állami tantervet követi. A felső 
osztályokban tanítottuk a görögpótló tárgyakat is ; a görögpótló 
tárgyakat tanulta az V. osztályban 24, a VI. osztályban 21, a VII. 
osztályban 20, a VIII. osztályban 13, összesen 78 tanuló. A vallás
tanból az ág. h. evang. és a róni. kath. tanulók osztályonkint 
nyertek oktatást, a más vallásuak ellenben osztályösszevonással,

A tanárok katonai szolgálatra történt behívása miatt, mivel 
óraadókat kaptunk, a tantervben előirt óraszámot csak csekély mér
tékben szállítottuk le, de egyes tárgyakat, minő a torna és a szép
írás, továbbá a játékot teljesen el kellett hagynunk, igy is az igaz
gató 14, a tanárok egy kivételével 24 órát voltak kénytelenek
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magukra vállalni. A tananyagot befejeztük és különösen a lényeges 
részekből nem hagytunk el semmit.

Mivel a tornatanitás szünetelt, a 130.080— 1916. sz. min. 
rendelet értelmében kirándulásokat rendeztünk egy tanár vezetése 
alatt; 42 délutánt használtunk fel e célra januártól május végéig.

Ami a jövő évet illeti, ha a hadiállapot a jövő tanévre sem 
szűnnék meg, a fenntartóság már most megtette intézkedéseit, hogy 
a távollevő tanárokat óraadókkal helyettesítse.

Tanácskozások. A tanári testületben voltak módszeres, ellen
őrző és osztályozó tanácskozások; ezeken kívül a rendkívüli viszo
nyok szükségessé tették, hogy ne csak a rendes havi értekezlete
ken, hanem összejöjjünk mindannyiszor, ahányszor a körülmények 
szükségessé tették.

Az ifjúság felvétele és elhelyezése. Minden tanuló betöl
tötte a törvényes kort és a szabályszerű előtanulmányokat elvégezte. 
V5-öd része bonyhádi, 4/5-öd része vidéki; ezek közül 91 az inter
nátusbán ; a többiek magánházaknál nyertek elhelyezést. A táp
intézet 161 tanulót élelmezett.

Rendkívüli intézkedések. A hadiállapot éreztette hatását az 
ifjúságnál is. Már az ősz folyamán meglátszott rajta a népfelkelői 
bemutató szemlére szóló jelentkezés, később pedig a megindult 
sorozás. Az első bemutató szemlén három VIII., két VI. és egy 
V. oszt. tanulót találtak katonai szolgálatra alkalmasnak és ezek 
október 15-én eltávoztak, de az iskola kötelékében továbbra is 
megmaradtak.

A tavaszi bemutató szemlén már több tanulónak kellett jelent
keznie és közülök katonai szolgálatra alkalmasnak találtak a VIII. 
osztályban 6, a VII. osztályban 9 és a VI. osztályban 4, az V. 
osztályban 2, összesen 22 tanulót. Ezek számára a 48230/1916. 
sz. vallás- és közokt. min. rendelet értelmében 1916 május 13., 
illetőleg 18-án osztálybizonyitványt, a VIII. oszt. tanulók számára 
május 13-án érettségi bizonyítványt állítottunk ki.

Egészségi állapot. A tanulók egészségi állapota kielégítő 
volt. Csupán az év végén fordultak elő fertőző betegségek; több 
tanuló volt súlyos beteg. A fertőző betegség miatt az intézetet
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május 26-án, mivel a tápintézeti és internátusi növendékek élel
mezése is nehézségbe ütközött, be kellett zárnunk. Évközben 1 
magántanuló meghalt.

Az ifjúság szabad idejének nagy részét a nagy kiterjedésű 
szalad téren és az árnyékos kertben tölti, melyek együtt 31500 
négyzetmétert tesznek ki és igy élete a tanárok szeme előtt 
folyik le.

Erkölcsi viselet. Az év végén 296 nyilvános tanuló nyert a 
magaviseletből osztályzatot; ezek közül jó volt 90%, szabályszerű 
és kevésbbé szabályszerű 10%. A magaviseleti eredmény tehát tel
jesen kielégítő.

Az iskolalátogatás rendes; igazolatlanul 2 tanuló mulasztott 
és 2 részesült tanárkari megrovásban, aki az intézetből eltávolít
tatott.

A tanárok figyelemmel kisérik a lakásviszonyokat és a testü
let felhatalmazást nyert a fenntartóságtól, hogy a tanulókat évköz
ben is elvegye azokról a helyekről, melyek nem eléggé megbíz
hatók.

Szorgalom és előmenetel. A hadiállapot izgalmai, mint a 
múlt évben, meglátszottak az ifjúságon is. Nagyon csekély azok
nak a tanulóknak a száma, akiknek atyja, testvére vagy más ro
kona hadba ne vonult volna. Természetes tehát, hogy a háború 
az ifjúság figyelmét másfelé irányította és nagyon nehezen lehetett 
könyvhöz lekötni. Mindennek dacára a szorgalom ellen nagyobb 
kifogást nem emelhetünk és a jobb tanulmányi eredmény hiányát 
inkább némely tanuló gyenge tehetségére kell visszavezetnünk.

A tanév második felében az iskola kötelékében megmaradt 298 
nyilvános és 23 magán, összesen 321 tanuló, akik a következő
képpen oszlanak meg. Az I. osztályban volt 59 - nyilvános és 3 
magán, a II. osztályban 43 nyilvános és 1 magán, a III. osztály
ban 40 nyilvános és 2 magán, a IV. osztályban 39 nyilvános és 
2 magán, az V. osztályban 36 nyilvános és 2 magán, a VI. osz
tályban 39 nyilvános, a VII. osztályban 24 nyilvános és 8 magán, 
a VIII. osztályban 18 nyilvános és 5 magántanuló. Ezek közül 2 
nyilvános és 2 magántanuló vizsgája augusztusra maradt.
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A VIII. oszt. tanulók osztály vizsgáit május 10. és 13-án tar
tottuk meg. Az I—VII. osztály vizsgáit az 51,586/1916. számú 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján május és jú 
nius első napjaira tűztük ki. A vizsgálatokat azonban a fellépett 
skárlát miatt nem tarthattuk meg. Az elbírálás eredménye: a kö
vetelményeknek megfelelt 90°j0, nem felelt meg 10%- A tanul
mányi eredmény tehát kielégítő.

A 40,962./1916. számú miniszteri rendelet alapján előkészítő 
tanfolyamot nyitottunk a katonai szolgálatot teljesítő 1914/5. évi 
VII. és most bevonult 1915/6. évi VII. oszt. tanulók számára. 
A tanfolyamon részt vett 23 ifjú, kik az osztály vizsgán a követel
ményeknek megfeleltek.

Érettségi vizsgálatok. Ez évben három ízben adtunk érett
ségi bizonyitványt: 1916. május 13-án 6, junius 6-án 10 és junius 
23-án 23 tanulónak. E három csoportban jelesen érett 6, jól érett 
17 és egyszerűen érett 16, összesen tehát 39 tanuló.

A valláserkölcsi nevelés és a nemzeti szellem ápolása 
épp úgy gondját képezte a testületnek, mint az előző években. Az 
isteni tiszteleten az ev. ifjúság szorgalmasan részt vett; az Ur 
asztalához két ízben járult, u. m. október 31-én és május 21-én. 
Ez utóbbi alkalommal 24 tanuló megconfirmáltatott. A más vallásu 
tanulók saját egyházaik istentiszteletére jártak el és alkalmat ad
tunk mindenkinek, hogy eleget tegyen vallása és egyháza köve
telményeinek. A nemzet kegyeletében élő napokon, u. m. október 
6-án és március 15-én szépen sikerült ünnepélyeket rendeztünk. 
Emellett nem felejtkeztünk meg a jótékonyság gyakorlásáról sem 
és különféle katonai segélyezésekre és egyéb jótékony célokra 965 
koronát gyűjtöttünk és juttattunk el rendeltetése helyére. Nem 
hagyhatjuk említés nélkül azt a jó egyetértést sem, mely tanítvá
nyaink egymáshoz való viszonyát jellemzi. Az ifjúság sorai közül 
száműzve van a vallási és nemzeti türelmetlenség, annak tagjait a 
testvéries szeretet fűzi össze.

Az ifjúsági körök. A Petőfi-önképzőkör, a zene és ének
kar, továbbá a belmissiói egyesület serényen munkálkodtak ki
tűzött céljaik elérésére; az utóbbi a vallási egyetértés ápolásában
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fejtett ki tevékenységet, az előbbi három együttes működése emelte 
iskolai ünnepélyeink szépségét.

Látogatások. Horváth Sándor főesperes uron kívül, ki év
közben kétszer és az érettségi vizsgálatokon megjelent közöttünk, 
1916. évi április 4. és 5-én Kárpáti Kelemen székesfehérvári tan
kerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri megbízott, látogatta 
meg iskolánkat és a íelvett jegyzőkönyvben „elismeréssel adózik a 
testületnek a jelen súlyos viszonyok között fokozottabb mértékben 
kifejtett buzgalmáért.“

A tanári testület anyagi helyzete. Az elmúlt tanévben a 
fenntartó egyesület négy tanárnak utalványozott 200—200 korona 
ötödéves korpótlékot, a tanügyi kormány pedig szintén négy tanár 
részére engedélyezett magasabb fizetési kiegészítést. Mindezeket a 
változásokat a tanügyi kormány figyelembe vette és az érdekelt 
tanárok nyugdíjigényét felemelte. A tanárok mindannyian részesül
tek a 20°/0-os háborús segélyben.

Az iskola anyagi állapota, Az iskola anyagi állapotában 
némi változás történt. A fentartási államsegély a lefolyt évben 
emelkedett 2000 koronával. A súlyos gazdasági viszonyok miatt 
kénytelenek voltunk a minimumra leszállítani; ezért még azt a 
pár ezer koronát sem fordíthattuk könyvtáraink, szertáraink és bútor
zatunk gyarapítására, melyeket a fenntartóság évenként rendelkezé
sünkre szokott bocsátani, mindössze a könyvtárra 331, a természet
rajzi szertárra pedig 206 koronát adtunk k i! Különben a könyv
tárban megvannak a szükséges müvek és a szertárak gyűjteményei 
is elég gazdagok.

Ősztöndij alapítványok és jutalomdijak. Az ösztöndíj alap 
ez évben 200 koronával gyarapodott. Néhai dr. Schweiz Antal ügy
véd, ki vagy 30 éven keresztül annyi meleg ragaszkodást tanúsí
tott az iskola iránt, az intézetnek végrendeletileg 200 koronát ha
gyományozott, mely összegből a fenntartó testület a hagyományozó 
nevét viselő ösztöndíjalapot létesített. A jóerkölcsü, szorgalmas és 
jó előmenetelő tanulók jutalmazására 110 korona folyt be. A tőkék 
kamatjaiból és a jutalomdijakból 830 koronát fordítottunk tanít
ványaink kitüntetésére.



13 —

Segélyezés. Az iskolai kisbizottság a szegénysorsu és arra 
érdemes tanulók tandijából 50 tanulónak 1625 koronát elengedett. 
A tanintézeti dijakból nem adhattunk kedvezményt, mert az élelmi
szerek drágasága lehetetlenné tette; hiszen a legtöbb élelmiszer 
ára annyira megdrágult, hogy elérte a soha nem képzelt magas
ságot és a íenntartóság majdnem megmaradt azok mellett a sze
rény dijak mellett, melyeket évekkel ez előtt, még a régi olcsó 
világban megállapított.

Az ifjúsági segélyegylet 81 tanulónak kiadott 344 drb. köny
vet 688 korona értékben. Uj könyvek vásárlására fordított 295HO 
koronát, szegény tanulók 56‘22 korona gyógyszertári számlát fize
tett. A segélyegylet vagyona — nem számítva a tankönyv gyűjte
mény értékét — meghaladja a 10.000 koronát. Ez évi adományok 
összege volt 92'62 korona.

Halálozás az iskola kormányzóságában. Az intézetet az 
év folyamán egy haláleset érintette igen közelről. 1916. évi április 
11-én elhunyt Haffner Vilmos mekényesi ev. lelkész, aki évek 
hosszú során tagja volt az iskolai nagybizottságnak és tevékeny 
részt vett ennek munkájában. Holttestét Bonyhádon temették el ; 
az ifjúság a tanári testülettel együtt kegyelettel jelent meg vég
tisztességén.

Befejezés. Az 1915/6-iki tanévet nem fejezhettük be a szo
kásos ünnepséggel, hanem — midőn a skarlát miatt internátusi 
növendékeimet vesztegzár alá helyezték, a tápintézetet pedig az 
ifjúság elől elzárták — május 25-én szétbocsátottuk az ifjúságot. 
Hála a Mindenhatónak, a megbetegedett tanulók minden nagyobb 
baj nélkül estek át a félelmes gyermekbetegségen és a hazatért 
fiuk között nincs egy sem, aki a betegséget megkapta volna. Adja 
a jóságos Teremtő, hogy a szerencsésebb körülmények között kezd
hessük szeptembfcr elején az 1916/7. évet, mint az 1915/6. évet 
befejeztük.
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IV.

Érettségi vizsgálatok.
Az 1915/6. évben a VIII. oszt. tanulók elbírálása az érettségi 

szempontjából háromféleképen történt, u. m. a 48230/1916. sz. 
vallás- és közoktatásügyi min. rendelet értelmében a tanulók eddigi 
előmenetele alapján, az 1905. évben kiadott érettségi utasítások 
értelmében megtartóit írásbeli és szóbeli vizsgálatok alapján és 
40962/1916. sz. min. rendelet értelmében megejtett szóbeli vizsgá
latok alapján. Az első csoportban elbíráltunk 6, a másodikban 10, 
a harmadikban 23, tehát összesen 39 tanulót.

I. csoport: A 48230/1916. sz. rendelet értelmében Horváth 
Sándor főesperes ur elnöklete alatt 1916. május 13-án megtartott 
érettségi bizottsági értekezleten, a VIII. osztálynak a népfelkelői 
bemutató szemlén katonai szolgálatra alkalmasnak talált 6 tanulója, 
kik ugyanazon a napon osztálybizonyitványt nyertek, elbírálás 
alá vettetvén, a szaktanároknak a tanulók eddigi munkásságáról 
előadott felvilágosításai és javaslatai alapján, a bizottság a követ
kező eredményt állapítja meg: a követelményeknek jelesen meg
felelvén érett 1 (Balogh György), jól megfelelvén érett 4, megfelel
vén érett 1 tanuló.

II. csoport. Ennek a csoportnak a vizsgálatai az utasítások 
értelmében Horváth Sándor főesperes ur elnöklete alatt és dr. 
Reichenhaller Kálmán budapesti állami főreáliskolai igazgató, mint 
kormány-képviselő jelenlétében folyt le.

Erre a vizsgálatra jelentkezett 10 tanuló, közöttük egy leány. 
Az írásbeli vizsgálatok május 15., 16. és 17. napján folytak le. Az 
egyházi főhatóság az egyes tárgyakból a következő tételeket jelölte k i:

I. A  magyar nyelvből: Báró Eötvös József regényköltészete.
Eredmény: Jeles 4, jó 2, elégséges 4, elégtelen —•.
II. A  latin nyelvből: Verg. Aen. VIII. 585 s. köv. sorai.
Eredmény: Jeles. 2, jó 3, elégséges 4, elégtelen 1.
III. A  mennyiségtanból: a) Algebra: Valamely számtani sor 

első tagja 8. Az első öt tag összege a következő öt tag összegé-
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nek negyedrésze. Melyik e sor? b) Geometria: Egy henger palást
jának és felszínének aránya 7:11, egy másik 3 cm.-rel nagyobb 
sugarú és 4 cm.-rel nagyobb magasságú hengernél az arány 5 :8 . 
Mekkora a kisebb henger alapkörének sugara, magassága, felszíne 
és köbtartalma ?

Eredmény: jeles 4, jó 1, elégséges 5, elégtelen —.
A szóbeli vizsgálatokat 1916. junius 5-én és 6-án tartottuk 

meg. A vizsgálaton egy tanuló, aki időközben a íölülvizsgálaton 
besoroztatott, már nem vehetett részt és bizonyítványa az eddigi 
eredmény alapján állapíttatott meg; megjelent 9 tanuló. Az ered
mény a következő: A követelményeknek jelesen megfelelvén érett 
3 (Müller Erzsi, Schmitzer Ferenc, Ugrosdy László), jól megfelel
vén érett 3, megfelelvén érett 4 tanuló.

III. csoport: A harmadik csoport vizsgálata, amelyben részt- 
vett 23 tanuló, a 40962— 1916. sz. min. rendelet értelmében jun. 
21 —23-án íolyt le Gyalog István főgimn. igazgató, mint megbí
zott elnök, elnöklete alatt. A szóbeli feleletek alapján a bizottság 
a megjelent tanulók osztályzatát a következőképen állapította m eg : 
a követelményeknek jelesen megfelelvén érett 2 (Csiba Lajos és Kiss 
Lajos), jól megfelelvén érett 10, megfelelvén érett 11 tanuló.

Ha a három csoportbeli tanulókat összefoglaljuk, látjuk, hogy 
az 1915/6. évi érettségi vizsgálatok eredménye: jelesen érett 6, 
jól érett 17, érett 16 tanuló.

V.

A tananyag és tankönyvek kimutatása az 
egyes osztályokban.

I. OSZTÁLY.

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



16 —

2. Magyar nyelv, heti 5 órában. Olvasmányok: népmesék, 
mondák, görög regék és mondák. Magyar történeti elbeszélések 
tárgyi és nyelvtani magyarázata. Költői olvasmányok (könyv nél
kül is ) : Arany, Gyulai, Petőfi, Czuczortól és pedig: Huszárok, Nyalka 
huszár, Halvány katona, Hadnagy uram, Csatadal, Három fiú, Rab 
gólya, Anyám tyúkja, Salamon, Téli világ, Szent László füve. 
Nyelvtan: hangtan, mondatrészek, beszédrészek. Beszéd- és értelem- 
gyakorlatok, irás, olvasás, elemzés. írásbeli isk. és házi dolgozatok. 
Tk. Lehr Albert és Riedl Frigyes: Magyar Olvasóköny I. k., Szinnyei 
József: Magyar nyelvtan. I. rész.

3. Latin nyelv, heti 5 órában. írás, olvasás és helyes kiejtés 
a hangsúlyozás szerint. Nyelvtan: a fő- és melléknevek ragozása, 
nemi szabályok, melléknevek és határozók tokozása, számnevek, 
prepozíciók, névmások, igeragozás. Olvasmány: a nyelvtani anyag
nak megfelelő olvasmányok, retroverziók; fordítás, elemzés, latin 
conversatiók. írásbeli iskolai dolgozatok. Tk. Pirchala: Latin olvasó
könyv és nyelvtan.

4 Földrajz, heti 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 ismertetései. A gyökér, szár, levél, virág és termés 
fogalma. A házi, mezei, erdei emlős állatok és házi madarak fontosabb 
képviselői. Tk. Szterényi Hugó: Természetrajz az első osztály 
számára.

6. Mennyiségtan, heti 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. Iskolai és házi 
írásbeli dolgozatok. Tankönyv: dr. Beke Manó: Közönséges
számtan.

7. Rajzoló geometria, heti 2 óra. A térelemek. A vonalak. 
Két egyenes. A szög. Alapműveletek egyenesekkel és szögekkel. 
Háromszög, ennek fajai. A négyszög fajai és tulajdonságai — kerü
lete és területe. A háromszög területe és kerülete. A sokszögek. A
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kor kerülete és területe. Két kör viszonylagos helyzete. Egybevágó 
és hasonló idomok. Szimmetria. Tk. dr. Horti Henrik: Rajzoló 
geometria I. rész.

II. OSZTÁLY.

1. Vallás, heti 2 óra. Az újszövetségi könyvek ismertetése; 
mindegyik könyvből megfelelő szakaszok olvasása és részben emlé
kelése ; egyházi énekek. Tk. mint az I. osztályban.

2. Magyar nyelv, heti 5 óra. Szóképzés, mondattan, a helyes
írás szabályai. Tk. Szinnyei József: Magyar nyelvtan, Prózai olvas
mányok: Rajzok, elbeszélések és tanító mesék. A magyar föld és 
népe. Magyar történelmi elbeszélések. Költői olvasmányok könyv 
nélkül: Bóth bajnok özvegye. Szibinyáni Jank. Mátyás anyja. A 
rab oroszlán. A lengyel anya. A zarándok. Az ó-torony. A holt 
katona. A tudós macskája. Tisza: A jó öreg korcsmáros. Pál gazda. 
Iskolai Írásbeli dolgozat. Tk. Lehr Albert, Riedl Frigyes: Magyar 
olvasókönyv. II. r.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. A név- és igeragozás ismétlése és 
befejezése. Rendes és rendhagyó igék. Az igék törzsalakjai. Szó- 
csoportositás. Olvasmányok: 1., 2., 6., 7., 10., 15., 16., 17., 18.,
20., 21., 22. és 23. sz. olvasmány. Retroversiók. Iskolai írásbeli 
dolgozatok. Tk. Pirchala Imre: Latin nyelvtan és olvasó.

4. Földrajz, heti 3 óra. Európai országai. Ázsia és Afrika 
önálló államai és az európai gyarmatok. Tk. dr. Némethy Károly: 
Földrajz II. kötet.

5. Természetrajz, heti 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 lágy- 
testüek és ízeltlábúak tárgyalása. Egy pár ősszel és tavasszal virító 
növény ismertetése. Tk. dr. Szterényi Hugó: Természetrajz a II. 
osztály számára.

6. Mennyiségtan, heti 3 óra. A számítások gyorsítása. Kor
látolt pontosságú számítások. Arányos mennyiségek. Arány és arány
párok. Százalékszámítás. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk. 
dr. Beke Manó: Közönséges számtan.

2
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7. Rajzoló geometria, heti 1 óra. A kocka, hasáb, gúla, 
henger, kúp és gömb felszíne és köbtartalma. Tk. dr. Horti Henrik: 
Rajzoló geometria II. rész.

III. OSZTÁLY.

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

2. Magyar nyelv, heti 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: 
hangtan, szótan, mondattan. Prózai olvasmányok: Komoly, humoros, 
történeti, költői elbeszélések, leírások. Költemények könyv nélkül: 
Hymnus (Kölcsey F.), Füstbe ment terv. Pató Pál ur. Az alföld. 
Egy gondolat bánt engemet (Petőfi S.), Családi kör. A hamis tanú 
(Arany J.), Szózat (Vörösmarty M.). Házi és iskolai dolgozatok. 
Tk. Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv III. rész. Balog Péter: Rend
szeres magyar nyelvtan.

3. Latin nyely, heti 6 óra. Olvasmányok: Cornelius Nepos 
műveiből életrajzok; Phaedrus meséiből 5 db. Nyelvtan: az I. és 
II. oszt. anyagának tüzetes átismétlése után mondattani vázlat. 
Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk. Pirchala: Latin olvasókönyv és 
nyelvtan.

4. Német, heti 4 óra. A német nyelv hangjai és írásuk. Ol
vasás, a helyes hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. Helyesírás. 
A főnév és melléknév declinatiója. A melléknév fokozása. Szám
nevek. Névmások. Az ige conjugatiója az activumban. Olvasmányok 
nyelvtani és tárgyi magyarázatokkal. Beszédgyakorlatok a tárgyalt 
olvasmányok alapján. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Schuszter 
A lfréd: Német nyelvtan I.

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

6. Leíró és fizikai földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausz
trália. A fizikai s a csillagászati földrajz alapismeretei. Tk. Némethy 
Károly: Földrajz III. k.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. A százalékszámítás alkalmazásai. 
Összetett következtetések. Kamatszámítás. Értékpapírok. Arányos
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osztás, középérték számítás. Arany- és ezüstötvényekre vonatkozó 
számítások. Agió. Iskolai és írásbeli dolgozatok. Tk. Dr. Beke 
Manó: Közönséges számtan.

8. Rajzoló geometria, heti 2 óra. Az I. osztály anyagának 
kibővítése. Háromszögek, négyszögek és sokszögek szerkesztése. 
Az egybevágóság és hasonlóság feltételei. Centrális és axiális 
szimmetria. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria III. rész.

IV. OSZTÁLY.

1. Vallás, heti 2 óra. A keresztyén hit- és erkölcstan; egy
házi énekek. Tk. Bereczky Sándor: Keresztyén hit- és erkölcstan.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. Arany Toldija: tartalma, szer
kezete, jellemei, stílusának sajátságai. Prózai olvasmányok: Szemel
vények Heltai G., Pesti M. G. meséiből. Elbeszélések: Jókai Mór 
és Mikszáth Kálmántól. Leírások: Baksai: A magyar ház és Arany 
János: Szalonta égése. Költemények Rozgonyiné, A fülemile (Arany), 
Az alföld, A Tisza (Petőfi), A közelitő tél, Magyarország, Wesse
lényi hamvaihoz, Jámborság és középszer (Berzsenyi), Ének a vé
gekről (Balassi B.), Himíy dalaiból (Kisfaludy Sándortól). Az igazi 
bölcs (Verseghy Ferenctől). Epigrammák Vörösmartytól. Ezek alap
ján a prózai és költői stilus sajátságai. Verstan. Iskolai vagy házi 
dolgozat. Tk. Négyesy László : Stilisztika és Arany Toldija. Magy. 
Lehr Albert.

3. Latin nyelv, heti 6, május l. után heti 5 óra. Olvasmá
nyok : Caesar Commentarii de bello Gallico c. müvéből: Gallia fel
osztása, A helvetiusok elleni háború. Az Ariovistus elleni háború. 
Ovidius methamorphosisából: A világ négy kora. Az özönvíz,
Dencalion és Pyroha. Nyelvtanból: Az állítás módjai, mellé- és alá
rendelt mondatok, participialis szerkezetek és az oratio recta és 
obliqua. Kéthetenkint iskolai dolgozat. Tk., mint a III. osztályban.

4. Német nyelv, h. 3 óra. A III. osztály anyagának ismét
lése, továbbá a teljes igeragozás. Prózai és költői olvasmányok. 
Beszédgyakorlatok. Kéthetenként írásbeli dolgozatok. Tk. Schuszter 
Alfréd: Német nyelvtan.

2.

i
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5. Történelem, heti 3 óra. A magyarok története a mohácsi 
vésztől napjainkig. Magyarország politikai földrajza. Tk. Dr. Sza- 
deczky Lajos: Magyarok története. II. rész.

6. Növénytan, heti 3 óra. Egy pár virágos növény leírása 
után a növények szerveinek részletes tárgyalása. Chemiai alapis
meretek. A növények belső szerkezete és a növények életjelenségei. 
A virágtalan és virágos növények fontosabb családjai. Növénygyüjtés. 
Tk. Dr. Szterényi Hugó: Növénytan.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Az algebra ; az algebra jelei. 
Az összeg, szorzat, hatvány, külömbség és az algebrai szám. Az 
algebrai mennyiségek összeadása, kivonása. A két- és többtaguak 
szorzása, négyzetre és köbreemelése. A hányados, a legnagyobb 
közös osztó és a törtek egyszerűsítése; a legkisebb közös többes 
és a törtek összevonása. Elsőfokú egyismeretlenü egyenletek. Iskolai 
és házi Írásbeli dolgozatok. Tk. König—Beke: Algebra.

8. Rajzoló geometria, heti 1 óra. A kör és tulajdonságai. 
A körre vonatkozó szerkesztések. Két kör. Körök érintői. Elipsis 
és érintőinek szerkesztése. Hyperbola, parabola és érintőinek szer
kesztése. Tk. Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria III. rész.

V. OSZTÁLY.

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

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. A prózai műfajok elmélete. Az 
olvasott beszédek egy-egy részlete könyv nélkül. Iskolai olvasmá
nyokon kívül magánolvasmányok, különösen Arany: Toldi Estéje 
és Toldi Szerelme. Jókai: Az uj földesúr. Havonként írásbeli dol
gozat. Tk. Riedl Frigyes : Retorika.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Prózai olvasmány: Cicero De im- 
perio Cn. Pompei és De Archia poéta c. beszédei. Költői olvasmá
nyok : Szemelvények. Ovidiusból (Tristia, Fasti). Az olvasmányok 
tárgyai, szerkezeti és régiségtani magyarázata, alaktani és mondat
tani elemzése. Szócsoportok gyűjtése: írásbeli dolgozatok. Tk. Dr. 
Kont Ignác: M. Tulli Ciceronis De imperio Gnaei Pompei oiatio



ad Quirites. Dr. Geréb József: M. T. Cicero beszéde Archias ügyé
ben. Csenged János d r.: Szemelvények Ovidiusból. Hittrich: Római 
régiségek.

4. Görög nyelv, heti 5, májusban heti 4 óra. A görög alak
tan a folyékony tövü igék erős képzése alakjaiig. A nyelvtannal 
párhuzamosan a következő olvasmányok: 1., 3., 5., 7., 9., 11.,
15., 19., 23. (részben), 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43. 
(részben), 45. (részben), 47., 49., 51. (részben), 53. (részben), 55., 
57. (részben), 59., 61., 63., 68., 73., 76., 80., 84. Retroversiók. 
írásbeli dolgozatok. Tk. Maywald József: Görög nyelvtan és görög 
olvasókönyv. I. rész.

5. Görögpótló tárgyak, a) Irodalom, heti 2 óra. Homeros 
Iliasa és Odysseája bő szemelvényekben. Homeros, a homerosi kor; 
a homerosi kérdés. Az eposok jellemzése. Herodotos történeti mű
veiből szemelvények. Herodotos és a történetírás kezdetei. A Ho
meros korára vonatkozó régiségek. Tk. Csenged: Homeros Iliasa, 
Gyomlai: Homeros Odysseiája, Geréb: Szemelvények Herodotos- 
ból, Badics: Olvasókönyv I. kötet, b) Rajz, heti 2 óra. Lapok, 
testek távlati rajzolása. Egyszerűbb testcsoportok rajzolása, árnyé
kolása és festése. Tárgyak rajzolása és festése.

6. Német nyelv, heti 3 óra. A nyelvtani ismeretek kiegészí
tése és összefoglalása. Prózai és költői olvasmányok. Tartalmi ki
vonatok, áttételek prózába ; beszédgyakorlatok ; szócsaládok és frá
zisok gyűjtése. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Schuszter Alfréd r 
Német nyelvtan II. rész.

7. Történelem, heti 3 óra. Egyetemes történet. A keleti né
pek története. A görögök és rómaiak története 476-ig Kr. u. Tk. 
Varga O ttó: Világtörténet (Ó-kor.)

8. Állattan, heti 3 óra. Morphologia és physiologia különös 
tekintettel az emberi test külső és belső szerkezeti viszonyaira. Az 
egyes állattörzsek részletes tárgyalása. Tk. Dr. Szterényi H ugó: 
Állattan.

9. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra: Többismeretlenü 
egyenletrendszerek feloldása. Négyzetgyökvonás, irrationális és 
imaginarius számok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek meg-
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oldása. 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 dolgozatok.

VI. OSZTÁLY.

1. Vallás, heti 2 óra. A keresztyén egyház története. Tan
könyv : Bereczky S ándo r: A keresztyén egyház története.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. Költészettan. Művészettani 
alapfogalmak; a költői műfajok ismertetése. Nagyobb olvasmányok: 
Zrínyi, Szigeti veszedelme. Arany, Buda halála. Shakspere Corio- 
lanusa. Kisfaludy K., A Pártütők. Tankönyv: Négyesy László: 
Poétika. Havonként egy dolgozat.

3. Latin nyelv, heti 5. óra Tankönyv: T. Liv. libri XXI. cap. 1 —2.,
4 ,1 8 , 22—27. libri XXII. A trasumennusi ütközet. Fabius cunctator. 
A cannaei csata. Livius élete és munkája. Vergilius Aeneis I. ének 
1— 209., II. ének 1—369., 506—5 6 5 .,'III., IV.. V. ének tartalma 

Vergilius élete. Liviussal kapcsolatban a hadi, Vergiliussal kapcso
latban a vallási régiségek. Tk. Kalmár Elek: Titus Livius római 
történetéből. Wirth G yu la : Szemelvények P. Vergilius Maró
Aeneiséből.

4. Görög nyelv, heti 5 óra. Az alaktan V. osztályos anya
gának tüzetes átismétlése után annak befejezése; párhuzamosan 
következő görög olvasmányok: 66., 72., 75., 81., 84., 86., 89 
(fele). (Olv. K. I. r.) 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 18., 19.,
20., 22., 23., 26., 31., 32., 33.. 35., 36., 37., 42., 43. (Olv. k. II. 
r.) Az Anabasis eredeti szövege szerint olvasókönyvünk IV. és V. 
sz. darabja, a Memorabiliából megfelelő bevezetéssel a II. és III. 
sz. szemelvény. Mondattan. Stílusgyakorlatok, fordítások magyarból 
görögre, írásbeli dolgozatok. Tanköny: Maywald: Görög olvasó
könyv I. és II. rész. Görög nyelvtan.

5. Görög pótló tárgyak, a) Irodalom: heti 2 óra. A görög 
elégia, iambus és epigramma. Az aeol és dór költészet. A deákos 
iskola magyar költői. A görög dráma. Aischylos Oresteiája, Sophok-
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les Antigonéja. Tankönyv: Badics: Irodalmi olvasókönyv II. rész. 
Aischylos Oresteiája, ford. Csenged János, Sophokles Antigonéja, 
ford. Csiky Gergely. — b) Rajz, heti 2 óra. Testcsoportok rajzo
lása és festése. Használati tárgyak rajzolása. Gipszek rajzolása és 
festése.

6. Német nyelv, heti 3 óra. A nyelvtani ismeretek ébren 
tartása és kiegészítése. Prózai és költői olvasmányok, ez utóbbiak 
alapján a verstan alapelvei. Beszédgyakorlatok. Tankönyv: Schuster 
Alfréd: Német nyelvtan III. rész.

7. Történelem, heti 3 óra. A középkori intézmények kifejlő
dése. A nyugat szervezkedése egyházilag a pápaságban, politikailag 
a császárságban és társadalmilag a hűbériségben. A középkori in
tézmények virágzása és hanyatlása. A nagy felfedezések és a re
naissance. A reformáció, ellenreformáció, a vallásháborúk és a
westfáli béke. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet. (Középkor.) 

*
8. Ásványtan, heti 3 óra. Az ásványok ismertetése kapcsolat

ban chemiai sajátságukkal és ipari alkalmazhatóságukkal. Chemiai 
alapfogalmak, szerves vegyületek. A földkéreg alakításában közre
működő tényezők (viz, jég, tűz). Kőzetek. Tankönyv: Dr. Szterényi 
H ugó: Ásványtan és chemia.

9. Mennyiségtan, heti 4 óra. a) Algebra: Műveletek positiv 
és negativ egész hatványkitevőkkel és törtkitevőkkel. Műveletek 
gyökmennyiségekkel. Másodfokúra visszavezethető egyenletalakok. 
A logarithmus. Számtani és geometriai sor. Tankönyv: König—Beke : 
Algebra, b) Geometria-. Kortan. Szögfüggvények. A derékszögű és 
egyenlőszáru háromszögek, szabályos sokszögek trigonometriai 
megoldása. A szögfüggvények kölcsönös összefüggése. A sinus, 
cosinus és tangenstétel. A ferdeszögü háromszögek trigonometriai 
megoldása. Tankönyv: Wagner Alajos: Geometria. Iskolai és házi 
írásbeli dolgozatok.

VII. OSZTÁLY.

1. Vallástan, heti 2 óra. A magyar protestáns egyház törté
nete. Tankönyv: Bereczky Sándor ugyanazon cimü könyve.
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2. Magyar nyelv, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
története Kisfaludy Károlyig, Beöthy Zsolt tankönyve nyomán.

3. Latin nyelv, heti 5 óra. Olvasmányok: Vergilius Aeneisé- 
ből a VI. énekből 42— 155., 263—332., 384—478., 548—901.; 
a VIII.—XII. énekekből szemelvények; az Aeneis tartalma, össze
foglalása, méltatása, hatása. Cicero: In Catilinam or. I. kihagyás 
nélkül. Sallustius: Szemelvények Bell. Jug.-ból, cursiv fordítások, 
stílusgyakorlatok. Tankönyv: Wirth Gyula: Vergilius Aeneise. Hitt- 
rich: Sallustius Jugurthája, Boros: Cic. in Cat.

4. Görög nyelv, heti 5 óra. Herodotosból a marathoni, ther- 
mopuldei és salamisi ütközet. Homeros Odysseiájából: I. 1 — 112;
II, 1—70., 125— 145., 208—223., VI. 1—47., 110— 197., VII.
14—58., 75— 132., XI. 1—22., 150— 234., XIII. 187—240, XXII. 
1—88, XXIII. 153— 217., XXIV. 412—548. Herodotos és Home
ros nyelvtana. Régiségek. írásbeli dolgozatok. Tankönyv: Csengeri : 
Homeros Odysseiája. Wagner—Horváth: Régiségek. Maywald :
Görög nyelvtan.

5. Görögpótló tárgyak, a) Irodalom: heti 2 óra. Szemelvé
nyek Thukydides történeti művéből. Demosthenes beszéde a koszo
rúról. Magyar olvasmányok: A görög irodalom történetének váz
lata. Tk. Szilasi Móric: Szemelvények Thukydidesből, Bölcskey és 
Schäfer: Demosthenes beszéde a koszorúról, Badics: Olvasókönyv
III. k. b) Rajz: heti 2 óra. Használati tárgyak rajzolása és festése. 
Csendéletszerü dolgok rajzolása és festése.

6. Német nyelv, heti 3 óra. Hermann und Dorothea I., II. rész
ben a III. és V. ének fordítása, a többinek tartalmi összefoglalása. 
Tk. Albrecht János: Hermann u. Dorothea. A német irodalom tör
ténete a legrégibb időktől Lessing haláláig. Tk. Schuster Alfréd: 
Német irodalomtörténeti tankönyv I. rész.

7. Történelem, heti 3 óra. Egyetemes történet a magyar nem
zet történetével kapcsolatosan. 1648-tól 1878-ig. A genfi conventio. 
Jelenünk ismertetése Európában és a gyarmatvilágban. Tk. dr. Szi- 
gethy Lajos: Egyetemes történet III. rész.

8. Természettan, heti 4 óra. A testek általános tulajdon
ságai. Halmazállapot. Az anyagi pont mechanikája, az erők mun-
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kája, hatásképessége. Az energia megmaradásának elve. A szilárd 
cseppfolyós, légnemű testek fizikája. Rezgéstan. Akusztika. Optika. 
Tk. Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika.

9. Mennyiségtan, heti 3 óra. Algebra: A kamatos kamat 
számítás; betétek és járadékok. Végtelen geometriai sor. A racio
nális és irracionális számoknak megfelelő pontok; complex-számok. 
A pontok koordinátái. A függvények teljes tárgyalása, ábrázolása. 
Másodfokú egész függvények és azok grafikus ábrázolása; maxi
mum és minimum értékek. Tk. König—Beke: Algebra. Geometria: 
Az egyenes, a sik és testszög. A geometriai testek, azok felszíne 
és köbtartalma. A gömb stereometriája; a gömb és gömb részei
nek felszíne és köbtartalma. Tk. Wagner Alajos: Geometria. Iskolai 
és házi írásbeli dolgozatok.

Vili. OSZTÁLY.

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

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
történeti ismertetése Kisfaludy Károlytól a legújabb időkig. Tk. 
Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése.

3. Latin nyelv, heti 4 óra. Olvasmány: Horatius ódáiból az 
I. könyv 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 18., 20.,
22., 24.; az epodosokból az 1., 7. és 10.; a satirákból az I. k. 
1. és 9-ik; az epistolákból az I. k. 1., 2. és 3. dbját. Cicero De 
officiis I. k. 1., 2., 3., 18, 29., 33., 34., 36., 39., 40. fejezetét. 
Cursive fordítások. Az olvasott szövegekhez megfelelő bevezetések, 
tárgyi és nyelvi magyarázatok, irodalmi méltatások. Nyelvtani ismét
lések. Az irodalmi és régiségtani ismeretek rendszeres összefog
lalása. Tk. W irth: Horatius. Dr. Csengery: Cicero De officiis. 
Hittrich: Régiségek.

4. Görög nyelv, heti 4 óra, májusban heti 1 óra. Platon 
Apológiája 1—33 fejezet; Herodotos: Árion, Pugosa Salaminia 12. 
fejezet. Nyelvtani ismétlések, régiségek, az irodalomtörténet áttekin
tése. I. k. Csenged: Homeros Iliasa, Sim on: Platón szemelvények.
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Dávid: Herodotosa. Maywald: Görög nyelvtan, Wagner—Horváth : 
Régiségek.

5. Görögpótló tárgyak, a) Irodalom: heti 2 óra. A görög- 
irodalom áttekintése. A görög bölcselet. Platon müveiből a követ
kező dialógusok: Apologia, Kritori, Phaidon és részletek az Állam
ból, dr. Földi József tankönyve nyomán. A görög művészetek át
tekintése. Tk. Zsámboki Gyula: A görög művészeti kiválóbb alko
tásainak ismertetése.

6. Német uyelv, heti 3 óra. A német irodalom története. Her-
dertől, Goethe és Schiller kora részletesebben és az újabb irodalom 
rövid áttekintése kisebb szemelvényekkel. Olvasmány: Schiller,
Wilhelm Teli magyarázata: Heinrich Gusztáv. Tk. Schuster A.: 
Német irodalomtörténeti tankönyv II. rész.

7. Mennyiségtan, heti 2 óra. Algebra: A kapcsolástan elemei: 
permutációk, variációk, kombinációk. A kéttagú kifejezések sorozatai 
és hatványai, binomiális együtthatók tulajdonságai. Tk. König—Beke: 
Algebra. Geometria: A gömbháromszög oldalának és szögének 
cosinusa; a sinustétel. A geográfiái helyek távolságának meghatáro
zása. Tk. Wagner Alajos. Iskolai és házi feladatok.

8. Történelem, heti 3 óra. A magyar nemzet oknyomozó 
történetének, különösen az állami élet fejlődésének részletes áttekin
tése. A magyar állam mai politikai, gazdasági és műveltségi állapo
tának ismertetése. Közjogi intézmények fejlődése. Tk. Dr. Szigethy 
L .: A magyar nemzet története.

9. Természettan, heti 4 óra. Hőtan. Mágnességtan. Elektro
mosságtan. A kosmographia elemei. Tk. Szíjártó Miklós: Kísérleti 
fizika.

10. Lélektan cs logika, heti 2 óra. A lelki tünemények 
ismertetése, a logikai gondolkodás törvényei. Tk. Szitnyai Elek: 
Lélektan és logika.

Érettségi előkészítő tanfolyam.
1. Vallástan, heti 2 óra. Kér. hit- és erkölcstan. Zsilinszky— 

Bereczky tankönyve alapján.
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2. Magyar nyelv, heti 4 óra. Az újabb irodalom főbb képviselői.
3. Latin nyelv, heti 5 óra. Horatius és költészete. Cicero mint 

bölcsész. Olvasmány: Hör. Corm. I. 1., 4., 6., 34., epodon 2. és
7., satirarum I. 1. és 9. Cic. De off. I. 6. Olvasás vegyes auk
torokból. Nyelvtani ismétlések, az irodalomtörténet vázlata.

4. Görög nyelv, heti 3 óra. A görög bölcsészet áttekintése. 
Platon Kritonja. Eredeti szövegben az 1— 6. fejezetek (némi ki
hagyással.) Irodalomtört. vázlat, nyelvtani ismétlések. A görögök 
szobrászata és építészete.

5. Görögpótló irodalom, heti 3 óra. A görög bölcsészet áttekin
tése. Platon Apológiája és Kritonja. A görög szobrászat, építészet 
és festészet. Irodalomtört. áttekintés.

6. Német nyelv, heti 2 óra. Szemelvények az újabb német 
irodalomból.

7. Történelem, heti 4 óra. Magyarország története. Intéz
ményeink fejlődése a mai napig.

8. Természettan, heti 4 óra. Hőtan, mágnességtan, elektromos
ságtan gyakorlati alkalmazásai.

9. Mennyiségtan, heti 4 óra. A VIII. osztály anyaga s az algebra 
és geometria rövid átismétlése.

10. Bölcsészet, heti 2 óra. A lelki tünemények ismertetése. A 
logikai gondolkodás törvényei. Szitnyai Elek tankönyve alapján.

A tanulók névsora, vallása és lakóhelye.
I. osztály.

Bakó Béla, ág. h. ev. Maráza, Baranyam. ismétlő.
Balogh János, gör. kel. Homokszentlőrinc, Pest-P.-S.-Kiskún- 

megye, ismétlő.
Bertics Pál, r. kath. Értény, Tolnám.
Bóna László, ref. Márfa, Baranyam.

5 Brandeisz Ferenc, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Dékány Imre, Vékény, Baranyam. ismétlő.
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Erdős Pál, izr. Bonyhád, Tolnám.
Ereth János ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Fáik Dezső, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

10 Farkas László, r. k. Kölesd-Tengelic, Tolnám, ismétlő.
Frank Sándor, izr. Bonyhád, Tolnám.
Gaál Antal, r. k. Dunaföldvár, Tolnám.
Genersich Aladár, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Geringer János ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

15 Hartenstein Konrád, ág. h. ev. Kakasd, Tolnám.
Hegyi István, r. k. Pálía, Tolnám.
Herger Sándor, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Hermann Fülöp, ág. h. ev. Bulkesz, Bácsbodrogm.
Holzmann Ernő, izr. Bonyhád, Tolnám.

20 Horváth Ferenc, r. k. Gyulaj, Tolnám.
Plorváth József, ág. h. ev. Magyarszombathely, Veszprém-m 

ismétlő.
Hufnägel Dániel, bapt. Bonyhád, Tolnám.
Jánosa Ferenc, ág. h. ev. Nagydorog, Tolnám.
Kenyeres László, r. k. Bonyhád, Tolnám.

25 Keszler István, r. k. Nagykónyi, Tolnám.
Kniez Péter, ág. h. ev. Bikái, Baranyam. ismétlő.
Kohn Bernát izr. Bonyhád, Tolnám.
Körber Oszkár, r. k. Vasas, Baranyam.
Laki Tibor, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

30 Lőwy Ernő, izr. Bonyhád, Tolnamegye.
Makher Gyula, ág. h. ev. Nagyszokoly, Tolnám.
Marx Gyula, r. k. Berekalja, Tolnám.
Mörcz József, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Nagy Károly ref. Görbő, Tolnám.

35 Nagy Lajos, ref. Budapest, ismétlő.
Nágel Henrik, ág. h. ev. Bikái, Baranyam.
Nevrly Ervin, r. k. Sodolovce, Szerémm.
Papp Antal, r. k. Kisujbánya, Baranyam.
Pártay Győző, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám, ismétlő.

40 Posszert Pál ág. h. ev. Tamási, Tolna.
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Pozsár-Császár Ferenc r. k. Szili, Somogym.
Probszt Antal r. k. Hant, Tolnám.
Rákos István, izr. Konyhád, Tolnám.
Róth Tibor, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

45 Rusznák Balázs, ág. h. ev. Petrőc, Bácsbodrogm.
Schneider Henrik, ág. h. ev. Majos, Tolnám, ismétlő.
Schöll Vilmos, ág. h. ev. Hidas, Baranyamegye.
Sembery Miklós, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Stadler Béla, s. k. Zengővárkony, Baranyam.

50 Szabó József, ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnám.
Szabó László, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Szeitleben Sándor, ág. h. ev. Dunaegyháza, Pest-P.-S.-Kiskúnm. 
Széles Sándor, ref. Gyüd, Baranyam.
Tömpék József, r. k. Szekszárd, Tolnám, ismétlő.

55 Vukálovics Gyula r. k. Bonyhád, Tolnám.
Wildanger Ádám, r. k. Bonyhád, Tolnám.
Wittmann Károly, r. k. Baranovce, Szerémm.
Zulauf János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Zsolnai István, ág. h. ev. Tab, Somogym.

Magántanulók:
60 Deckert Károly, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

Nádosy Elek, ág. h. ev. Görösgal, Somogym.
Vida Irén, ág. h. ev. Szederkény, Baranyam.

II. osztály.
Babay Béla, ref. Sárpilis, Tolnám.
Becht Henrik, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.
Beck Frigyes ág. h. ev. Torzsa, Bácsbodrogm.
Berger János, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.

5 Csida Sándor, r. kath. Himesháza, Baranyam.
Czéh Pál, ág. h. ev. Lajoskomárom, Veszprémm.
Dankó Béla, ág. h. ev. Titel, Bácsbodrogm.
Derschner János, ág. h. ev. Somogydöröcske, Somogym.
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Eicher István, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
10 Erdős István, izr. Bonyhád, Tolnám.

Faragó István, izr. Bonyhád, Tolnám.
Felder Sebestyén, ág. h. ev. Somogydöröcske, Somogyin. 
Fridrich György, ág. h. ev. Bikái, Baranyam.
Glöckner János, ág. h. ev. Kéty, Tolnám.

15 Grünwald Gyula ág. h. ev. Ráckozár, Baranyam., ismétlő. 
Gruber Pál, r. kath. Mosonszentjános, Mosonm.
Hatz József, ág. h. ev. Branjevó, Bosznia.
Heinemann Henrik, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.
Plesz János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

20 Hoffmann Imre, ág. h. ev. Káty, Bácsbodrogm.
Honig Lipót, izr. Kisvejke, Tolnám.
Jakus László, ref. Endrőd, Békésm.
Kovácsy Gyula, ref. Pécsvárad, Baranyam.
Liffa László, ág. h. ev. Budapest, ismétlő.

25 Lítzmann György, izr. Bonyhád, Tolnám.
Miklósi József, r, kath. Püspöklak, Baranyam.
Neun Henrik, ág h. ev. Ág, Baranyam.
Nika Elemér, ág. h. ev. Sárszentmiklós, Fejérm.
Oberndorf Zoltán, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.

30 Patton János, r. kath. Máza, Tolnám.
Pinhack Rudolf, r. kath. Lipik, Pozsegam.
Rihmer Antal, r. kath. Péterszállás, Pozsegam.
Sári Endre, r. kath. Veszprém, Veszprémm. ismétlő. 
Schwarczer Zoltán, r. kath. Kémes, Baranyam.

35 Strobl József, ág. h. ev. Lajoskomárom, Veszprémm. 
Szepessy Zoltán, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Taubert Ádám, ág. h. ev. Somogyszill, Somogyin.
Till Henrik, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam.
Tiringer János, ref. Sárbogárd, Fejérm.

40 Udvaros József, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám 
Velis József, r. kath. Baracs, Fehér-m. ismétlő.
Wagner Rezső, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam.
ZHnszki Sándor ág. h. ev. Solt, Pest-P.-S.-Kiskúnm.
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Magántanuló:

Küszter Jakab, ág. h. ev. Ráczkozár, Baranyam.

Kimaradt:

45 Fáik Henrik ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Himmel Aladár r. kath. Cinkota, Pest-P.-S.-Kiskúnm.

III. osztály.

Bauderer Fülöp ismétlő, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm. 
Bernhardt Henrik, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm. 
Brandeisz Zoltán, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Éppel József, r. kath. Bonyhád, Tolnám.

5 Farkas Ferenc, r. kath. Mucsi, Tolnám.
Genersich Tivadar, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Gojkovics Milenkó, gór. kel. Siklós, Baranyam.
Goldschmidt Marcell, izr. Bonyhád, Tolnám., ismétlő. 
Holländer Andor, izr. Bonyhád, Tolnám.

10 Ilia Gyula, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Illés Gyula, r. kath. Simontornya, Tolnám.
Kovács István ismétlő, ág. h. ev. Bátaszék, Tolnám.
Krausz Ernő, izr. Bonyhád, Tolnám.
Kroisz Ferenc, r. kath. Illmitz, Mosonm.

15 Lackner Ernő, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Lágler Sándor, r. kath. Bonyhádvarasd, Tolnám.
Lang János, ág. h. ev. Kalaznó, Tolnám.
Mayer Vilmos, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm.
Mocsáry László, r. kath. Kárász, Baranyam.

20 Molnár Sándor, r. kath. Gyulaj, Tolnám.
Müller László, ref. Bonyhád, Tolnám.
Muszti Jenő, r. kath. Nagykozár, Baranyam.
Németh Kálmán, r. kath. Tamási, Tolnám.
Oravecz Lajos, r. kath., Bátaapáti, Tolnám.

25 Palikó Béla, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
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Pfeffer Sándor, r. kath. Váralja, Tolnám.
Pirkner Miklós isrn. r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Reich Ede, ág. h. ev. Titel, Bácsbodrogm.
Reidl Sebestyén, ág. h. ev. Somogydöröcske.

30 Riegel József, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Scherer József, ág. h. ev. Torvaj, Somogym.
Spiesz Gyula, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Térmeg Sándor, ref. Pálfa, Tolnám.
Till János, r. kath. Hidas-Bonyhád állomás, Baranyam. 

35 Vida Sándor, ref. Olasz, Baranyam.
Vogel Jenő, r. kath. Tamási, Tolnám.
Vujcsis Dusán, gór. kel. Dunaszekcső, Baranyam.
Zách József, r. kath. Szalatnak, Baranyam.

Magántanuló :

Gede Géza, r. kath. Pécs.
40 Laub János, ág. ev. Bikái, Baranyam.

Schäffer Andor, izr. Bonyhád, Tolnáin.
Schaffer Jenő izr. Bonyhád, Tolnám.

IV. osztály.

Beke Lajos, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Bélák János, ág. h. ev. Tamási, Tolnám.
Béldi Béla, ág. h. ev. Sárszentmiklós Fehérm.
Bogyay Gyula, r. kath. Püspöklak, Baranyam.

5 Boros László, r. kath. Németiad, Somogym.
Bottka Bálint, ref. Nova-Gradisca.
Fördős Gyula, ág. h. ev. Fácánkert p,, Tolnám.
Frey János, ág h. ev. Somogyszill, Somogym.
Haffner Lajos, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.

10 Hatz Ottó, ág. h. ev. Branjevó, Bosznia.
Hecker János, ág. h. ev. Kaposszekcső, Baranyam. 
Héra Gábor, ág. h. ev. Váralja, Tolnám.
Hirschíeld Márk, izr. Bonyhád, Tolnám.
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Hirschl Félix, izr. Krizev.ac (Körös) Belovárm.
15 Kamaráo István, r. kath. Bácsalmás, Bács-Bodrogm.

Kircz Ferenc, r. kath. Tevel, Tolnám.
Koren Márton, ág. h. ev. Kiskőrös, Pestm.
König Henrik, ág. h. ev. Csikóstöttős, Baranyam.
Krämer Ottó, ág. h. ev. Bulkeszi, Bácsbodrogm.

20 Krug Márton, róm. kath. Tevel, Tolnám.
Langhofíer János, ág. h. ev. Kiszács, Bácsbodrogm.
Liffa Aurél ism., ág. h. ev. Budapest, Pestm.
Lőwinger Mór, izr. Kisvaszar, Baranyam.
Lukács István, ág. h. ev. Nagybábony, Somogym.

25 Mühl Henrik, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Müller István, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Novotny Lajos, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Perényi Tibor, róm. kath. Nagy-Mányok, Tolnám.
Purt Gusztáv, ág. h. ev. Ág, Baranyam.

30 Purt Károly, ág. h. ev. Ág, Baranyam.
Ruppert János ism., ág. ev., Miszla, Tolnám.
Schlaghammer Richárd, róm. kath. Bácsbokod, Bácsbodrogm. 
Schrammel Pál, ág. h. ev. Tiszakálmánfalva, Bácsbodrogm. 
Sembery László, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.

35 Sonnenfeld Andor, izr. Szilasbalhás, Veszprémm.
Strohmeier István, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Szakály István, róm. kath. Értény, Tolnám.
Wenhardt Béla, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Wolf Lajos, ág. h. ev. Torzsa, Bácsbodrogm.

Magántanulók:
40 Bősz Endre, róm. kath. Szigetvár, Somogym.

Németh Zoltán, ism. róm. kath. Pécs, Baranyam,

Kimaradtak:
Harda Tivadar, ism. ref. Budapest, Pestm.
Huszár Miklós, ism. ref. Sárbogárd, Fehérm.
Kaltnecker Ernő, ism. róm. kath. Pécs, Baranyam.

3
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V. osztály.

Bassola Antal Zoltán, róm. kath. Bonyhád, Tolnám.
Bélák Sándor, ág. h. ev. Tamási, Tolnám.
Erleman Vilmos, ág. h. ev. Gyönk, Tolnám.
Fuchs János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

5 Genersich Andor, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Hauk Dezső, róm. kath. Baranyakisfalud, Baranyam.
Hofmann Ernő, ág. h. ev. Kaposszekcső, Baranyam.
Holländer Árpád, izr. Bonyhád, Tolnám.
Kneppó Jenő, ág. h. ev. Kispest, Pestm.

10 Komáromi Mihály róm. kath., Bakóca, Baranyam.
Küszter János, ág. h. ev. Ráckozár, Baranyam.
Kring Ödön ág. h. ev. Gyönk, Tolnám.
Kutasi Vilmos r. k. Szászvár, Baranyam.
Laff értőn Károly, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

15 Lőwy Arthur, izr. Görbő, Tolnám.
Lőwi Jenő, izr. Görbő, Tolnám.
Meiszter Frigyes, ág. h. ev. Rákosszentmihály, Pestm.
Miszlai György, ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnám.
Mosberger Keresztély, ág. h. ev. Lajos-Komárom, Veszprémin. 

20 Müller István r. k. Kárász, Baranyam.
Papp Antal r. k. Bonyhád, Tolnám.
Papp Janos, r. k. Kisujbánya, Baranyam.
Pál István, r. k. Vásárosdombó, Baranyam.
Paul Henrik, ág. h. ev. Hant, Tolnám.

25 Pesics János, gör. kel. Beremend, Baranyam.
Pécsvárady József, ref. D^cs, Tolnám.
Pénzes László r. k. Sz :szárd, Tolnám.
Pétermann Ádám, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Schneider Mihály r. k. Sásd, Baranyam.

30 Schwarczer Aladár, r. k. Kémes, Baranyam.
Szabó János, ág. h. ev. Izmény, Tolnám.
Szepessy Géza, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Vitkovics Pál, r. kath. Gyulaj, Tolnám.
Wickert Károly, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

35 Zavaros Béla, r. kath. Kölesd, Tolnám.
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Magántanulók ‘ '

Laki Irén, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám. 
Lamparter Győző, r. k. Pusztaszabolcs, Fehérm.

Szuprics Jenő r. k. Gerjen, Tolnám.
Wiesner János ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.

VI. osztály.
1 Baldauf István, r. kath. Gyönk, Tolnám.

Barkóczi István, r. kath. Gyulaj, Tolnám.
Beivel Ferenc, r. kath. Öskü, Veszprémin.
Beke Andor, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

5  Bekker János, ág. h. ev. Paks, Tolnám.
Boór Aladár, ág. h. ev. Magyarszombathely, Veszprémim 
Deutsch Imre, izr. Herczegfalva, Fejérm.
Diczendy Béla, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
Fábián Zoltán, ev. ref. Vörösmart, Baranyam.

10 Frank János, ág. h. ev. Keszőhidegkut, Tolnám.
Friml Antal, r. kath. Ipolyság, Hontm.
Füchs László, ág. h. ev. Gyönk, Tolnám.
Haffner Imre, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.
Halasy György, r. kath. Bonyhád, Tolnám, ism.

15 Inkei Miklós, r. kath. Mohács, Baranyam.
Király Lajos, r. kath. Ozora, Tolnám.
Kondor János, ref. Sepse, Baranyam.
Körösi Antal, r. kath. Pincehely, Tolnám.
Kutasi Béla, r. kath. Szászvár, Baranyam.

20 Limbacher Zoltán, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Litzmann Lajos, izr. Bonyhád, Tolnám.
Ott Béla, ág. h. ev. Ókér, Bácsm.
Ott Oszkár, ág. h. ev. Ókér, Bácsm.
Pesics János, g. k. Beremend, Baranyam.

25 Precsényi László, ref. Pálfa, Tolnám.
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Reinitz Sándor, izr. Vencsellő.
Rihmer Béla, r. kath. Péterszállás, Somogym.
Sass Jenő, r. kath. Szederkény, Baranyam.
Schwabach László, izr. Siklós, Baranyam.

30 Szabácsy Dezső, Váralja, Tolnám, ism.
Sonnenfeld Sándor, izr. Szilasbalhás, Veszprémm. 
Szakács Imre, ref. Mórágy, Tolnám.
Tauszig Sándor, izr. Görbő, Tolnám.
Trapp Lajos, r. kath. Sepse, Baranyam.

35 Vágó László, izr. Siklós, Baranyam.
Vitkovics Pál, r. kath. Gyulaj, Tolnám.
Vukalovits Géza, r. kath. Bonyhád, Tolnám.

Magántanulók:
Kovácsovics György, ág. h. ev. Rákoskeresztúr, Pestm. 
Reitinger Henrik, ág. h. ev. Csikóstöttös, Baranyam.

Meghalt:
Höning Konrád, ág. h. ev. Kistormás, Tolnám.

VII. osztály.
Csiba Lajos, ref. Kölesd, Tolnám.
Dankó Endre, ág. h. ev. Titel, Bácsbodrogm.
Dobrovich Kálmán, ism , r. kath. Nagydorog, Tolnám. 
Gaszner János, r. kath. Bátaszék, Tolnám.

5 Gojkovics Vladimir, gör. kel. Siklós, Baranyam.
Hauk Jenő, r. kath. Baranyakisfalud, Baranyam.
Hoff Károly, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Koren Pál ág. h. ev., Kiskőrös, Pestm.
Lelbach János, ág. h. ev. Szabadka, Bácsm.

10 Lévay Dezső, r. kath. Pécsvárad, Baranyam.
Müller Konrád, ref. Gyönk, Tolnám.
Müller Lajos, ág. h. ev. Sárpilis, Tolnám.
Pazsitzky István, ág. h. ev. Tamási, Tolnám. 
Nozdroviczky Ferenc, r. kath. Gyönk, Tolnám.
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15 Reidl Péter, ref. Ujsové, Bácsbodrogm.
Sajó Sándor izr. Bonyhád, Tolnám.
Schmidt János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Steiner Sándor, izr. Szalatnak, Baranyam.
Szuprics Vendel, r. kath. Gerjen, Tolnám.

2Ó Társchitz Henrik, ág. h. ev. Somogyszill, Somogym.
Takács Ferenc, ism., r. kath. Harkányfürdő.
Takács Nándor, r. kath. Gyönk, Tolnám.
Wickert Lajos, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Zavaros Elemér, r. kath. Kölesd, Tolnám.

Magántanulók:

25 Kneppó Dezső, ág. h. ev. Radvány, Zólyomm.
Kretschmann Henrik, ág. h. ev. Keszőhidegkut, Tolnám.
Laki Ilona, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
Lehoczky János, ág. h. ev. Tótkomlós, Békésm.
Müller Márta, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.

30 Schrandt Konrád, ág. h. ev. Nagyhajmás, Baranyam.
Szűcs Géza, r. kath. Udvari Tolnám.
Tárner Sándor, r. kath. Cinkota, Pestm.

VIII. osztály.
1 Andrics Arzén, gór. kel. Majs, Baranyam.

Balogh György, r. kath. Nagydorog, Tolnám.
Haffner Vilmos, ág. h. ev. Mekényes, Baranyam.
Hölczl Dezső, ág. h. ev. Felsőnána, Tolnám.

5 Langhoffer Károly, ág. h. ev. Kiszács, Bácsbodrogm. 
Landthaller Zoltán, r. kath. Dád, Fehérm.
László Gyula, unitárius, Sárbogárd, Fehérm.
Mátyus István, r. kath. Pécs, Baranyam.
Rőder Károly, ág. h. ev. Cservenka, Bácsbodrogm.

10 Schrammel Károly, ág. h. ev. Tiszakálmánfalva, Bácsbodrogm. 
Schmidt Béla, r. kath. Gyönk, Tolnám.
Schmitzer Ferenc, r. kath. Bonyhád, Tolnám.
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Ugrósdy László, r. kath . Kisdorog, Tolnám.
Vojnits Aladár, r. kath,f Hercegszöllős, Bácsm.

15 Zavaros Tibor, r. kath. Kölesd, Tokiam.

Magántanulók;

Gyalog. László, ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnám. 
Honig József, izr. Mágocs, Baranyam.
Hukker Tibor, r. kath. Sza latnak, Baranyam.
Kiss Lajos ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnám.

20 Krinner Lajos, r. kath- Veszprém, Veszprémin. 
Müller György ág. h. ev. Sárpilis, Tolnám.
Müller Erzsébet ref. Sárpilis, Tolnám.
Szommer József, r. kath. Bácsalmás, Bácsbodrogm.

Az érettségi tanfolyam növendékei:
Beöthy Pál, r. kath. Veszprém, Veszprémm.
Csapiáros György, r. kath. Bulkeszi, Bácsm.
Csiba Lajos, ref. Kölesd, Tolnám.
Csordás Gyula, r. kath. Keszü, Baranyam.

5 Dankó Endre, ág. h. ev. Titel, Bácsm.
Dobrovich Kálmán, r. kath. Nagydorog, Tolnám. 
Fehérváry János, r. kath. Ozora, Tolnám.
Friedrich Lajos, ág. h. ev. Kistengelye, Tolnám.
*Gyalog László ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnám.

10 ^Horváth Béla ág. h, ev. Űzd, Tolnám.
*Kiss Lajos ág. h. ev. Sárszentlőrinc, Tolnám.
Kneppo Dezső ág. h. ev. Radvány, Zólyomm.
*Krinner Lajos r. kath. Veszprém, Veszprémm. 
Lehoczky János, ág. h. ev. Tótkomlós, Békésm.

15 Lelbach János, ág. h. ev. Szabadka, Bácsm.
Müller Konrád, ref. Gyönk, Tolnám.
* Már előbb a VIII-ról magánvizsgát tettek.
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Németh Gyula, r. kath. Pusztafácánkert, Tolnám. 
Resetár Antal, r. kath. Kiskőszeg, Baranyam.

10' Schmidt János, ág. h. ev. Bonyhád, Tolnám.
20 Schrauth Konrád, ág. h. ev. Nagyhajmás, Baranyam. 

Szuprics Vendel, r. kath. Gerjen, Tolnám.
« Tarschitz Henrik, ág. h. ev. Somogyszill, Somogym. 

Tomka József, ág. h. ev. Györköny, Tolnám.

VII.

■<>: Könyvtár, szertárak, bútorzat.

A tanári könyvtár.
k . ;i : : ■ : . +i.\
A tanári könyvtár régi értéke 24558'— kor.
Ez évi gyarapodásra fordittatott 331 •— „

Összes érték 24889'— kor.

Az ifjúsági könyvtár.

Az ifjúsági könyvtár változatlan, értéke 2760'88 kor.

Classikai-Filológiai szertár.
f»• l , , ,
Classikai-Filológiai szertar változatlan, értéké 786'41 kor.

Természetrajzi szertár.

Gyarapodás ajándékozás u tján :
A Földtani intézettől 1 drb barlangi

medve koponya, érték _______ _ 10'— kor.
A Földtani intézettől 4 drb barlangi

medve fog, érték       2 '— kor.
A szertár régi é rté k e_____________ 6988'— „

Összes érték 7000'— kor.



Földrajzi szertár.

Földrajzi szertár változatlan, értéke 904-— kor.

Fizikai szertár.

Fizikai szertár változatlan állománya 612 drb., értéke 15756'— kor.

Rajzszertár.

Rajzszertár változatlan, értéke 1944’— kor.

Tornaszertár.

Tornaszertár változatlan, értéke 3296-20 kor.

Bútor.

Bútorzat változatlan, értéke 20245’— kor.

Vili.

Jelentés
a „Belmissziói Egyesület“ 1915— 16. évi működéséről.

Egyesületünk, melynek célja az ifjúság öntevékenysége utján 
szellemi és erkölcsi téren az evangéliumi világosságnak és szere
tetnek ápolása, továbbá a hitből fakadó cselekedeteknek gyakorlása 
a segítő és óvó szeretet munkái által, e súlyos megpróbáltatások- 

' ban oly gazdag évben is megalakult.
Egyesületünknek ez évben 116 tagja volt. Tisztviselőit az 

1915. évi szeptember hó 25-én tartott alakuló közgyűlésén követ
kező ifjak személyében választotta meg:

Titkár: Haffner Vilmos Vili. o. t.
Jegyző: Hölczel Dezső VIII. o. t.
Pénztáros: Langhoffer Károly VIII. o. t.
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Énekvezetők: Schrammel Károly VIII. és Schöll Vilmos
I. oszt. t.

Az alakuló közgyűlésen kívül kéthavonként gyülekeztek össze 
az egyesület tagjai intézetünk dísztermében, u. n. összejövetelek 
tartása céljából, melyeken közének és ima után szavaltak és vallás
erkölcsi tárgyú felolvasásokat tartottak a felsőbb osztályok növen
dékei. Záró közgyűlés, a tanév váratlan berekesztése miatt, ez év
ben nem volt tartható; miért is a kör elnöke a szükséges intézke
déseket saját belátása szerint volt kénytelen megtenni.

Az egyesület célját szolgálta könyvtára is, mely ez évben is 
nehány művel gyarapodott.

A szeretetben munkás hitet, körünk a jótékonyság gyakorlása 
által igyekezett kifejezésre juttatni, több jótékonycélu intézményt, 
illetőleg támogatásra érdemes egyént adományaival segélyezvén. így 
juttatott: a torzsai konfirmandus otthonnak 5 K-t, a pozsonyi és 
eperjesi theol. otthonoknak 5—5 K-t, a pogánymissziónak 5 K-t, 
a gyámintézetnek 30 K 70 fillért; egy rokkant családapának 10 K-t, 
három szegény tanulónak énekes könyvet, a katonákat vallásos 
olvasmányokkal ellátó bizottságnak 5 K-t.

Az egyesület vagyoni állapota következő:
I. Bevétel:

II. Kiadás:

1. Múlt évi pénztármaradvány 84 K 10 f
2. Énekes könyvekért 6 V 60 „
3. Hadikölcsön-kamat 63 >} s

Oo

4. Tagsági d ij:
a) belmissziói célokra 66 V 30 „
b) gyámintézeti célokra 65 yy 70 „

5. Takarékpénztári betét 47 18 „
Összesen : 332 K 88 f

1. Segélyekre 35 K 00 f
2. Gyámintézetre 30 *y 70 „
3. Portó — yy 70 „
4. Hadikölcsönre 194 yy 80 „

Összesen: 261 K 20 f
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332 K 88 f 
261 K 20 1 

71 K 68 f 
2000 ,, 00 „ 
2071 „ 68 „

A titkár, illetve pénztáros jelentései alapján közli :

Genersich Tivadar,
b. in. e. elnök.

IX.

T Jelentés
a „Petőfi-kör‘‘ 1915—16. évi működéséről.

Körünkben e válságos időkben is folyt az önképzési, ön
művelési munkásság és igyekeztünk elérni a cé lt: katonáink győ
zelmét itthon szellemi fegyverekkel teljessé tenni.

Az 1915. évi szeptember hó 15-én tartott alakuló gyűlésen 
vezető tanár urnák lelkes megnyitó szavai után megválasztattak a 
kör tisztviselői:

Ifjúsági elnök: Ugrósdy László VIII. o. t.
Főjegyző : Hölczl Dezső VIII. o. t.
Aljegyző: Dobrovich Kálmán VII.- o; t.
Pénztáros: Haffner Vilmos VIII. o. t.
Ellenőr: (Schrammel Károly eltávozása után) Langhoffer 

Károly VIII. o. t.
Háznagy: Zavaros Tibor VIII. o. t.
Főkönyvtáros: Vojnits Aladár VIII. o. t.
Alkönyvtárosok: Csiba Lajos és Társitz Henrik VII. o. t.
Teremőrök: Hauk Jenő VII., Inkey Miklós VI. és Rihmer 

Béla VI. o. tanulók.
A lelsorolt tisztviselők — kivéve a teremőröket — tagjai a 

12-es bizottságnak, melynek tagjaivá még Schmidt Béla VIII.,

.Bevétel
Kiadás
Pénztármaradvány 
Hadikölcsönkötvény 
Az 1915— 16. évi vagyon



.Schmitzer Ferenc VIII. és . Schmid János VII. oszt. tanulók válasz
tattak meg.

A tagok száma 114 volt. Ezek közül 77 rendes és 37 rend- 
’ kívüli tag volt.

A kör az év folyamán 11 gyűlést tartott, még pedig 9 rendes, 
alakuló- és zárógyülést. Ez összejöveteleken 15 szavalat hangzott 
el, melyek közül 3 dicséretben, 9 méltánylásban, 2 elfogadásban és 
‘1 elvetésben részesült. 10 írásbeli munka érkezett be; 4 költemény, 
3 novella, 1 történelmi dolgozat, 1 műfordítás és 1 emlékbeszéd. 
Á költemények közül 1 megdicsértetett, 2 méltányoltatottt .és ■ l 
,elfogadtatott; 1 novella méltányoltatott, 2 pedig elfogadtatott. A 
műfordítás, az emlékbeszéd és történelmi dolgozat méltányló bírá
latban részesültek.

A hazafias érzés ápolására az ifjúsági zenekar és énekkar 
közreműködésével október 6-án és március 15-én ünnepélyt ren
dezett a kör a következő műsorral:

Október 6 -án:
1. Hymnus. Közének.
2. Ünnepi beszéd. Tartja: Vojnits Aladár VIII. o. t.
3. Magyar nóták. Előadja: az ifjúsági zenekar.
4. Szózat. Vörösmarty Mihálytól. Szavalja: Haffner Vilmos

VIII. o. t.
5. „Hazám.“ Énekli: az ifjúsági énekkar.
6. Szózat. Közének.'
7. Rákóczi induló. Előadja: az ifjúsági zenekar.

Március 15-én:
L Hymnus. Közének.
2. Ünnepi beszéd. Tartja: Ugrósdy László VIII. o. t,
3. Hunyadi induló. Előadja: az ifjúsági zenekar.
4. Induló. Énekli: az ifjúsági énekkar.
5. Utolsó honvéd. Farkas Imrétől. Szavalja: Vojnits Aladár 

VIII. o. t.
6. Kuruc vonós négyes. (Genersich Tivadar tanár ur, Ugrósdy
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László VIII., Zavaros Tibor VIII. és Limbacher Zoltán VI. 
oszt. tanulók.)

7. A karthagói harangok. Kozma Andortól. Szavalja: Boór 
Aladár VI. o. t.

8. Szózat. Közének.
9. Rákóczi induló. Előadja: az ifjúsági zenekar.
Vojnits Andor VIII. oszt. tanulónak október 6-án tartott ünnepi 

beszéde, Ugrósdy László VIII. oszt. tanulónak március 15-én tar
tott ünnepi beszéde és Boór Aladár VI. oszt. tanulónak március 
15-iki szavalata 10— 10 korona jutalomban részesült.

Körünk olvasóórákat is tartott naponta 5—6-ig, hol a tagok 
„Az Újság“ cimü napilapot, „Uj idők“ és „Vasárnapi Újság“ cimü 
szépirodalmi lapokat olvasták.

A kör vagyoni állapota a következő:
1. Hadikölcsön kötvényben__ _ 1400-— K
2. Takarékpénztárban_____ ____  283-70 „

Össszesen 1683 70 K

Ugrósdy László,
ifjúsági elnök.

X.

A „Főgimnáziumi Zenekör“ évi jelentése.
A „Főgimnáziumi Zenekor“ e nehéz időkben is megalakult, 

hogy a művészeteket a fegyverek rajában is ápolja, hogy a zene 
múzsájának áldozzon és már szeptember 18-án megtartotta alakuló 
gyűlését Genersich Tivadar tanár úr elnöklete alatt.

A kör tisztviselői voltak: Ugrósdy László VIII. o. t. karmes
ter, Zavaros Tibor VIII. o. t. háznagy-pénztáros és Gaszner János 
VII. o. t. jegyző.

A rendes tagok száma 25 volt. Időközben kilépett 2 tag. A
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pártoló tagok száma 3 volt. A gyakorló órák száma 31 volt. Eze
ken az összejöveteleken 25 darabot tanult be a teljes zenekar. 
Ezek: Hymnus, 3 induló, 15 magyar nóta, 4 müdal, 1 opera és 
1 operett részlet. A kör tagjaiból alakult vonós négyes pedig 1 
Mozart és 2 kuruc Quartette-ot tanult be.

A zenekar nyilvánosság előtt is szerepelt: az 1915. évi októ
ber 6-án tartott hazafias ünnepélyen, a december hó 12-én tartott 
matinén, 1916 január hó 6-án a „Bonyhádi Fillér-egylet“ jótékony- 
célú háborús délutánján, a március 15-iki hazafias ünnepélyen, 
március 25-én és április 1-én a „Vöröskereszt-Egylet“ javára ren
dezett ifjúsági előadásokon és a május 1-én rendezett hazafias 
ünnepélyen.

Minthogy a kör ezidei összes bevételét a haza oltárára vitte,, 
vagyoni állapota megcsökkent:

Bevétel ___________________ 246'59 kor.
Kiadás_____________ __ _ 310-90 „
Túlkiadás_______ _ __ _ __ 64-31 kor.
A múlt év vagyona      386-10 „
Az idei túlkiadás        64'3l „
A kör mai vagyona tehát 321-79 kor.

Zavaros Tibor, Ugrósdy László, Gaszner János,
háznagy és pénztáros. karmester. jegyző.

XI.

Ifjúsági segélyegylet.

Az 1914/15. tanév végén volt az egyesületnek 469 darab 
könyve 704 korona értékben.



1. A mult évről felhasználható
volt 383 drb. könyv 582 K értékben

2. Vásároltunk 100 „ könyvet 298 „ „
Összesen 483 drb. könyv 880 K értékben 

Kiosztottunk 344 darabot 688 korona értékben.
Az egyesület bevételét képezték: a tagsági dijak, a tőkék ka

matai, az isk. pénztár 100 korona járuléka és a következő ado
mányok: N. N. 15 K, Raubitschek Izor ur 50 K, Eibach Ödön 
ur 25-50 K, Egyesek 17-12 K.

E bevételekből tankönyvek beszerzésére fordítottunk 298.— , 
gyógyszertári számlákra 56 22 K. A bevételek egy részét az alap
szabályok értelmében a tőkéhez csatoltuk.

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

1. Készpénz áthozatal a múlt évről 222-56 K
2. Tőke visszafizetés __ __ 12321 30 „
3. Adományok: a) a tőkéra 52 62 •

b) folyó kiad. 40-— 192-62 „
4. Tanulók járuléka _ __ __ 3 2 7 --  „
5. Az isk. pénztártól __ __ _ 100 -  „
6. Kamat: a) egyesektől 554 62

b) takarékp.-tól 48.77 603 39 „
Összesen 13666-87 K

b) K i a d á s .
Tőkésítésre _ _ _ _ __ 13223-65 K
Segélyezésre: a) tankönyvekre 295-79

b) patikai számi. 56 22 351-92 „
Kamat visszatérítés _____ ____ 91-30 „

Összesen 13666-87 K
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c) Vagyon.
I. Tőke
1. Hadikölcsön kötv.-ben 10000"—
2. Takarékpénztári betét 38" 13 10038*13 K
II. Be nem folyt kamat _ __ 224 — „

Összesen 10262 13 K

XII.

Ösztöndíjak és jutalomdijak.

1. Ág. hitv. ev. egyetemes egyház pénzügyi bizottsága a 
Teleky-Róth Johanna grófné alapítványából egy tanulónak, neveze
tesen Haffner Vilmos VIII. oszt. tanulónak 65 kor. ösztöndíjat 
adományozott.

2. A Rosenstein-féle 2000 koronás alapítvány kamatját Bony- 
hád nagyközség elöljárósága fele részben, Schmidt János VII. és 
fele részben Lafferthan Károly V. oszt. tanulónak adományozta.

3. Bonyhád nagyközség 1000 koronás huszonöt évi jubileumi 
alapítványának kamatját a község elöljárósága Sajó Sándor VII. 
oszt. tanulónak adta.

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

5. „Sass István“ 1000 koronás alapítványának 50 korona 
kamatját az isk. kisbizottság — az alapitó okirat értelmében — 
Szabó János V. oszt. tanulónak adta.

6. „Wéber János“ 1000 koronás alapítványának 50 korona 
kamatját a magyar nyelvben és történelemben tanúsított előmene
teléért a tanári testület Fuchs László VI. oszt. tanulónak adta.

7. „Fördős Lajos“ 1000 koronás alapítványának 50 korona 
kamatját megosztottuk Beké, Lajos IV. és Bélák Sándor V. oszt. 
tanulók között.
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8. A „Régi tanítványok“ 600 koronás alapítványának 30 korona 
kamatját — az alapító okirat értelmében — Fuchs János V. oszt. 
tanulónak adtuk.

9. A bonyhádi polg. casino 200 koronás „Jókai“ alapítványá
nak 10 korona kamatját elnyerte Baldauf István VI. oszt. tanuló.

10. A „Marhauser Andor “-féle 2000 koronás alapítvány 40—40 
korona kamatját adtuk Haffner Imre VI. oszt. és Haffner Lajos
IV. oszt. tanulóknak.

11. „Balogh Imre“ 200 koronás alapítványának 10 korona 
kamatját kapta Genersich Aladár I. oszt. tanuló.

12. „Hammel Alajos“ 200 koronás alapítványának 10 korona 
kamatját adtuk Wágner Rezső II. oszt. tanulónak.

13. A tanári kar 200 koronás „Erzsébet“ alapítványának 10 
koron kamatját kapta Bassola Zoltán V. oszt. tanuló.

14. A tanári testület 200 koronás „Petőfi“ alapítványának 10 
korona kamatját elnyerte Vujecsis Dusán III. oszt. tanuló.

15. A bonyhádi polg. casino 700 koronás „Vörösmarty“ alapít
ványának 35 korona kamatját a magyar nyelvben és a történelem
ben tanúsított előmenetelért Beke Andor VI. oszt. tanulónak adtuk.

16. A régi tanítványok 400 koronás „Gyalog István“ alapít
ványának 20 korona kamatját a mathezisban tanúsított előmene
telért Szabó József I. oszt. tanulónak adtuk,

17. „Busbach Ádám“ 600 koronás alapítványának 15— 15 
korona kamatját kapták Mosberger Keresztély V. és Frey János IV. 
oszt. tanulók.

18. A „Dr. Pót Radó“-féle 400 koronás alapítvány 20 korona 
kamatját kapta Babay Béla II. oszt. tanuló.

19. A „Dr. Stern Adolf“-féle 500 koronás alapítvány 20 ko
rona kamatját adtuk Honig Pál II. oszt. tanulónak.

20. Az érettségi vizsgát tett tanulók ösztöndíj-alapítványának 
kamatját kapta Balogh György VIII. oszt. tanuló.

21. A régi tanítványok 400 koronás Forberger László alapít
vány 20 korona kamatját Scherer József III. oszt tanuló nyerte el.

22. „Sass László“ 1000 koronás alapítvány 40 korona kamat
ját az alapító okirat értelmében Lukács István IV. oszt. tanulónak adtuk.
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23. „Müller József“ 200 koronás alapítvány 10 korona kamat
ját elnyerte Bona Sándor I. oszt. tanuló.

24. „Gyalog-Pintér“ 1000 koronás alapítvány 40 korona kamat
ját elnyerte Miszlai György V. oszt. tanuló.

25. „Demiány Ervin“ 200 koronás alapítvány 10 korona kamat
ját Gaál Antal I. oszt. tanuló kapta.

. 26. Egy evang lelkész 3 darab 10 koronás aranyát felosztottuk 
Bélái Béla IV., Bottka Bálint IV. és Udvaros József II. oszt. ta
nulók között.

27. Dr. Berde Mózes ur 10 koronás jutalomdijával kitüntettük 
Steiner Sándor VII. oszt tanulót.

28. Kakass Béla ur 10 koronás jutalomdiját kapta Szeitleben 
Sándor I. oszt. tanuló.

29. Eibach Ödön ur 10 koronás jutalomdiját adtuk Szakály 
István IV. oszt. tanulónak.

30. Dr. Eibach Kornél ur 10 koronás jutalomdiját elnyerte 
Frank János VI. oszt. tanuló.

31. Dr. Schall Kálmán ur 10 koronás jutalomdiját kapta 
Fazsitzky István VII. oszt. tanuló.

32. Szepessy Kálmán ur 10 koronás jutalomdiját kapta Király 
Bajos VI. oszt. tanuló.

33. Honig Albert ur 10 koronás jutalomdiját szorgalmáért 
kapta Erdős Pál I. oszt. tanuló.

34. Bogyay Lőrincz ur 10 koronás jutalomdiját a görög 
nyelvben tett előmeneteléért kapta Rihmer Béla VI. oszt. tanuló.

XIII.

Tápintézet.

A bonyhádi ág. hitv. ev. főgimnázium tápintézete az 1915— 16. 
háborús tanév alatt is nagy nehézségekkel küzdött. Az élelmicikkek 
rendkívüli drágasága miatt, dacára annak, hogy a fenntartóság az

4
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évi dijat 140 K-ról 200 K-ra emelte, intézetünknek a növendékek 
élelmezésére 3000 K-t ráfizetett. — Ez a körülmény, továbbá az 
élelmicikkek még mindig tapasztalható drágulása szükségessé tette 
az ellátási dijnak ujabbi emelését, úgy hogy a jövő 1916— 17. 
tanévre az ebéd-vacsora diját 250, a kávé-reggeliét 80, a tej-regge
liét 60 K-ban állapította meg a fenntartóság. — Ezen dijak egész 
évre fizetendők, még pedig félévenként előre.

Intézetünket a múlt tanévben a következő jótéteményekkel 
támogatták: Németh Márton nyug. tanító 7 K, a györkönyi ev. 
gyűl. 6 K, Ráczkozár 2 K, Bikái E50 K, Tófű 1 K, Mekényes 3, 
Nagyhajmás 2, Némedi 2 K-val. — Midőn szives köszönetét mon
dok ezen kegyes adományokért, továbbra is a kegyes adakozóknak 
jóindulatába ajánlom intézetünket.

Fáik Henrik,
tanár, a tápintézet vezetője.

XIV.

Internátus.

Internátusunk ez évben 92 tanulónak nyújtott otthont, kiknek 
elhelyezése az összes rendelkezésünkre álló helyiségeket igénybe 
vette.

A taníttató szülők évről-évre fokozódó érdeklődéssel keresik tel 
az internátust, úgy hogy ez már nem képes a keresletet kielégíteni 
és ez évben is több jelentkezőt kellett visszautasítanunk helyszűke 
miatt. Ez a körülmény bírta rá a fenntartóságot azon elhatározásra, 
hogy internátusát állami támogatás igénybevételével annyira fejleszti, 
hogy egyrészt 100 tanuló kényelmes befogadására alkalmassá váljék, 
másrészt nemes hivatásának a tanulásra és léleküditő szórakozásra 
szánt helységek modern elhelyezése és berendezése által jobban 
megfelelhessen. Az állami támogatás elnyeréséért az első lépéseket 
megtette, bárha mielőbb siker koronázná törekvését.



Addig is a régi eszközök felhasználásával igyekezünk előmoz
dítani növendékeink erkölcsi fejlődését és tanulmányi előmenetelét. 
Az erkölcsi fejlődés tekintetében törekvésünket kellő siker koronázta, 
amennyiben néhány kisebb és még idejében orvosolt botláson kívül, 
súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsi vétség nem fordult elő. A 
tanulmányi előmenetel már gyengébb, aminek oka abban keresendő, 
hogy több növendékünk csekélyebb tehetsége miatt nem volt képes 
az osztálya számára előirt anyagot elvégezni, hasztalan alkalmaztuk 
velők szemben úgy a jó szónak, mint a szigornak eszközét.

Az egészségi állapot kielégítő volt.
Sajnos a városban járványszerüen fellépett kanyarót három 

internátusi növendék is megkapta, kik azonban néhány heti beteg
ség után mind szerencsésen felgyógyultak.

Szerény anyagi viszonyainkhoz képest ez évben is segélyez
tünk jó magaviseletü, szegénysorsu növendékeinket. Hecker János 
IV. oszt., Lukács István IV. oszt., Wolf Lajos IV. oszt., Szeitleben 
Lajos I. ősz . és Hoffmann Ernő V. oszt. növendékeinknek össze
sen 350 koronát engedtünk el az ellátási díjból.

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

elsősorban azonban a íenntartóság tagjainak gyermekei, másodsor
ban a protestáns vallásu tanulók és azután a más vallásuak.

Az internátusba csak teljesen 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 
esetben a már befizetett intézeti dijak visszatérítésére igényt nem 
tarthatnak.

A teljes ellátásért minden növendék, tekintettel a fellépett 
drágaságra, 530 koronát fizet, negyedévi részletekben előre a fel
ügyelő tanár kezeihez. A fenntartóság azonban fenntartja a jogot, 
hogy az ellátási dijat évközben is emeli, ha a viszonyok megkíván
ják. Havi részletekben való fizetést csakis a felügyelő-bizottság en
gedélyezhet. Butorhasználat és orvosi dij címén 20 koronát fizet 
minden növendék a felvételről szóló értesítés kézhezvétele után.

4*
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Ezen 20 korona dij fizetése akkor is kötelező, ha a fölvett növen
dék nem jön az internátusba, kivévén azt az esetet, ha a fölvett 
növendék szülője az értesítés kézhezvétele után 8 nap alatt a ve
zető tanárnak bejelentette, hogy a helyre nem reflektál. Fürdési dij 
6 korona, evőeszközhasználat 2 korona. Ha a dijak postán küldet
nek, minden alkalommal a postai kézbesítés dija is melléklendő. 
Minden internátusi dij mindig a felügyelő 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 mat
racot.

b) 6 drb puha elejü inget,
c) 2 pár cipőt,
d) 6 drb. lábra valót,
e) 3 drb. hálóinget,
f) 12 drb. zsebkendőt,
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 két pél

dányban a szülők által is aláirt leltárt készít s emellett adja át a 
vezető tanárnak. A felügyelő 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 meg
fizetni, melyben kilépése történt. A kilépést egy hónappal előbb 
tartozik jelenteni; halálozás vagy betegség esetén, mikor a tanuló 
nem folytathatja tanulmányait, a megkezdett hónap fizetendő.

Az intézetből súlyos fegyelmi vétség miatt kizárt tanuló a 
negyedévi előre fizetett részletet elveszti.
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Az internátusi növendékek a konviktusban kapnak reggelit, 
ebédet, vacsorát és ugyanott 10 órakor egy zsemlyét és uzsonnára 
2 és fél deciliter tejet.

A növendékek felsőruhájukat és cipőjüket maguk tisztítják.
Kisebb betegség esetén a növendékek az intézeti betegszobá

ban ápoltatnak, nagyobb betegség esetén a szülők tartoznak viselni 
költségeket. A gyógytári számla azonban minden esetben a szülő
ket terheli.

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

alulirt felügyelő tanárnál. Az értesítést a felvételről aug. 10-ig min
denki kézhez kapja. A fölvételi folyamodványban föltüntetendő az 
illető növendék vallása, iskolai végzettsége és a szülők polgári 
állása.

Az internátusra vonatkozólag mindennemű felvilágosítással 
szívesen szolgál

Polgár Dezső,
int. felügyelő tanár.

XV.

Figyelmeztetés az 1916/17. tanévre 
vonatkozólag.

Augusztus 30-án és 31-én tartjuk a javító, pótló és felvételi 
vizsgálatokat. A tanulók felvétele szeptember 1. 2. és 4-én, a tanév 
megnyitása 5-én történik. A megnyitás után október 1-ig csak 
azokat a tanulókat vesszük fel, akik elmaradásukat elfogadható 
okokkal igazolják; az október elseje után jelentkező tanulók mélt. 
és főtiszt. Gyurátz Ferenc ev. püspök ur engedélyével vehetők fel.

Az első felvétel alkalmával a tanuló személyesen szüleinek 
vagy azok helyettesének kiséretében tartozik megjelenni. Azok a
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szülők, kik nem laknak Bonyhádon, a beiratáskor alkalmas helyet
test jelentenek be, kire a házi felügyeletet bizzák.

Az I. osztályba oly tanulók vétetnek fe’, kik életük 9-ik évét 
betöltötték és az elemi iskola 4 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 közép
iskolából jött tanuló is tartozik felmutatni a születési és ujraoltási 
bizonyítványt.

Lányok mint magántanulók vétetnek tel a főgimnáziumba és 
az órákon megjelenhetnek.

A polgári vagy másfajta iskolából csak sikeres különbözeti 
vizsga alapján vehető fel a tanuló a megfelelő osztályba; e vizsgák 
dija tárgyankint 10 korona.

Az V. osztályba beiratkozott tanulók szüleinek nvilatkozniok 
kell, hogy fiaik a görög nyelvet vagy görög-pótló tárgyakat tanul
ják-e. Aki egyik csoportba felvétetett, a másik csoportba csak a 
szülők Írásbeli engedélye mellett az első hónapban vizsga nélkül, 
azontúl vizsga alapján léphet át. Az átlépő 10 korona vizsgadijat 
fizet.

Az a tanuló, ki egy tantárgyból nyert elégtelen jegyet, a ki
tűzött napon javító vizsgát tehet; ez iránt az igazgatónál kell 
jelentkezni. Két elégtelen osztályzati jegy javítására a felekezeti 
főhatóság engedélye szükséges. A tanulóknak az engedélyéért 
folyamodni kell: a folyamodvány Méltóságos és Főtisztelendő 
Gynrátz Ferenc ág. h. ev. püspök úrhoz (Pápa) intézendő és 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 d
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félévre, melyben az intézetet látogatta. A tandíj — beiratási, könyv
tári és értesítő díjjal együtt — félévenként 30—30 korona. Ezen
kívül a beiratáskor fizet minden tanuló az országos tanári nyugdíj
intézetre 12 koronát.

Az iskola fenntartósága a szegény, jó magaviseletül és legalább 
jó általános osztályzattal bíró tanulók tandiját részben vagy egész
ben elengedi. Ez iránt szeptember 15-ig kell „Az iskolai kisbizott- 
ság“-hoz intézett — iskolai és községi bizonyítvánnyal felszerelt — 
folyamodványt az igazgatóhoz benyújtani. Ev. lelkészek és tanítók 
gyermekei csupán iskolai bizonyítványt mellékelnek. A tanári 
nvugdijintézeti illeték alól senki fel nem menthető.

Az ifjúsági segélyegylet, melyre minden tanuló 1 koronát 
tizei, segélyben részesíti azokat az ifjakat, kik magaviseletüknél 
és szorgalmuknál fogva érdemesek és segélyre szorulnak. A segély 
állhat tankönyvek és taneszközök megszerzéséből, gyógyítási költ
ségek fedezéséből.

Tandíjkedvezményben s az egyeesiilet segélyezésben részesül
hetnek a tanulók valláskülömbség 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. 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.

JEGYZET: A fegyelmi szabályok érvényessége kiterjed a tanulóra 
a nagy szünidőben is. Ha valamely tanuló a nagy szünet alatt súlyo
san megsérti a törvényeket vagy botrányos magaviseletét tanusit, a 
tanári testület a következő iskolai évre való felvételét megtagadhatja.

V<X
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