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ALAPIT ASA ÉS FEJLESZTÉSE.

1. 1739-1789. Calasanzi sz. Józsefnek, a kegyes-tanitórend alapítójának
eme szavai: "Halálom után a szerzet ujra feléled és szebben virágzik majd,
mint valaba ",1) teljesültek. A sz. alapitó életében ugyanis csak Olasz- és Spanyol-
országban terjedtek el általánosabban a piaristák iskolái, mig az 1648- ban
bekövetkezett halála után, nemcsak ezek gyarapodtak jobban, hanem uj iskolák
emelkedtek Lengyelországban, az ausztri ai tartományokban és hazánkban.

Hazánkban a kegyes-tanitórend a XVIII. században ugyanazon időben
kezdett terjedni, mikor a Jézustársaságnak már két századon át oly dicsően
ragyogó csillaga - az ellene oly vésztjelzőleg tornyosuló fellegek között - elbo-
rulni kezdett, Évek mulva ily vészes fellegek a piarista iskolák látóhatárán is
mutatkoztak. A vihar ki is tört néha s elpusztitéssal feuyegette Calasanzi sz.
József őrökét, de a nagy alapitó védő szellemének közbenjárására nemcsak el-
oszlottak a vészes felhők s megszünt a vihar, hanern az isteni gondviselés
verőfényes napokat is küldött, hogy az annyi önzetlenséggel létesített s csupán
csak embertársaink javát czélzó mű erősbödiék, gyarapodjék.

Még hangzott szeretett hazánk' sik terein s bérezei között a hadi kürt,
még tombolt a badi zaj s ime északi határain, Podoliuban és Privigyén már
bangoztatták akegyes-tanitórend első telep ei mennyei üdvözítőnk szeretetteljes
szavait: "Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni."

S a mint hasadni kezdett a béke hajnala Magyarbon egén, a keresz-
tény műveltség apostolainak, a calasanzi buzgósággal megibletett szerzetes taná-
roknak gyarrriatai évről-évre terjedtek és szaporoútak. Terjedtek és szaporodtak,
mert az ég szülte tiszta vallást, a nemes erkölcsöket ápoló és a közhaszuú
ismereteket terjesztő egyszerű szerzeteseknek nem egy barátja akadt hazánk
nagyjai és azon hű fiai között, kik az emberi boldogság alapját a sziv és ér-
telemnek összhangzó s Istennek tetsző kiképzésében keresték.

Mosonvánnegye is ily nagyjainak köszöni egyetlen középiskolájának
létesítését,

1) Timen Dávid. II. 39~.
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A vármegye művelődési történetéből csak kevés adat áll rendelkezésünkre.
Annyi bizonyos, hogya rómaiak Mosonvármegyét mint felső Pannonia
egy részét birták és abban a művelődés és polgárosodás magvait elhintették.
Vitruvius római írónak bizonyitása szerint "Ad fíexum UI), (Magyar-Ovárott)

. a XIV. római legio állomásozott s ezt az óvári várba") falazott két ró mai
kőemlék is bizonyitja.") A keresztény műveltség Mosonvármegye vidékén,
hová Nagy Károly, a frankok királya, a legyőzött és a keresztény hitre téri-
tett avarokat telepité, a IX. században kezdett terjedni, mi II. Jenő Pápának
a Vetvarott (Magyar-Óvár) székelő Arno püspökhöz irott leveléből kitünik.s)

A népvándorlás, a magyarok letelepítése s uralkodása alatt Mosonvár-
megye vérengző hadjáratok szinhelye volt. Az Arpádházból származott királyok
uralkodása alatt a lébenyi apátság, a Sz Benedekrendü és a Szentkeresztről
czímzett eziszterezirendü szerzetesek gazdag alapítványokat nyertek ugyan, de
a szellemi művelődés terjesztésében kevés történt, közép vagy felső tanintézetet
senki sem alapított e vármegyében a 18-ik század előtt.

Csak az emIített század elején kezdődik Mosonvármegye kulturtörtéueté-
ben határozott elő -aladás. Azon dicséretre méltó buzgóság, melyet egyes fő-
papok, főurak és városok középiskolák létesítésében kifejtettek, buzdítá után-
zásra Mosonvármegyét is.

Mindig jobban és jobban érezték itt a középiskolai oktatás hiányát, s
azért fokozódott azon vágy, hogy a szomszédos Győr és Pozsony példájára
Mosonvármegye székhelyén is létesülhessen oly tanintézet, melyben Magyar-
Órár és vidékének ifjusága az eleminél magasabb kiképeztetésben részesül-
hessen.

A kezdeményező lépést azonban sem a vármegye,. sem a város nem
tehette meg, mert hiányzott a szükséges anyagi áldozat. Várni kellett tehát,
mig az érdekeltek helyzete javul, mig az ily tanintézet létesitéséhez szükséges
alap megteremtetik. Ez pedig jó későn történt volna s talán ma sem volna
Ovárott gymnasium, ha Zsidanics István nagylelkü alapitványa nem veti meg az
annyira óhajtott középiskola alapját.

Zsidanics István született 1671. junius 23-án 6) régi horvát nemesi csa-
ládból, valószinüleg Magyar-Óvárott és abban a házban, mely ma a kegyes-

1) Valószinüleg a Lajtának a Dunába való kanyarodásától.
2) sMikor tűnt el e vár? Erre megfelel a hazai történelemnek Ottokár cseh király

1271-ik évi hadjáratára vonatkozó tartalma, megfelel magának Ottokárnak nejéhez, a király-
néhoz írt azon értesitése, hogy Moson várát elfoglalván, azt a föld szinével egyenlővé
tette.« Major Pál. Mosonmegye monographiája.

3) Ivánfi Ede. »Vázlatok Mosonvárrnegye multjából« és .A régészet becse, fejlödése
átalában és alkalmazása Mosonvármegyében.. ez, értekezései a magyar-óvári kegyes-tan í-
tórendi gymnasium 1881-82 és 1882-83 évi értesítöiben.

') In appendiee ad Chronieon Reiehspergense.
i) Ezen adatok az alapitók életnagyságu, horvát nemzeti diszöltözetben vászonra

festett s a kegyesrendiek étkező termében őrzött képeken vannak feljegyezve.
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rendiek székháza.') Zsidanics István életpre vonatkozólag a megyei levéltár-
ban 2) csak a következő két adat található: 1. 1710. februátius hó 18-án a
Köpcsényben tartott megyei gyülésen perceptornak választatott, mely állásában
őt az u. a. éli november hó 4·én Magyar Óvárott tartott megyei közgyülés
megerősitette.

2. 1732. november 8-án ifj. Eszterházy Ferencz gróf főispán kinevezte
Zsidanicsot táblabiróvá - IncL Comit. Mosoniensis Tabulae iudiciariae Asses-

Á~'9, 801'. - ~. szeptember M 20áu nőül vette Schubert János, mosoni
föld- és hlzbirtokos leányát Mária-Annát, ki halála előtt 1741-ben egyik
mosoni házát és kertjét szintén a piaristáknak ajándékozta. A nagylelkü
alapító családja jó nagy volt j tizenöt gyermek közöl elhalt a szülők életében
hat és csak kilencz sirathatts meg a jó atyát, ki 1736. november hó 8-án
halt meg és az óvári kapuczinusoks) sirboltjában temettetett el.

Schubert Mária-Anna, Zsidanics István özvegye, meghalt Mosonban
1141. februárius hó 27-én.

Zsidanics Istvánnak 1736. évi október hó 6-án Magyar-Óvárott kelt vég-
rendeletének a gymnasium alapítására vonatkozó pontja így. szól: "Puncto 4.
Sacerdotibus Relig. Schclar. Piarum legatur propria civilis domus Óvár, uti
et m/IO floreni, quae de curia maiori Mosoniensi exsolvenda erunt cum ea
conditione, ut respectu huius legati a praedictis Sacerdotibus Religiosis heb-
domadim duo Sacra legantnr ..• Ezzel a nemeslelkü alapító 10 ezer forintot és
magyar-óvári polgári házát, a hozzá tartozó 50 hold földdel együtt oly fölté-
tel mellett adományozta a magyar piarista rendnek, hogy az óvári rendház-
ban lakó szerzetes áldozó papok hetenkint két sz. misét mondjanak az ala-
pító lelke üdveért.

A végrendelet hitelességéről tanuskodik az emlitett végrendelet végén
foglalt következő nyilatkozat: "Haec acélusa coram nobis infrascriptis, quod
secundum liberam bonorum huius pie Defuncti Dispositionem, vera sint, et
praedietas dispositioni in praescriptis punctis nihil contrarii insertum sit, prae-
sentibus testamur. Die 9-a Novembris 1736. Michael Mozart. Paróchus Óvári-
ensis. - Martinus-Franciscus a Straussenberg. Contralor. u

A végrendelet fentjelzett negyedik pontjában az alapító csak sz. misék
végzésére kötelezi a piaristákat, kiknek e ezélból M.-Óvárott, a hagyományo-
zott házban kell lakniok. Arról, hogy a piaristák gymnásiumot is nyissanak,
sem a végrendelet nem említ semmit, sem a piaristáknak a hagyaték átvéte-
léről s az elvállalt kötelezettségekről szóló következő nyilatkozata sem tanus.

I) E ház főldszintén - a bejárattal szemben - még ma is látható a családnak
köbe vésett nemesi czimere, melyet Etele Károly, k. r. tanár, I8gI-ben megtisztitott s
IIjra befestett.

2) T. Ékei Antal, megyei levéltáros szivességéböl.
S) A kapuczinusokat Széchenyi György érsek hozta Óvárra, 16g8-ban; I786-ban II.

József parancsára megszünt a zárda, a templomot lebontottak és ma föherczegi tisztvise-
lők lakásáúl szolgál,
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kodik: "In nomine Domini Amen. Ego Alexius-) a Resurectione Domini, e
Clericis Regularibus Scholarum Piarum in Hungaria, emerítus Provincialis et
actualis Assistens secundum plenipotentiam mihi in forrnam iuris, factam nomine
totius Provinciae et in persóna Adrn. R. P.Ladislai a S. Joanne Baptista,
actualis per Hungariam Provincialis Praepositi, praesentibus recogaosco, tes-
tatumque facio, quod decern millia florenorum Rhenensium, id est 10,000 fl., .
uti et integram domum cum omni bus ad eam de iure pertinentibus in regi-
nali oppido Óvár apud forum iuxta domum Oommunitatis situatam, quae decem
millia, domumque Perillustris ac Generosissimus piae reminiscentiae Dominus
Stephanus-Joannes Zsid ani cs, Inclyti Oomitatus Mosoniensis Tabulae iudiciariae
Assessor, quondam et Perceptor Generalis, in agone suo, aceedente pleno
consensu carissimae suae Oonsortis, Dominae Mariae-Annae Schubert per mo- _
dum cuiusdam pi ae fundationis in reginali oppido Óvát' per Provinci am nos-
tram accipiendae testamentaliter sancteque disposuit, ad eandem omnino piissi-
mam, neque vero ad aliarn intentionem mancipandam serio et cum omni fide-
litate nunc pro semper recipiam, simulque universam Provinciam Nostrarn
Scholarum Piarum Hungaricam in con scientia obligem et obstringam, quoini-
nus dicta 10 milli a, domumque mamoratam in alios usus finesque, quam in
praelibaíam píam intentionem convertere. applicareque valeat, nsi forsan ab-
sque culpa .nostra impedimentum insuperabile, (quod quidem minime metui-
mus) praestrueret quo obstante in dictum reginale oppidum Óvár in inclyto
Oomitatu Mosoniensi existens subingredi hand -possemus.

Quemque conatum omnem, tum per nos ipsos, tum per nostros Patron os
Provinciam N ostram adhibituram esse hisce polliceor, illam respective ad id
oblige, ut consensus Regius, locique Ordinarii ac Municipii quoque et in-
clytae Administrationis Dominii Reginalis impetret, sanctaeque inteutieni
praelibati piae Reminiscentiae Domini, ac respective charissimae consortis
eius Dominae Mariae-Annae Schubert fiat satis. Unde et promitlo et nomine
universae Provinciae Nostrae Scholarum Piarum ac in Persona dicti Adm.
R. P. Ladislai") a S. Joanne Baptista, Praepositi Provincialis fidem faci o
praesentibus, a die nimirum extradationis harum, Provinciam hancce nostrarn
Hungariae duo sacrosancta Missae sacrificia singulis hebdomadibus in per-
petnum lecturam inrefrigerium animae piae Reminiscentiae praelibati Domini
'l'estatoris, ac respective ad sanetam illius in agone babitam suaeque charissimae
Oonsortis actualem intentionem. Nisi fortasse absque omni demerito nostro
per ingruentem quampiam inexspectatam calamitatem memorata pia fundatio
desineret, interiretque. In quorum perennem fidern hasce manu propria inseripsi
et sigillo minore Religionis, quo tam quam Assistens Provincialis uti consuevi,
subsignavi in reginali oppido Óvár Anno Domini millesimo septingentesimo
trigesimo septimo, die vigesima sexta Junii. Idem, qui supra Alexius a Resu-

') Szlopnyai Elek.
2) Kubránszky Lászlö,
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rectiouo Domini e Seholis Piis emerítus Provincialis et Actualis Assistens.
Innocentius') a Divo Thoma Aquinate e Seholis Piis ex hoc casu specialiter
deputatus seeretarius et respective Plenipoteutiarius,

A kegyes tanítórend azonban ezen nagylelkű hagyaték átvételével nem-
csak a hetenkint mondandó sz. misék kötelezettségét vállalta magára, hanem
arra is kötelezte magát, hogy iskolát fog nyitni. Kitetszik ez nemcsak a
rend tagjainak specialis hivatásaból. - mely szeriut ők fogadalmukhoz hivén
az ifjuságot a keresztény jámbor életre nevelni és hMznos ismeretekre tanítani
kötelesek, - hanem a l\1agyar-Óvár várossal kötött szerző désböl, valamint a
királyi és megyés püspöki okirat okból is, melyek a rend ezen ujabb térfogla-
lálát helybenhagyták s megerősítették.

A Magyar ·Óvár várossal kötött szerződésnek szószerinti szövege a kö-
vetkező:

"Wir Richter und Ratb, auch gesammte Bűrgerschaft und Gem-inde des
königlicben privilegirten Markts Hungarisch-Altenburg thun kund unt] beken-
nen hierrnit yor U ns und allen unseren Successor en, dass nachdem der ill
Christo verstorbene wobledeJgeborne Stephanus, Joannes Zsidanics gewesent>l'
königI. l\1authner und des löbl. Wi esel burger Cornitats Oberperceptor allhier,
mit Vorbewusst und Consens dessen noch lebender Frau Ehegemahlin Annae
Mariae einer geboreneu Schubartin (Schubert) dessen possidirtes Wohnhaus
in der verdern Gasse, zwiscben dem Rathhaus und Johann Klar allhier ge-
legen, sambt allen darzu gehörigen Gruudstücken : als Winkel, Ácker, Wiesen,
Wiildel', Gartcn und Rohr-Lust, denen wohlehrwürdigen P. P. Piarum Scho-
larum der hungariseben Provluz dahin und testamentaliter verschatt und ver
macht hat, dass Sie P. P. Piaristen dieses Haus nicht allein eigenthűmlich
besitzen und geniessen, senderu au ch ihre geistlichen Exercitia vorhaben, son-
derlich aber die Jugend in Studiis und guten Sitten, auch löblichen 'I'ugenden
darínnen lehren und unterweisen sollen ; in Ansehung dann dieses des wohl-
gedachten Herrn 'I'estatoris, seiner zur Ehre Gottes und Liebe des Nüchsten gerei-
chenden Absehens und Fundation, haben wir Sie Wohlerwürdigen P. P. Piaristen
willig anhero acceptiret, zugleich abel' auch, weilen gemeldetes Haus, als ein bür-
gerlioher Fundus gleich einem anderen Bürgerhaus allhier denen Contributio-
nibus et oneribus unterworfen ist, mit wohlgemeldeten P. P. Piaristen respectu
der auf sothanes Hans kom menden Aulagen und Lasten jedech bis auf gna-
digen Consens und Ratification 110her Instanz dergestaIten conveniret und ge-
scblossen baben, dass die wohlerwürdigen Patres Piaristen, um von denen
Anlagen und Lasten semel pro semper frei und exempt zu sein, snstatt des
von uns herein zu geben verlangten Geld- Quanti alle und jede zu besagtem
Haus gehörigen obspecificirten Grundstücke zu Eigenthum und freier Di3pO-
sition von nun an auf ewig cediret und resigniret, aueh Sie sich dessen rever-

1) Dezsericzky Imre.
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siret baben. AIso sind wir auch dessen content und zufrieden und wollen
entgegen die erwahnten wohlerwürdigen P. P. Piaristen intuitu wiederholten
Hauses von allen und jeden waserlei bürgerlichen Anlagen, Contributionen
und Lasten (welche wir sambt und sonders auf uns nehmen) von nun an
in perpetuo davon absolviret, eximiret, wie auch frei und losgesprochen haben
Kraft dises.

Dessen zu unserer Versicherung und Glaubwürdigkeit haben wir gegen-
wartiges Instrumentum unter unseren und allhiesigen königI. privilegirten
Markts vorgedruckten kleineren Secret- Insiegl gefertigter von U ns gegeben.
Aclum Hungr. Altenburg den 9 Oktober Anno 1738. Franz Xav. Hoster.
Geschworener Markts-Notarius allda. "

Ezen szerződés értelmében Magyar-Ovár közönsége szivesen látja tehát
a piaristakat mint a város uj polgárait és a tanuló ifjuságnak vezetőit, ba az
uradalmi, egyházmegyei és királyi jóváhagyások is kieszközöltetnek.

A főberezegi uradalom jóváhagyása a városi hatóság kérelmére 1738-ban
érkezett le Bécsből s következőleg bangzik : "An die kaiserliche Administra-
tion zu Ung.-AItenburg. . . • welcher gestalten sonsten dasigér Markt mit
denen Patri bus Piarum Scholarum ill puncto des íhnen legitten Zsidanicsi-'
schen Hauses Vergliche haben, ist aus deren Anlagen mehreren Inhalts zu
ersehen, worüber die angesuchte Latífícation, sofeme keine besonderen Beden-
ken entgegenstehen, hiermit ertheilet wird. UI)

Az egyházmegyei jóváhagyásért a kegyes alapitó özvegye maga folyamo-
dott Groll Adolf, piarista szerzetesből kinevezett akkori győri püspökhöz, ki a
legnagyobb örömmel megengedte, hogya kegyes-tanitórend Óvárott rendházat
alapithasson s gymnasiumot nyithasson. A püspöki jóváhagyás szószeriuti szö-
vege a következő:

"Nos Adolphus a S. Georgio e Clericis Regularibus Scholarum Piarum
Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus J aurinensis, Locique et Oomitatus
Nominis eiusdem Supremus ac perpetuus Oomes, Sacrae Caesareae Regiaeque
Maiestatis Oonsiliarius, notum facimus tenore praesentium significantes quibus
expedit universis, quod humiliter exposuerit nobis Nobilis Domina Maria Anna
Schubert, Perillis. ac Generosi condam Domini Stephani Joannis Zsidanics r.
Comitatus Mosoniensis Perceptoris Generalis reliota vidua, qualiter suus hic

. in Domino pie defunctus Maritus R. R. P. P Olericis Regularibus Scholarum
Piarum Provinciae Hungarieae erga duo sacra hebdomadatim legenda Decem
millia :fI.orenorum ac Domum suam una cum appertinentiis in oppido Caesareo
Regio Óvár neminato in Oomitatu Mrsoniensi, Dioeeesisque hac nostra Jauri-
nensi habitam eum in finem testamentaliter legaverit, ut praenominati Patres
pro eruditione Juventutis, etiam adventitiae praeattactum Oaesareo Regio op-

') A Bécsben 1738. okt. 18-án kelt ezen okmány idézett másolatának hitelességét
bizonyit ja hivatalos pecsét alatt Johann Anton v Puschberg. Secretarius, Registrator et
Taxator,



11

pidum Ovariense iugrederentur atque ibidem constanter habitationem suam
figerent. Quam antilati sui mariti mentem et uItimam voluntatern posteaquam
superfata Domina, cum praedictae Religionis praeposite Provinciali communi-
easset et iste Eandem medio Pleni potentiarii sui utpote Alexii') a Resurectione
Domini Exprovincialis et Assistensis ratihabuisset, eidemque nomine totins
Provinciae subscripsisset ac memorata decem florenorum millia cum Domo et
appertinentiis acceptasset, supplicavit nobis debita cum Instantia, quatenus nos pro
repetitorum Patrum Clerieorum ReguJarium Scholarum Piarum in saepe dictum
Oaesareo Regio Oppidum Óvár ingressu et ibidem constanter perpetuo figenda habi-
tatione ad effectura etiam Benignissimi Consensus Regii obtinendi, necessarium
nostrum, qua loci ordinarii consensum eisdem extradare velIemus. Nos igitur
iustis et salutaribus toties fatae Dominae MariaeAnnae Schubert ac etiam ipsius
Praepositi Provincialis Ladislai utpote a S.J oanne Baptista postulatis vel ex eo etiam
deferre volentes, quod Inclytus hisce Oomitatus omni prorsus Literarum subsidio
destitutus esse dignosceretur dictam nobisque exhibitam ac a repetitis Patri bus
effectíve acceptatarn Testamentariam dispositionem et fundatione m Auctoritate
Nostra ordinaria Episcopali ratificamus et approbamus, damusque facultatem,
quantum in nobis est, ut dícti P. P. Piarum Scholarum ad oppidum Óvár
Dioecesis buius nostrae Jaurineusis inducantur et ingrediantur. Oollegium
ibidern et Sehol as erigant ac D O. M. pro laudabili suo more famulentur
Salutique Proximorum et vel maxime Iuventutis Inslitutioni incumbant, obser-
vatis nibilominus suae Religionis Statutis, Regulis et Consvetudinibus, Residén-
tiamque suam cum tempore in eum statum deducere satagant, ut duodecim
Person ae ReIigiosae ibidem commode absque aliorum aggravio sustentari pos-
sint. Nullumque praeiudicium Ecclesiae Parochiali per eosdem inferatur. In
quorum fidem praesentes manu nostra subscriptas et sigilIo proprio roboratas
extradendas esse duximus et concedendas. J auri ni die Decima septima Men-
sis Aprilis Anno Millesimo septingentesimo trigesimo octavo. A.dolpbus a S
Georgio Eppus. Jaurinensis. Stephanus (Erdősi) a S. Ladislao, Secretarius. "

Most már csak a legfelsőbb jóvábagyásra volt szükség, hogy a kegyes-
tanitórend Magyar-Óvárott letelepedhessék, s hogy tagjai hozzáfoghassanak a
nevelés és tanitás nehéz, de szép munkájához.

A kegyes-tanitórend magyarországi főnökének Kubránszky Lászlónak a
királyi jóváhagyás elnyerése czéljából felterjesztett folyamod ványára a következő
legfelsőbb leirat érkezett:

nN os Oarolus Sextus Dei Gratia Romanorum Imperator electus, semper
Augustus, ac Germaniae, Hispaniae, Hungariae, Bohemiae, Oroatiae, Dalma-
tiae, Slavoniae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae,
Styriae, Carinthiae, Carmeliae, Luxemburgi, Tirolis, Würtembergae su-

1) .Szlopnyai Elek, rendőrfőnök.



perioris et inferioris Silesiae, Princeps Sveviae, Marchio Moraviae, Comes
Habsburgi, Ferretis, Kyburgi et Goriciae etc. Memoriae commendamus ten ore
praesentimu signiflcantes quibus expeJit universis. Quod Religiesi Patres Piarum
Scholarum Matris Dei Provinciae Hungariae medio dernis-i supplicis libelli Sui
Maiestati Nostrae humillime repraesentaverint. Qualiter nimirum Joannes con-
dam Zsidanics Comitatus Mosouieusis antehac, dum in vivis egisset Percep-
tor et Telonii Nostri Ovarieutis Exactor. Posteaquam lengiore annorum vitae
suae ibidern transactae Periodo non siue animi sui dolore aguovisset, tam
ibidem, quam in vicinis oppido ot pagis copiosam juventute-n dari, quae
cum plerurnque ob egestatern stndiorum causa remotiora loca adire nequiret,
defectu scholarum sensim vel absque ulla literarum notitia consenesccret, vel
passim ad scholas Acatholieorum literis imbueuda mitteretur, pio in Deum
zei o et promerendarum in illis Partibus Literarum studio duclus, iisdem Pa-
tri bus ex substantia sua decern millia florenorum paratae pecuniae, et praeterea,
Domum suam una cum appertiuentiis in praefatc Oppido Óvir hubit.un eum
in finem, ut pro eruditione Iuventutis idem oppidurn illgrediantUl" ibidernque
constanter suam figant habitationem. 'I'estarnentaliter legaverit viduaque ipsius
super hac fundatione iam etiam loci Ordinarii Dioecesani Rererendissimi
quippe Adolphí a S. Georgio e Seholis Piis Episcopi Jaurinensis et Comitatus
nominis eiusdem supremi Comitis consensum obtinuerit. Ipsi vero Supplicontes
Religiosi allatam sibi legatam Dornum per Oonvention-m eum Communitate
dicti oppidi Óvár initam et a Ministeriali nostra Banc~ - Deputatione qua
Dominum Terrestrem hic et nunc ibidem repraesentante ratihabitam ab orn-
nibus oneribus publicis et civilibus in perpeluum liberam et immunem effe-
cerint. Cum vero, nt permisso fine ad dictum oppidum Óvár ingredi. ibidemque
semet figere et pro Religioso Institute suo public is scholas literarias erigere
et servare, ac lu ventutern erudire possint, Beniguo Maiestatis Nostrae Regio
consensu egerent. Hinc memorati Religiesi Patres Piarum Scholarum Maics-
tatern Nostrarn dernississimis orárunt preci bus, quetonus Nos super desideráto
eorundem ad praememoralum oppidum ÓvAl' ingressu, erigendisque ibidem pro
eorum Instituto Seholis literariis de Apostolica Regia Authoritata Nostra be-
nignum Consensum Nostrum Regium iisdem Patribus clementer elargiri di-
gnaremur.

Unde nos sol ita Nostra in Deum Pietate et solerti in universis, quae
ad Majorem Cultus Divini promotionem, et orthodoxsae Romano Catholicae

. Fidei propagationem Religiosorumque Ordi num, quorum devotis ad Deum pre-
cibus et suffragiis fausta et felieia suscepti Regiminis Gubernacula Prosperita-
tem Armofllm et fecundos adversus hostes Victoriarum successus, Imperiique
ac Augustae Domus Nostrae propagationem Ulterius quoque nos habituros
pie confidimus ; Doni denique publici Increméntum con ferre aut quidpiarn
momenti addere possent, magis rnagisque amplicandis, dilatandis et stabili-
endis cura et solicitudine. Péculiari item Oaesareo Regio erga praeattactum
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Patrum Piarum Scholarum Ordinem velut de Ecclesia Dei et bono publico
bene meritum, ac tum hoc nomine, cum et mo rum probitate nobis singula-
riter comrnendatum ducimur affectu humillima repetiti Ordinis Patrum Piarurn
Scholarum Matris Dei Nostrae, praeterea facta suplicatíone Maiestati Apostoli-
co Regio Benignitats et Pietate exaudita clementer et admissa iisdem, ut ipsi
habita iam memorati Dioeeesani annuentia, et induitu memoratum oppidum
ingredi, Scholas Literarias ibidem secundum eorum Institutum erigere et
servare possint ac valeant. 'clernenter omnino annuimus et concessimus, beni-
gnumqlle Nostrum superinde Consensum Regium praebuimus ea tamen-
Jege, ut a mendicando abstineant, saeculariúrn bona non affectent, verum De
et Proximo iugiter servi re et Iuventutern in. Studiis Humanioribus et honis
moribus pro Gloria Dei et Bono Patriae diligenter instruere, ac quamprimum
Deo Auxiliante fieri poterit formalem Oon ventum seu Oollegium ibidem eri-
gere eonentur atque annue duodecim sacra ex praescripto etiam Articuli No-
nagesimi. Sexti Anni millesimi septingentesimi vigasimi tertii pro Maiestate
Nostra et Augustissimis Successoribus Nostris Hungariae Regibus. Eorumque
Incolumitate et Prosperitate, Boni denique eiusdem Regni publici incremento
dicere et celebrare sint obligati atque obstricti.

Olementer etiam- confisi, quod propagationem Romano-Catholicae fidei
pro maiori Dei Gloria et Iucremento Sanctae Matris Ecclesiae, Salutem item
proximi omni studio et zelo promovere sint all aboraturi , eumque in vfin-rn
linguae Patriae gnaros et exemplaria Vitae Religiosos ibidern tenturi. Imo
annuimus, concedimus, approbamus, ratihabemus et confirmamus, benignumque
superinde consensum nostrum Regium praebemus et assensum. Salve iure
alieno. Harum nostrarum secreto maiori Sigillo nostro, quo ut rex Hungariae
utimur, impenderiti Comunitatum vigore et 'I'estimonio Literarum mediaute.
Daturu per manus Fidelis Nostri nobis sincere dilecti spectabilis ac Magnifici
Oomitis Ludovici de Batthyan. Perpetui in Német-Ujvár Oomitatus Oastri-ferre
supremi perpetui Oomitis Pincernarum Nosírorum Regalium per Hungariarn
Magistri item et Consiliarii Nostri a-tualis intimi, necnon per antelatum Re-
gnum nostrum Hungariae Aulae Nostrae Oancellarii in Archi-Ducali Civitate
Nostra Vienna Austriae. Die vigesima mensis Aprifi«. Anno Domini MilJesimo
Septingentesirno 'I'rigesimo nono. Regnorum Nostrornm Romani XXnf.O His-
pani XXXVI: Hungariae vero Bül~emiae et Reliquorum Anno XXIXo Carolus
Comes Ludovicus de Batthyan. Autonius Mát/yás. II

Ezen Jf>gke~yelmesebb királyi jóváhagyással megengedi ö felsége, hogy
a kegyes- tauiiórendiek magyaror~zá.gi tartománya Magyar-Óvárra társházat és
nyilvános középiskolát CI~ymna'liumot) ern-Ihessen Hogy a piaristák rendjök
szabályaihoz alkalrnazkod va s tauitá-i módszerük szeri nt tanitva a sz. czélnak
teljesen megfelelhessenek, kivánja ö felsége, hogy az uj gymnasiumban csak
a hazai nyelvben teljesen jártas egyének alkalrnaztassauak. A felséges apostoli
király telje~ bí2ialomwal Vf1U aíí irá.l1t, 119~Ya viari~t~~ a keTes~tép;Y katholikus



- 14 -

hitnek terjesztésével Isten dicsőségét és a keresztény katholikus anya-szentegy-
ház gyarapodását buzgalommal előmozdítani fogják s hogya királyi jóindu-
lat fejében szivesen mondanak majd havonkint egy sz misét a dicsőségesen
uralkodó ház és Magyarország apostoli királyainak jóléteért. nemkülömben a
drága hon üdveért.

A kegyes-tanitórend megnyervén igy a királyi jóváhagyást is, Halasy
Szilárd, tartományi rendfőnök, oly megbízással küldötte rendtársait az 1739-ik
év őszéri Magyar-Óvárra, hogy az iskolai év kezdetével nyissák meg a gym-
nasium első osztályát.

A Magyar-Óvárra telepített piarista coloniajának első tagjai voltak: Se-
bestyén atya házfőnök és praefectus, Mátyás atya és Péter növendékpap.

Sebestyén atya bevonult társai val a bold. Zsidanics István által aján-
dékozott s alig egy pár legszükségesebb butorral felszerelt polgári házba s

,hozzá látott a tantermek épitéséhez.
Letiporva kellene a repkénynek a földön kusznia, lekonyul va törnék le

az esti szellőben kinyillott virágszál, ha nem volna támasza. Az ember sorsa
is ez volna tamasz nélkül; és az Óvárra került piaristák is ily sorsnak néztek
volna eléje, ha nincs ily erős támaszuk: a hit, me ly a halandót felül emeli
a földi élet érdekeinek porondján, mely föntártja az élet vészei között, karjára
veszi, midőn a világba lép s elkiséri még a siron túl is, midőn a világból ki-
lép. A hit s a rend által, maga elé tüzött sz. czél egyedül képesitették az
Óvárra került piaristákat, hogy a kezdet nehézségei vel és, bátran mondhat juk, a
megélhetés terh eivel megküzdhettek .

.A 10000 frtnyi alapitvány esedékes kamataival épitkezésekbe, átalakitá-
. sokba fogni, berendezéseket eszközöini s mellette .négy öt egyénnek életszük-

ségleteit bármily szerényen is kielégiteni, nem csekély feladat volt még az
akkori kevés igényü solcsóvilágban is.

Az óvári piaristák tehát a legszerényebb módon láttak lakásuk s iskolá-
juk berendezéséhez, s bármily szegényes volt e berendezés, mégis mindenük
ment rá s maguknak éhezni kellett volna, ha nem akadt volna anyagi szük-
ségleteikben is támaszuk, ha nem lettek volna embereik, kik mindennapi ke-
nyeröket velök megosztani készek nem lettek volna.

A magyar-óvári kegyes-tanítórendi ház történetirója különös hálával em-
lékszik meg a vármegye akkori főnökéröl Kaisersfeld Podovinról és a főher-
czegi uradalom akkori igazgatójáról De Pauli Lipótról, kik nemcsak tanács-
csal szolgáltak a helyi körülményekkel ismeretlen házfőnöknek, hanem némi
munkaerővel, az építkezéshez szükséges anyaggal, sőt élei mi szerekkel is segi-
tették. De Pauli Lipót volt az, ki a társház ügyét későbben Mária Terézia ke-
gyeibe is melegen ajánlotta.

A gymnasiumot 1739. évi november hó 3-án nyitották meg lis mivel
számason a Il-ik grammatikára is jelentkeztek, már az első évben két osztály-
ban vette kezdetét a tanítá's.
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A tanuló ifjuság száma' 1760-ig 108-186. között, majd fogyott, majd
nőtt, s nagyobb eltérés csak a tanulók korára nézve, mutatkozott, mert mig a
príncípisták kora 7-18, addig a syntaxistáké 12-27. év között váltakozott.

Az 1760-61. isk. évtől kezdve a gymnasium a szónoklati és költészeti
osztályokkal is bővült. A bumaniorák eme két osztályát Zsidanies István özvegyének
köszönbette a gymnasium. E nemes lelkű hölgy 1741-ben április 5. Lucsony-
ban 1) kelt végrendeletével 2000 frtot, egy mosoni polgári házat a hozzátartozó
kerttel és egy óvári kertet ajándékozott a piaristáknak oly föltétel mellett, hogy
azok hetenkint egy sz. misét mondjanak a Schubert család lelki üdveért és a
grammatikai osztályok mellett a bumaniorák két osztályát -is tanitsák.: Az em-
litett végrendelet szóról-szóra igy hangzik:

nSiebtens. Alldiweilen es ein Gott wohlgefalliges Werk ist zu verordnen,
dass die liebe und arme Jugend sowohl zur Frömmigkeit angehalten, als
auch in Wissenscbaften unterricbtet werde und da zu solehem Ende mein
verstorbener Eheherr Stephanus Zsidanics Denen Wohl ebrwürdigen P. P.
Scholarum Piarum eine Summam legirt die Jugend allhier zu Hung. Alten-
burg bis in die vierte Schule oder Syntaxim inclusive zu unterrichten und zu
lebren, dessbalb vermache ich auch obmeldeten wohlehrwürdigen Patribus
2000 fl, wie auch den Garten samnit Haus zu Wieselburg und den Garten
vor dem allhiesigen Markt liegend. Dahingegen die woblehrwürdigen Patres
Sehol, Piar. 1. Obligirt sein sollen über die obmeldeten vier Scbulen auch
die Poesim und Rhetoricam durch einen eigenem Patrem oder Magistrum
allbier zu dociren und zwar zu solchen gestalten, dass dies pium Legatum Sie
zwei Jahr zur Erbauu-ng deren Schulen geniessen sollen.mach verflossenen zwei
Jahren aber die Poesim und Rhetoricam zu docieren verpflichtet sein sollerl.'
80 aber nach verflosseuen zwei Jahren ein solcbes nicht gescbehen sollte:
so solle obmeldetes Legatum meinen Kiadern als Erben in gleichem Tbeilen
zufallen. 2. Sollen die wohlehrwürdigen Patres obligirt sein für die verstor-
bene Sebubertische Freundschaft wöchentlich eine heilige Messe zu lesen. 3.
8011en Sie den Johann Zsidanics bis dass er die Rbetoricam absolvirt, in einer
ebrlichen Verpflegung leidentIich halten. ti

A szónoklati és költészeti osztályokat már 1744 -45 ben kellett volna
megnyitni a fent idézett végrendelet értelmében; hogy ez jóval későbben csak
az 1160-61. iskolai év elején történt, az a boldogult alapitónő gyermekeinek
köszónbető. Ezek ugyanis megtámadták anyjuk végrendeletét, s azt állítván,
bogy jogos igényeikben meg vannak rövidítve, hosszadalmas pört támasztottak
a piaristák ellen.

Az óvárikegyes-tanitórendi ház csak 1758-ben vehette birtokába a birói
határozatok 'alapján neki ítélt örökséget, és csak ez évben gondolbatott, az
örökséghez kötött föltételnek teljesitésébez. A humaniorák osztályainak érne-

J) Magyar.Óvárral ö5sílefüggő, ge még ma is Óvártél független község.
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lése azonban nemcsak abból állott, hogya meglevő két tanteremhez még ket-
tőt toldjanak, hanem gondoskodni kellett a tanárok lakásairól és az iskolai
helyiségek nagyobbitásáról s czélszerübb beosztásaról is. Erre pedig kevés volt
özvegy Zsidanics Istvénné hagyatéka, mely különben is csak részletekben s
évek mulva jutott a ház birtokába. Az isteni gondviselés más módot nyujtott,
hogya benne bizó szerzetesek eleget tehettek elvállalt kötelezettségük nek.
GIázer János uradalmi gazdatiszt 1753-ban 4426 frtot hagyományozott a rend-
háznak évenkint mondandó száz sz misére. Ezen alapitványos összegen vették
meg 1758-ban a szomszéd Klár-féle és 1761-ben a Barbacs-féle polgári há-
zakat a hozzájok tartozó földekkel együtt. A két kis polgári házzal nagyobbi-
tott rendházat most úgy alakitották át, hogy nem csak egy kisded kápolnát
s elegendő lakószobát nyertek, hanem az iskolát is tágithatták.

Alig hogy az épitkezéssel járó gondokat lerázták s kényelmesebb laká-
sukat szerényen berendezték, gondoskodniok kellett, hogy ezen ujabb szer-
zeményük is a Zsidanics féle ház mintájára felmentessék a polgári házakra
eső adóktól s egyéb évenkint megujuló terhektél. A város kész volt az örök
időkre szóló felmentést megadni, ha a rend egy· egy ház után egyszer s min-
d nkorra 1500 összesen 3000 frtot fizet. De a rendnek nem volt heverő pénze
s a társház mindenét az épitkezésekbe s átalakításokba verte. Nem maradt más
hátra, mint ismét ingatlanait felajánlani váltságul. Igy történt, hogya Barbács
féle házhoz tartozó összes ingatlant - 50 hold földet átadták a városnak, ki-
várratra azt is megigérvén. hogy a rendház azontúl több háztelket szerezni
nem fog. Ezzel és a Nunkovics háznak már előbb 'emlitett felmentéseért hozott
áldozatokkal elérte ugyan az óvári társház, hogy ingatlanai után nem kellett
és ma sem kell adót fizetnie, de hogy az egyezkedésen mennyit veszített, azt

. megállapítani nem volt nehéz akkor sem s ma, tekintve a földnek felszökött
értékét még kevésbbé. Az óvári társháznak történetirója helyesen itélte meg,
mily óriási áldozatot k~Hett a rendnek hoznia, s mily kevés kiméletet tapasz-
talt azok részéről, kiknek gyermekeit nevelte s tanitotta. "Dicent .fortasse" igy
jajdul fel a történetíró - n posteri nostri, praestitisset pecuniam offerre pro
Liberatione et appertinentias retinere, sed nos Pauperes et Egenos ! Ubi oppido
praeter (latos iam mille fl. adhue 500 in sortem Liberationis dari debuissent
loco allodii Klariani et alii 1500 fl. in sortem Liberationis Domus Barbaesi-
anae. Unde hoc ? Oum pro ipsa emptione Domus Barbacs adhuc teneamur
bismille septingentis fl. et amplius. Et pro emptione Domus Klarianae insump-
tum sit capitale Fundationis accessorie onus Missarum perpetuarum habens
sub Provineialibus praecedentibus. Nolint idcirco, nolint posteri suggilare fa-
ctum sane consultissimum! Neeessitas et ratio eircumstantiarum id postu'avit,
ut spatium pro futuro Tempello, 00 'egiolo, Gymnasio ae Convictulo compa-
raretur. Nec oeconomia ruralis, agrestis et similis (uti ex Comperto habetur)
pro nostri Institut i hominibus profícua et commendalibis existimetur. Oeeono-
mia nostra maxima sit, imbuere [uventutem Spiritu Pietatis ae Intelligentiae"!
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Dabit Deus caetera, quae sorvient pro Incremento Domus nostrae Óvari-
ensis. II

"Boldog, kit sorsa oly egy egyszerü helyzetbe állíta, hogy mikor tőle
áldozat kivántatik, önmagát áldozva eleget Lehet" mondja Eötvös József báró,
s igaza van. A kegyes-tanitórend sem sokalta soha a tőle követelt áldozato-
kat. ha ezekkel sz. hivatásának eleget tehetett s a drága hon czéljainak szel-
gálhatott. Az óvári piaristák most már nyugodtan foghattak az ujabb alapitvány-
hoz kötött föltételek teljesitéséhez, a szónoklati és költészeti osztályok emelésé-
hez és berendezéséhez. Megkezdték az épitkezést az 1760. év tavaszán s őszig
készen állott az iskola, kibővítve a humaniorák két osztályával, melyek egy tanár-
nak vezetése alatt állottak egészen az 1776-77. isk. év végéig.

Az 1777·ik évben megjelent Ratio Educationis a középiskola három
fokozatát állapította meg. Az első fok a három évi latin (grammatikai) iskola
volt, a második fok a két évi gymnasiurm tanfolyam, a harmadik fok a két
évi philosophiai cursus.

Az óvári középiskola csak az első fok követelményeinek felelhetett meg,
mert sem az alapitváuy nem volt elegendő négynél több tanerőnek ellátására,
sem a rend nem bővelkedett alkalmas egyénekben. A szóuoklat- és költészet-
tani osztály tehát megszünt és az uj tanterv már csak a három nyelvtani
osz tályban léphetett életbe az 1777 -7R. isk. év elején. Az uj tantervvel a
uémet tannyelv és a tandij-fízetéséuek kötelezettsége is behozatott, s e körül-
ménynek tulajdonítható. hogy a7. óvári gymnásium tanuló-ifjusága rohamosan
fogyni kezdett annyira. hogy 1778-1789-ig átlag már csak 33 tanuló volt
évenkint a három grammatikai osztályban. A tanuló-ifjuság számának ily ál-
landó csökkenése volt oka, hogy a gymnasíum a királyi helytartótanácsnak
1788 évi julius hó 31-éll 29002/2450. sz a. kelt következő rendelete alapján
megszünt :

.Dsm Provinzialen des Piaristenordens der Hung. Provinz. - Bei der jetzt
vorgenomrnenen Regulierung der lateinischen Lehranstalten haben S", Majestat
fül' diesmal unter andern auch folgendes allergnadigst zu entschliessen geruht :

Die Paedagogien zu 8t. Georgen im Pressburger und zu Hungarisch-
Altenburg im Fünfkirchner Literar Bezirk haben nach Ende des nachatfol-
genden 1788/9. Schuljahres aufzuhörcn .... Den unbesoldeteu Ordensgeist-
lichen, die ontweder Lehrer oder Localdirectoreu bei den Gymnasien deren
Versehung ihrem ad deui Orte gestifteten Kloster obliegt, wird eine verhalt-
uissmüssige Belohnung au Person am mit Anfang des 1789 -90. 8chuJjahres
aus dem Studienfond allergnüdigst bewilligt werden. Worüber die weitere
Eutscheidung seiner Zeit nachfolgen wird.

Da man übrigens aus unwidersprechlicher Ertahrung weiss, das in den
Gymnasien die vom Orden der Piaristen verseheu werden. und bei demselben
noch ferner verbleiben sollen, der Ordens-Provinzial sehr oft in Verlegenheit
gerüth, wenu es auf Besetzung der lediggewordenen Schulámter a t

)t.tá&\ ~Ö
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Die Ursache aber einestheils daher zu rühren scheint, dass enige der Ordens-
hauser, wobei sieh Sehulen befinden, keine íür den bequemlichen, ja manch-
mal nicht einmal für den nothwendigen Unterhalt erforderliehe Stiftung be-
sitzen, wodurch es háufíg gesehieht, dass Manner von Talenten und Geschick
liehkeit sieh ungern an einen Ort versetzen lass en, wo sie Arbeit genug,
und wenig oder gar keine Bequemliehkeit zu finden hoffen, anderén Theils
aber, weil sieh eine betrachtliche Anzahl zum Sehulamte vorzüglich tüehtigei
Glieder dieses Ordens in privat Hauser als Informatoren und Hofmeister ge-
brauchen lasst, so werden nun um den Mangel der ersten Gatlung abzuhelfen,
die Klöster der Piaristen in den Orten, wo die von selben bisher versehenen
Sehulen entweder sehon eingegangen sind, als zu Karpfen und Bries oder
nach dem neueren Sehulenplane mit Anfang des 1789-90. Sehuljahres auf'-
hören werden, als zu St. Geergen und Hungr. Altenburg, ganz aufgehoben,
die daselbst vorfindigen Ordensmanner aber in andere Hauser vertheilt, und
das zu denselben Hansern der Scbulen wegen gehörige Stiftungsvermögen
an andere bedürftige Klöster des Ord ens, weraus sie die Sebulen noch ferner
werden besorgen müssen, übertragen. Um aber das Gebreeben der zweiten
Gattung zu heben, wird der Provinzial auf Allerhöehsten Befehl nach der
sehon von hieraus getroffenen Verfügung alle in Privatdiensten als Hauslebrer
oder Prafecten stehende Piaristen allsogleieh einberufen und in Zukunft kei-
nen zum Lehramte tüchtigen Ordensmann unter eigener Dsfürhaltung des
Provinzials zur Privaterziehung eh er abgehen lassen, als nachdem für die dem
Orden anvertrauten Sehulen hinlanglieb gesorget sein wird, und auch alsdana
nur mit der ausdrücklichen Bedingung, solche, sobald der Provinzial dersel-
ben zur Besetzung der öffentlichen Lehramterbedürftig ist, sogleieh wieder
einberufen zu müssen."

Eme legfelsőbb rendelet értelmében a piaristák elhagyták Óvárt s az
alapítványok a pozsouy-szt-györgyí házhoz csatoltattak. -

2. 1799-1850. Némán állott a múzsák szentélye, és a művelődés pá-
lyáján baladni vágyó ifjú nemzedék kénytelen volt a szomszéd megyék közép-
tanodáit felkeresni, vagy a. kellő eszközök hiányában oly életpályára lépni,
melyre hivatást nem érzett.

A nagy veszteséget érezte az egész vármegye, legmélyebben Ma.gyar-
Óvár városa. E város polgárai csak most kezdték felfogni, mennyit vesztettek,
eskk akkor kezdték méltányolni a helyi tanintézet jótéteményeit, mikor azt
nélkülöznlök kellett. A leverő hangulatot, mely az óvári ak kedélyére nehezedett,
ily szavakkal festi a kegyes-tanítórendi ház történetirója : "Deeem annís gym-
nasio privatum oppidum Magyar-Ovár indoluit sorti miserae alibi educandae
inventutis viditque, maiores spes olim, ac modo de ea coneipi potuisse."

A váro s polgárai okulva igy saját kárukon, most mindent elkövettek,
hogy a gymnasium visszaállíttassék. A vármegyéhez fordultak kérve, eszközölje
ki a gymnásium visszaállítását. Mosonvarmegye szivesen magáévá tette emez
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őt is közelről érdeklő ügyet s fáradozásait fényes siker koronázia. A hely tartó-
tanácstói 1798. évi október 16-án 24.431. sz. a. a következő rendelet érkezett
a pécsi tankerületi főigazgatósághoz : "Dignata est Sua Maiestas Sacratissima
clementer resolvere: ut in Oppido M.·Óvár Oottui. Mosoniensi ingremiato,
Paedagogium iam olim curae P. P. Piaristarum concreditum cum initio futuri
anni seholastici 1798-99. rursum aperiatur et per Eosdem P. P. Piaristas
administretur. Factis proinde apud Provincialern eiusdem Ordinis circa hasee
grammalieas Scholas ibidem cum exordio anni seholastici doeendas, et per
aeque sui ordinis dirigendas congruis dispositionibus, Prattae. D. Vestrae comitti :
ut in obsequium Benignae huius Resolutionis Regiae circumiacentibus Oottibus
iam etiam communicatae, univers a sui Districtus Literaria Instituta de re-
stabilitione huius Paedagogii edoceat, una vero restitutum hocee Paedagogium
velut part em Districtus sui consideret, ac in conformitate B. Systematis Lite-
rarii in mutua cum Dirsctore Loeali correspondentia gubernet. Dátum ex Oon-
silio Regio L. H., Budae Die . . • . . . " Moson vármegye folyamodásának
eredméuye tehát az lőn, hogy az óvári gymnasium legfelsőbb engedélylyel
visszaállittatott és a rend főnöke felszóllitatott, hogy a magyar-óvári kegyes ta-
nitórendi ház alapítványát, mely tiz évvel ezelőtt az elaggott s kiérdemesült k.
r. tanárok nyugdija czimén a pozsony sz. györgyi házhoz került, visszaadja és az
itt müködő tanárok dijazására s ellátására forditsa A rend ezen rendelet-
nek annál szivesebben hódolt, minél szentebb volt aczél, mely azt követelte
és minél nagyobb volt Moson vármegyének és Magyar-Óvár polgárainak buz-
galma s a rend tagjai iránt táplált szeretete és bizalma. A gymnasium vissza-
állitása körül fáradozóknak buzgalmáról és áldozatkészségéről tanuskodik Fakler
Józsefnek, Magyar-Óvár szabadalmazott város akkori bírájának, a visszaállitandó·
gymnasium igazgatójához intézett levele, melyben azt irja; " , hogy
pedig tisztelendő igazgató Úr arról is meggyőződjék, mily tevékeny mind
a megye, mind a város, és mennyire iparkodnak mindnyájan a kegyes-tanitó
rendet a legbiztosabb álapotban visszaállitani, a Oollegium és Gymnasium
épületeinek felépítésére pénzt gyüjteni, csak azt emlitem, hogy Ö Méltósága
a megyei Főispán azt kivánja, hogy az első alispán a felépítendő Oollegium
és Gymnasium tervét elkészittetvén, a felépítési költségvetésben a kegyes-taní-
tórendnek alapitványát kimélje. A megye a Főispán úr rendeletét híven tel-
jesité s ó Méltóságát megkéré. kegyeskedjék Moson megye vagyonosabb
földbirtokosait a Gymnasium visszaállitására szükséges adakozásra felszólitani.
Lássa Tisztelendőséged mily élénk buzgalom lelkesiti Moson megye lakosait. U

A visszaállítandó s felépítendő gymnasium körüli buzgalom sokkal na-
gyobb volt mint az épitkezésre készletben lévő s adakozás utján befolyt költ-
ség. Az építendő társház és gymnasium terveit Ethinger Alajos és Mack
Sebestyén piarista professorok készitették.

Ez utóbbinak tervezete szerint 18 ezer frtba került volna a rozzant
épület alapos átalakitása és kiépitése. Sajnos azonban, mint kezdetben, ugy
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most is csak a.legszerényebb eszközökkel s ezek eredményei vel kellett beérnlök.
A teljesen roskadozó állapotban lévő házra alig fordithattak 5000 frtot, s
azért nem csoda, ha az 1798-ban ujra épült Oollegium és Gymnaisium már
két évvel későbben összedöléssel fenyegette lakóit.

A mint a rend főnöke a Collegium és Gymnasium felépítéséről értesült,
azonnal a rendi gyülésen megválasztott Ege Sándor helyébe, ki Eszterházy
Ferencz gróf, Mosonmegye főispánjához ment nevelőnek, 'romján Sándort,
mint helyettes házfőnököt és gymnasiumi igazgatót küldötte Óvárra három
gymn. tanárral. Tomján Sándor felszerelte az uj épületet, de a házban nem
lakhatott, mert a régi átázott alapokra rakott falak oly nedvesek voltak, hogy
csak a tél fagya tüntette el látszólag a káros nedvességet.

Az 1799-ik évben tartott káptalanban Jankovics János választatott meg
magyar-óvári házfőnökké s gymn. igazgatóvá. Ö nyitotta meg a visszaállitott
gymnasium első tanfolyamát, megkezd vén a küzdelmet ott, hol azt elődei
abbanhagyták. Igen sok bajjal küzdött ezen közjónak előmozditásában oly fá-
radhatatlan elöljáró. Leginkább aggasztá a társház csekélyalapitványának
jövedelme és a hamarosan felépített háznak már is roskadözó állapota.

Találkoztak ugyan jó emberei, kik őt tanácscsal vigasztaltak s adoma-
nyokkal segitették, de ő nem tudott megnyugodni, mig a gondjaira bizott
tanintézet jövőjét biztositva nem látta. Szükségében a vármegyéhez fordult,
mert segítséget csak ettől várt.

Á megyei kézgyülés elé benyujtott folyamodványában kimutatta a társ-
háznak vagyoni állapotát s részletezvén az alapítványi jövedelmeket, kideritette,
hogy azok a tanintézet fentartására nem elegendők. Elpanaszolta, hogy tanár
'tásai minden erejök megfeszitésével azon vannak, hogy a tanintézet emelked-
jék, de buzgóságukat bénitja a szükség, melyet szenvedniök kell s azon aggo-
dalmuk, hogy lakó házuk, melynek falai repedeznck, fejeik felett összeomlik.
A megyei közgyülésen felolvasták az igazgató folyamodványát s elhatározták,
hogyatársház és a gymnasium roskadozó épülete minél előbb javittassék. E
végzés hozatala után a szónoklati és költészeti, azaz a gymnasium 4. és 5.
osztálya - du ae humanitatis classes - alapitása került szóba s nyert elin-
tézést oly módon, hogyamegye a szükséges két tanárnak évi dijazá3át 400
frtban állapitá meg.

Pálya István, a kegyes tanitórend az időszerinti főnöke azonban a két
tanárnak ellátására 600 s díjazására 200 frtot követelt azt irván a kir. hely-
tartótanácshoz intézett feliratában: " ... cogitari enim prorsus non potest, ut sua
Majestas Sacratissima 1. Oottui ita favere velit, ut Scholarum Piarum Proffes-
sores Ovarienses non velit iis beneficiis gaudere, quae ipsis per totum regnum
in omnibus gymnasiis conferuntur. Nullum enim in regno gymnasium est,
quod honorariis eareat. Idem onus doctrinae ferunt Proffesores Ovarini, quod
alibi, eodem ergo beneficio gandere debent. Quod domini fundatcres Ma·
gyar-Ővárienses tanto facilius praestare possent, quod prima et radicalis
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rundatio dimidia sui -parte a Scholarum Piarum Provincia ex privatorum
Religiosorum patrimoniís confiata sit."

A gyrnnasium igazgatója ezen felirat értelmében a két tanárnak évi di-
jazása fejében 600, a gymnasiumi igazgató és 5 gymnasiumi tanár évi tisztelet
dijául pedig 350 frtot kivánt, megemlitvén, mily mostoha eljárásban részesü It a
kegyesrendiekóvári társháza a városi hatóság s tanácsarészéről. A városi tanács már
a kegyestanitórendieknek letelepedése alkalmával oly szerződést kötött a társházzal,
mely a milyen kárhozatos a rendházra. ép oly sértő volt a hazai törvényekre
nézve. E szerződés értelmében a kegyes. tanitórendi collegium két polgári ház
gazdaságára eső évi adó és egyéb terhek mentesitése fejében két'polgári ház föl-
deit, körülbelül 100 német holdat, egy majort volt kénytelen átadni s 1500
írt készpénzt fizetni.

Mélyen megilletődve hallgatta a megyegyülés a gymnasiumi igazgató
méltó panaszát, s az első alispán a kötött szerződést érvénytetennek és igaz-
ságtalannak nyiJvánítá, mert a hazai törvények a tanintézetek telkeit adómen-
teseknek tekintették.

A városi tanács és a polgárság erre, hogy őseik hibáját némileg jóvá
tegyék, a szónoklati és köItészeti osztályok alapitványához 4000 frttal járultak.
Ugyanezen alapítványt Albert királyi herczeg ő Fensége 1000 flttal gyarapította.

A két felső gymnásiumi osztály alapítása körül legtöbb érdemet szerzett
Nunkories András királyi tanácsos, ki e czélra 6000 frtot ajándékozott.

Miután ezen összegek még egyes jótevők adományaival együtt elérték
II 12000 frtnyi alapítványi összeget, melynek 50f0-os évi kamata 600 frtot
tett, s miután Mosonvármegye arra is kötelezte magát, hogy a tanárok dija-.
zására követelt 350 frtot az egyes községek önkéntes adakozásából fogja meg-
szerezni, a két felső gymnasiumi osztály megnyitása lehetövé vált.

A kegyes-tanítórend főnöke értesülvén mindezekről, Dominkovics József
szónoklattani és Petykó Endre költészettani tanárokat küldötte Óvárra, s a hu-
maniórákkal kiegészített gymnasium megkezdte működését az 1801-2. isk.
év elején.

Az 1806-ban életbe lépett tanrendszer a négyéves grammatikai tanfo-
lyamot sürgette, s azért az elemi iskola 3-ik osztálya a gymnasium első nyelv-
tani osztályává alakittutott át a legtöbb helyen. Magyar-Ovárott ez nem tör-
ténhetett meg, mert a tanitás csak két elemi osztályban folyt. Innen van, hogy
a 2-ik osztály tanitója ezután is csak magán órákban oktathatta a gymnasiumba.
készülő tanulókat, kik aztán felvételi vizsgálat alapján kerültek a II. gramm a-
tikába ..

Az országos kormány évről-évre sürgette a 1. nyelvtani osztály felállí-
tását, de hiában. Az alapitvány csekélysége most is, mint azelőtt, hátráltatta
az iskola fejlödését s valahányszor a haladó kor ujabb követelményekkel lépett
elő, mindannyiszor uj alapról, uj fedezettől kellett gondoskodni.

Az 1. osztály felállitásának ügyével komolyabban csak 1815·ben kez-
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dettek foglalkozni. Albert, szász-tescheni kir. herezeg ó fönsége, Wittmann
Antal a magyar-óvári uradalomnak érdemteljes igazgatója inditványára és ta-
nácsára a keszthelyi Georgicon mintájára bölcsészeti és gazdasági tanintése-
tet és 1 gymn. osztályt szándékozott alapitani s emezt a helybeli gymnasium-
mal összekapcsolni.

Ó fenségének ezen tervéről a pozsonyi hirlap 1816-ik évi 36·ik számá-
ban ily magasztaló szavakkal emlékszik meg: "Ea exstant iam munificentiae
Serenissimi Regii Principis Ducis Saxo-Tescheniensis Alberti mouumenta, ut
nunquam ex omnis posteritatis memoria elapsura sint. Si ex innumeris aliis
id unum sumamus, quod Vindo, boniensia suburbia ipsi huic serenissimo Prin-
cipi fontes salientes, et aquam potabilem in gratiis referre debeant ; iam in
perpetnam memoriam id, nomen eius transibit. At vero nunc etiam Patria
nostra proximis his temporibus insignis illius amoris, humanitatis et muniű-
eentiae argumenta experta est, dum Serenissimus iste Princeps in vicino nobis
Comitatu Mosoniensi, cuius maiorem partern ipse possidet, in oppido Magyar-
Óvár, ubi primum quidem Grammaticae tum etiam humanitatis Scholas cum
collegio P. P. Scholarum Piarum Illius solius fere munificentia ac liberalitate
erectae fuerunt, nunc etiam philosophicas scholas, in quibus scientiae philo.
sophicae cum oeconornia rurali theoretica ae practica, physica, mathesisque,
linguae insuper hungarica, latina, germaniea et slavica doeeantur, errigit, oees-
sionemque praebiturus est oblatis fundis eas practice exereendi convictum prae-
terea pro 20 - 30 convictoribus et 60 stipendiatis fund at, necessariasque ad
eum aedes excitat. "

Az 1817-18. isk. évben meg is indultak a tárgyalások az iránt, hogy
a tervezett bölcséseet-gazdészati tanintézet a gymnasiummal összekapcsoltassék,
és a kegyes-tanitórendiek vezetésére bizassék, de mivel a felajánlott alapitványt
a rend kormánya nem találta elégségesnek s alkalmas tanerőkkel sem rendel-
kezett, a terv nem valósult meg. Wittmann Antal uradalmi igazgató most
azon volt, hogy legalább a gazdászati tudományok ápolása és terjesztése nyer-
jell kedvező elintézést, s ebbeli fáradozásai czélt is értek. A gazdasági tanin-
tézet az 1819-20. isk. évben megnyittatott s mint a főherczeg költségén
fentartott magán szakiskola 31 évig működött, alapját vetve a ma is virágzó
magyar királyi gazdasági felsőbb tanintézetnek. Wittmann Antalnak eredeti
terve nem sikerülvén, az óvári gymnasium 1. osztályának felállitásáról most
már komolyan kellett gondoskodni ok a fentartóknak. Mosonvármegye kezébe
is vette az ügyet s adakozásra szólította fel a megye gazdagabb földbirtokosait
s a közmúvelódés áldozatkész barátait.

A felhivásnak eredménye az lett, hogy Illésbázy István gróf, Harraeh
János gróf, Eszterházy Pál herezeg. Zicby Károly gróf, a györi és pozsonyi
káptalanok, a barátfalvi czisztercziták és Moson megye községeinek adományai-
ból megteremtetett a 6074: ezüst forintnyi töke, mely az osztály fentartására
elegendőnek mutatkozott. A szükséges tan termet Magyar-Óvár város költségein
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felszerelték s a már most teljes 6 osztályu gymnasiumot a 1821-22. isk. év
elején megnyitották. Ez évtől kezdve élte a magyar-óvári gymnasium másod-
virágzási korszakát. A rend tagjai nyugodtabban s anyagi gondoktól menten
teljesitbették szép feladatukat, gondozhatták a eonvietusukat felkereső szárnos
növendéket s tanithatták a tanulóifjuságot, melynek száma több izben a 200-at
is meghaladta.

A verőfényes napokat a szabadságharcz szomoru eseményei borították
felhőkbe.

Az 1849-50-ik iskolai évben behozott uj tanrendszerrel nagy változá-
sok állottak be az óvári középtanodában.

A győri tanulmányi főigazgatóság megszünt, s Moson vármegye a hozzá
tartozó tanintézetekkel együtt a soproni katonai kerülethez osztatott be.

Innen 1850. évi márczius hó lfi-én 91. sz. a. elrendeltetett, hogy a
magyar-óvári gymnasiumban anémet tan nyelv használtassék és a magyar
nyelv helyett anémet tanittassék mint kötelezett tantárgy

Nagy csapás volt ez a tanárokra. kik közől többen nem birták jól a
német nyelvet s még nagyobb a megye közönségére, mely nagy sulyt fektetett
arra, hogy gyermekei a magyar nyelvet a gymnasiumban sajátítsák el. A
rendelet végrehajtásához tehát a tanárok nem valami nagy buzgósággal fogtak
s ez elegendő volt arra, hogy azon hireknek. miszerint az óvári gymnasium
felfüggesztetik, alapja legyen.

Mennyire alaposak voltak e hirek, kitetszik abból, hogy Króner Lajos,
cs. kir. tanácsos és Moson megye főnöke, nem sokára oly értelmű felszólítást
kapott, nyilatkozzék azonnal, hogy - miután a ministeriumban az óvári gymna-
sium felfüggesztése elhatároztatott - mily ervek hozhatók fel e tanintézet fen-
maradása mellett vagy ellen.

Króner Lajos megyefőnöknek legőszintébb óhajtása lévén a gymnasium
fennállása, minden követ megmozdított, hogy a vármegye egyetlen középtano-
dáját megtarthassa. Buzgólkodásának tulajdonítható, hogy Magyar-Ovár közön-
sége 1850. május 18-án tartott képviselőtestületi gyűléséből következő folya-
modványát terjesztette fel a soproni katonai kerület cs. k. biztosához:

"Euel' Excellenz, Hoehgeborener Freiherr und Bevollmashtigter Kaiser-
lieher Civil-Oommíssar 1 Noch sind die Wogen nicht geglattet und ganzlich
beruhigt, welebe der Sturm eines unglückseeligen, verdsrblichen Bürgerkrieges
über unsern politiseben Horizont scbauderbaft auígethürmt bat. Kaum heginnen
durch die Segnungen des Friedens und durch die Milde der weisen Regierung
jene Wunden zu narben, weléhe uubezahmbarer Ehrgeiz und Wiedersetslich-
keit dem verblutenden Vaterlande schlugen, und schon ist unser stílles Fa-
milienlehen, die Wohlfahrt und das Glück unserer Kinder durch einen bevor-
stehenden Verlust bedroht, welcher um so empfindlieher ist, da derselbe dureh
niehts materialles weder ersetzt, noch vergütet werden kann.

Seit dem Jahre 1736 namlich wurde hier der wohlehrwürdige Of/len
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der frommen Sehulen begründet und eingeführt, Die Begrüudung dieses um
Erziehung und in Sache der Litteratur so verdienstvollen Ordens batte den
wohlthatígsten Einfiuss nicht nur auf unsere Gemeinde, sondern auf die ganz
weit ausgedehnte Umgegend, denn in dieser Bildungsanstalt haben Manner
Unterricht genossen, welehe dem Staate die uützlichsten Dienste zu Ieisten
berufen waren.

Ist man im Besitze eines Schatzes, wird derselbe durch den Verlust
theurer, werthvoller.

So ergieng es unserer Oommunitat, so dem Wi esel burger Comitate, als
auf allerhöchsten Befehl im Jahre 1785 diese aus der Privat-Stiftung unseres
unvergesslichen würdigsten Mitbürgers Stephan Zsidanics hervorgegangene
Lehranstalt eingezogen wurde.

Doppelt fühlbar wurde der Mangel derselben, auch war es das erste
Bemühen der hierortigen Behörde bei dem erfreulicheu Regierungsantritte Sr,
k. k. Maiestat Franz des 1. im Jahre 1798 dio Wiedereinsetzung der so sebr
entbehr!en Untcrrichtsanstalt zu erbitten Welches Gesueh auch aus den in
der Allerhöchsten Resolutiou angeführten trift.igen Grüuden AlIergnadigsi gc-
wahrt wurde.

Seit diesel' Zeit trat das Verdienst des Ordens um die Erziehuug und
den Unterricht der Schuljugend immer glauzender bervor. Abel' aueh mit
desto heisserer Liebe und Anhanglichkeit begann sich das hierortige Publi-
cum um die dauerhafte und angemessene Begründung dieser so heilsamen
Lehranstalt anzunehmen. Denn ela das Gymnasium bis dahin nur aus drei
Olassen bestand, wetteiferten Gruudherrschaftcn und Gemeinden, die nöthige
Summe zur Begründung der ersten Grammatical Olas se und zur Einführung
der beiden Humanitatsabthoilungen aufzubringen und mittelst Stiftungsurkun-
den auf immerwanrende Zeiten zu begründen, die hierortige Concivilitat aber
betheiligte sieh nebst freiwilligen Spenden an den Aufbau der erforderlichen
Schullocali taten.

Der verdienstvolle Orden erwiderte diese allgemeine Anerkennung sei-
nes heilsamen Bestrebens und der Zuneigung der hiesigen Bevölkerung da-
durch, dass er das hiesige Oollegium mit den fühigsten und gebildetesten
Lehrern versah, wodureh das hiesige Gymnasium der besuchteste Sammel-
platz der Zöglinge nicht nur aus dieser, sondern auch aus den wei ter ent-
fernten ungarischen und slavischen Gespanschaften wurele, welehe hier ent-
fernt von dem schadlichen Gewühle grösserer Stadte gründlichen Unterricht
zu geni essen Gelegenheit hatten.

Mit dankbarern Gemüthe muss sammtliche hohe und niedere Bevölkerung
des Wieselburger Oomitats dem Orden bIos Gerechtigkeit wiederfahren lassen,
wenn selbe es laut bekennt, dass sieh dieser unsterbliche Verdienste um die
Erziehung der Jugend erworben und uns zu ewig dankbarer Anerkennung
seines unermüdeten red lichen Bestrebens verpfliohtet hat, Wobei noch ins-
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besondere die Erwahnung sieh uns als Pflicht aufdrangt, das s in verflosse-
Der Kriegsepoche, bei den beinabe ununterbrochonen Aufenthalt der za hl-
reichen k. k. Truppen alJhier, das Ordensresidenzhaus nicbt nur gastfreund-
lich seine Thore geöffnet, die darin befindiichen Raumlicbkeiten den Truppen
zur Vertügung geste'lt, sondern auch sammtliche Lebensvorrathe und in gros-
ser Quantitat vorfindiges Brennholz zur Verpflegung und zum Heitzen unen-
geldlich verabfolgt hat. Ausserdern abel' taglich eine grosse Anzabl Offieire
vom minderen bis zum höchsten Range nach ihren geringen Kraf ten bewir-
thet und so den schönster Beveis seiner Treue. Ergebenheit und A nhangli-h-
kelt an der Sache des hohen Herrseherhauses zur allgemeinen Kenutniss und
würdiger Naebabmung offenbar an den Tag gelegt hat.

Um so betrübender und schmerzlicher musste uns das allgemein ver-
breitete Gerüeht treffen, laut welcbem das bierortige Gymnasium aufgeboben
und der erwahnte Orden aufgelöst zu werden uns keineswegs erfreulicb in
Aussieht gestellt wurde.

Da uns die Motive, welche die beabsichtigte Ausfübrung dieses Vorha-
bens rechtfertigsn, nicht bekannt sind, eracbten wir es fül' unsere Pflieht
um die fernere Bei- und Aufrechtbaltung einer Lehranstalt uuser Gerneh um
somehr zu unterbreiten; da dessen Besteben mit der Wahlfahrt sowobl der
Commune selbst, als au ch der einzelnen Mitglieder derselben eng verbunden ist.

Dass hierorts eine höhere Lehranstalt unumganglieh erforderlich ist, hat
sehon das bisherige Bestehen derselben zur Genüge beurkundet,

Wir hoffen aueh zuversiehtlich, dass unsere ebenso einsichtsvolle, als
gütige Regierung dieses billige Gesuch einer Bevölkerung von 7000 Seelen,
welche gegenwartig das Wieselbmger Regierungsbezirk repraesentirt, um so
geneigter zu berücksichtigen sich bewogen finden dürfte, da. die Begrün-'
dung und kraftige Subsistenz derselben dem Staate nicht im geringsten zur
Last fallt ; und ein Institut, welches blos durch private Beitrage zu Stande
gekommen ist, ohne Zustimmung der Stifter und Begründer zu keinem ande-
ren Zweck verwendet werden kann und darf, und zwar um so weniger, als
eben die Stifter derselben di ese Stiftung nur unter dem ausdrüeklichen Vor-
behalt und der Bedingung zum Opfer gebracht haben, dass die Funditten Bei-
trage blos zum Unterhalt der hierortigen Lehranstalt und des hiezu eigends
berufenen Ordens dienen sollen, im Falle jedoch, wenn aus was immer für
Gründen diese LehranstaIt entweder anders wohin verlegt, oder gar aufgeho-
ben werden sollte, es denen Stiftern und ihren Erben zu jeder Zeit das Recht
zustehe, diese gestifteten Oapitalien zurückzunehmen und sicb zuzueignen. -
Wodurch es hinlanglich erwiesen ist, dass der besagte Orden keineswegs Ei-
gentbümer, sondern blos zeitweiliger, von dem Besteben der Lebranstalt be-
dungener Nutzniesser der erwahnten zur Subsistens bestimmten Oapitalien
sei, welebe mehrere Familien zur grössseren Fürsorge bei sich bebalten ha-
ben und hiervon bIos járlich die üblichen Zinsen entrichten Naclidem einer-
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seits dureh die angeblich beabsiehtigte Aufhebung dieser nicht auf Staatskos-
ten gestifteten Lehrsnstalt dem Staate kei n Vertheil zu wachst, würde dadureh
ein weseutlicher Nachtheil herbeigeführt werden ; denn nicht nur die U mge-
gend würde diese gewohnten Schulen unlieb entbehren.: sondern auch die
entfernteren diselbe schmerzhaft vermissen. Denn abgesehen davon, dass Eltern
ihre Kinder gerne diesem Gymnasium anvertrautsn, weil in der klein en Stadi
die Oberaufsieht viel leichter möglich, dieselben denen Gefahren nicht preis-
gegeben waren, welche in grossen Stadteu so manches Familien- Unglüek her-
führen, und bei weniger Zerstreuungen einem gründlichen Unterrieht sich
widmen konnten, wurde dieses Gymnasium vorzüglieh durch jene Eltern aus er-
wahlt, deren Kinder der deutschen Sprache nicht machtig, hiel' die beste
Gelegenheit fanden, sich in derselben auszubilden und praktischen Unterricht
zu nehmsn, daher die hiesigen Studi renden bis jetzt meistens Ungarn und Sla-
ven waren.

Was die Mitglieder des verehrten Ordens selbst betrifft, sind wir in un
serem Gewissen verpflichtet, demselben das beste Zeugniss sowohl in Bezug
auf ih re Verwendung und Eifer im Lehrfache, als auch in Rücksicht auf öffent-
liches und privát Betragen zu ertheilen, und es würde Jedermann höchst
schmerzlich fallen, von solchen Mannern zu scheiden, welche in jeder Hinsieht
ein würdiges Nachbild ihres verdienstvollen Stifters, stets ein Gegenstand unserer
Áchtung und Verehrung gewesen sind. Insbesondere würde auch die Seelsorge,
bei welchar die hisrotigen Mitglieder vorzüglioh bisher betheiligt waren, durch
Entfernung grossen Abbruch erleiden.

Im Auftrage unserer, durch obiges Gerücht schmerzlieh ergriffenen Mit-
bürger unterfangen Wir uns derunach Euer Excellenz unterthanigst zu bitten,
geruhen die hier in ihrer ganzen Lauterkeit angeführten Beweggründe dises ehr-
furchtavollen gerechten und billigen Gesuches, von dessen Gewabrung die
Wohlfshrt unzahliger Familien bedingt ist, niemandem Nachtheil bringt, fül' die
Communitat abel' die wichtigste Angelegenheit ist, zu berücksichtigen und die
fernere Belassung einer hier dringend und unentbehrlich nöthigen höheren Lehr-
anatalt unter der Leltung des bisherigen Vorstandes gnadigst zu bewirken. In
ehrfurehtsvoller Hochaehtung geharrend gegeben zu Ungarisch Altenburg an
der am 18 Mai 1850. im Verein mit dem Magistrat abgshaltenen Reprasen-
tanten VersammIung U nterthanigster Diener der Magistrat und Reprasentanten
daselbst,

Joseph Hateinger m. p. Richter. - Josef Sehott m. p. Obernotar. u

Ezen sorokból tisztán s világosan kivehető, mily megdöbbentő volt a
gymnasium felfüggesztésére vonatkozó hirnek hatása s mily őszinte törekvés-
seI iparkodott a város közönsége eléje vágni azon nem légből kapott elhatá-
rozásnak, mely később mindezek daczára a felfüggesztés! rendeletben érvé-
nyesült. Ugyanezeu év "junius hó 8-án meglátogatta a gymnasiumot Sterne
Nándor cs. k. tanácsos és tankerületi iskolai felügyelő.
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Hivatalos látogatásának czélja volt: a gymnasium állapotáról és a hasz-
nálatban lévő tannyelvnek minőségéről meggyőződni. Eltávozása előtt meg-
hagyá az igazgatónak, hogy a soproni katonai kerület bizottságához a legrö-
videbb idő alatt az iránt terjeszsze fel hivatalos jelentését, hogy a magyar-
óvári gymnasium alapítói kivánják-e a 6 oszt. gymnasiumot az uj tanterv sze-
rint négy osztályú algymnasiummá szervezni, illetőleg átalakitani s milyen
tannyelvet akarnak az oktatásnál használni. Ez utóbbi kérdés tételére bizonyára
az késztette a tankerületi felügyelőt, mert tapasztalta, hogy az óvári gymna-
sinmban magyarul folyik a tanitás annak daczára, h ogy mint fent említve volt -
anémet tannyelvnek behozatala már ez év márczius havában rendeltetett el.
Aligha esalódunk, ha azt állit juk, hogy a gymnasiumnak nemsokára bekövet-
kezett felfüggesztése tisztán csak ezen merészség nek tulajdonitható.

Williger József, a gymnasium igazgatója ezek után felsz6lította Króner
Lajos cs. kir. tanácsost s Mosonmegye főnökét, tudná meg, hogy az alapitók
elfogadják-e az uj tanrendszert s hajlandók-e ennek értelmében a 6 oszt. gym-
nssiumot 4: osztályuvá - 6 tanárral átalakítani, s mily tannyelvet kivánnak az
oktatásban behozni. Mivel pedig a kegyes-tanit6rend is a helybeli gymnasium
alapitóihoz tartozott az igazgató mindkét pontra nézve a rend nevében kimon-
dotía, hogy a gymnasium négy osztályu algymnasiummá átalakitandó és tan-
nyelvül a magyar nyelv behozandó.

Kr6ner Lajos megyefőnök aug. bó 8.- án küldte meg a gymn. igazga-
téságnak az alapítók nyilatkozatait, melyek szerint kivéve a főherczegi urada-
lom igl\zgatóját, ki mint osztrák származásu hazánk viszonyait nem ismerte,
mind azt kivánták, hogy 1) az óvári gymnasium az uj tanterv szerint szer-
vestessék s 2) hogy a tan nyelv magyar legyen. Króner Lajos megyefőnök igy
végzi levelét: nAz alapítók őszinte nyilatkozásához Mosonmegye összessége is
kapcsolja óhajtását annál is inkább, mert bölcse~ átlátja, hogya' ném et nyelv-
ben egyébiránt is avatva levő fiait számtalan tekinteteknél fogva a M agyar-
honban nélkülözhetetlen magyarnyelvben oktattatui elkerülhetlenül szükséges."

A gymnasium igazgatója 1850. évi aug. hó 11.-én terjesztette fel a sop-
roni katonai kerület cs. kir. bizottságának az alapitók nyilatkozatait s erre
szeptember hó 9.-én a vallás és közoktatási cs. kir. ministernek 1850. évi szept.
7.-én 1354:/M. D. sz. alatt azon rendeletét kapta, hogy a magyar-óvári gym-
nasium felfüggesztendő.

A rendelet szövege a következő:
"Z. 1354:fM. D. Vom k. k. Ministerial Commíssar ders Oedenburger Mili-

tar Districts. 1<

Kundmachung in Betreff der Reorganisation der katholisehen Gymna-
sien im Oedenburger Militardistrict.

Laut hohem Erlasse v. J. September 1850. Z. 6737. genehmigte der
Herr Minister d-s Cultus und öffentlíchen U nterrichtes, dass im Oedenburger
Militar Distriet zu vollstandigen d. h. Unter- und Obergymnasien die katho-
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lischen Gymnasien zu Raab, Oedenburg und Steinamanger umgestaltet und die
zu Fünfkirchen, Güns, Keszthely, Komorn, Pápa, Stuhlweissenburg, Totis und
Veszprim auf U ntergy:nnasien reducirt werden.

N achdem die Versteher der Orden, welchen das Recht, diese Gymna-
sien aus ihren Oonventualen zu bestellen, zusteht, sich bereit erklart haben,
die vollstandigen Gymnasien mit zwölf Lebrern, die Untergymnasien mit
sechs Lehrern auszustatten, nachderu sie sich aueh verpflichtet haben, diese
Lehrerstellen mit Individuen zu bestellen. welche die gesetzliche Prüfung be-
standen haben, und nachdem sie bei der Reorganisirung dieser Gymnasien
die an den Staatsgymnasien zu tréffenden Einrichtungen in deren wesentlichen
Studien adoptiren wollen , so fand seine Excellenz der Herr Minister des
öffentlichen Unterricbts die verher aufgezahlten Gymn asien des Oedenburger
Militár-Distriets im Sinne des 8. §. des Organisation-Entwurfes der Gyruna-
sien als öffentlicher fül' solan ge zu erklaren, als die den öffentlichen Gymna-
sien gesetzlich gestellten Bedingungen genau erfüllt werden.

Im Betreff der Unterrichtsspracbe verordnet der Herr Minister, dass an
den Gymnasien zu Raab und Steinamanger die magyarische, zu Oedenburg
die deutsche; ferner an den Untergymnasien zu Keszthely, Komorni, Pápa,
Stuhlweisenburg, Totis und Veszprim die magyarische, an dem Untergymna-
sium zu Güns die deutsche Sprache als Lehrspracbe in Anwendung komme.
An dem Untergymnasium zu Fünfkirchen ist, weil an diese Lehranstalt die
deutsche Bevölkerung des Baranyaer und 'I'olnaer Comitats gewiesen ist, aus-
nahmsweise die gemiscbte Lehrsprache namlieb die magyarische und deutsche
anzuwenden. U ID Zeit zu den nothwendigen Vorbereituugen zu lassen, hat
der Herr Minister dem Provinzial- Vikar des Piaristeuordens zur Eröffnung
des Schulcurses fül' die von seinen Ordensbrüdern versehéne Gymnasien I'otis
u. Veszprim eine bis 15. Oktober erweiterte Frist gewahrt, Was die übrigen
Gymnasien des Militar-Districts anbelangt, so ist deren Eröffnung v. 15. Sep-
tember 1. J. bis auf den 1. Oktober 1. J. versehoben worden.

Die von den Piaristen bestellten Gymnasien zu Nagy-Kanizsa und zu
Ungarisch-Altenburg gehen ein. Den beiden Gymnasien zu Kaposvár und zu
Mohács, deren Reorganisation sich bis zum Beginne des nacheten Schuljah-
res nicht ausführen lasst, können fül' das Schuljahr 1850/51 die Rechte der
öffentlichen Gymnasien nicht zugestanden werden. Was zur allgemeinen
Kenntniss gebracbt wird. Oedenburg den 9-ten September 1850. Hauer."

A császári kormány e rendeletével beszüntette az óvári gymnasiumot
anélkül, hogy ennek okát csak egy szóval is jelezte volna. A gymnasium
alapítói sejtették ugyan, hogy a kormánynak nem fog tetszeni azon kívánsá-
guk, melylyel az átalakitandó gymnasium tannyelvéül a magyart jelölték ki,
azt azonban senki sem hitte, hogy emiatt a gymnasium beazüntessék. -

3. 1854 -1894. A gymnasiumától most már másodizben megfosztott
város lakossága mély fájdalommal fogadta a kemény rendeletet és mindenki
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még volt győződve, hogy az erkölcsi és szellemi képzés, a nemzeti erősödés
ezen egyetlen tűzhelyének megsemmisitésével a határszéli vármegye nemzeti-
ségének védfala is veszélyeztetve van. E meggyőződés lázas tevékenységre szó-
litotta fel a város polgárait.

A városi képviselő testület már szeptember 21-én ült össze s tanácsülé-
sébe meghívta a kegyesrendi házfőnököt is, felvilágosítást kérvén a felfüggesz-
tési rendelet inditó okaira nézve s tanáesát e rendeletnek visszavonására vagy
legalább késleltetésére vonatkozólag.

Williger József házfőnök azt tanácsolta a városi képviselő testületnek,
hogy e kéréssel a rendfőnökséget keresse meg.

Ez meg is történt s Tamássy József rendfőnök a következőkben vála-
szolt a város előljáróságának: nLöblieher Magistrat! Ware auch das wertheste
Mir den 28. 1. M. zugestellte Schreiben vom 21. Septem ber 1. J. nicht Zeuge
des Schmerzes, der die Stadt, ja das ganze Oomitat tief durchdringt, wegen
der im Erlasse des Ministerial-Commissárs des Oedenburger Militardistriets
vom 9. Sept. 1. J. veröffentlichten Ministerialverordnung, so würde ich doch
mit innigster Theilname alles, was thunlich ist, aufbieten, um die Erfüllung
ihres sehulichen Wunsches zu befördern.

Die Gründe, welche das hohe Ministerium zur einstweiligen Einstellung
bewogen haben, werd en ohne Zweifel wichtig gewesen sein. Meinem Erachten
nach scheint die Nahe der Gymnasien zu Raab und Pressburg, die Iluláng-
lichkeit des Fondes, dann anderseit die Begünstigung und gewissermassen
Entschadigung der Stadt íür den Verlust des Gymnasiums durch die zweck-
mássigere Einrichtung und Ausdehnung des oeconomischen Institutes entschie-
den zu haben.

Wünscht die Stadt und Umgebung das Gymnasium, so wird kaum ein
anderes Mittel genügend sein, als die Erganzung des nöthigen Fondes. Das
Ordenshans in Ungarisch-Altenburg hat ein Einkommen von circa 1512 fl.
Conv.-Münze. Bevor deekte der Orden das Deficit aus dem Einkommen der
Güter und des Zuschusses VOll der Regierung. N aehdem aber der Staat mit
dem Einkommen des Ordens durch die neuerrichteten Lyceal-Gymnasien dis-
ponirt hat, ist der Orden ausser Stand gesetzt, auf jene Gymnasien etwas zu
verwenden, welebe der Staat einstweilen für geschlossen erklarte. Zur Verse-
hung des Gymnasiums sind sieben Individuen nöthig, einen alten Emeriten
abgerechnet. Auf die Erhaltung eines Individuums 300 fl. O. M. rechnend,
und 100 fl. O. M. in die Hand, wie dieses vom Ministerium für andere Gym-
nasien festgestelIt wurde, waren auf 7 Individuen 2800 fl. O. M. erforderlich,
dann zur Erhaltung der Baulichkeiten 200 fl. in Summa 3000 fl. O. M.
Dabei sind die Auslagen auf die BiIdung neuer Individuen noch nicht in
Aufschlag gebracht. - N achdem das Ordenshaus aber nur circa 1500 fl.
einnimt, waren noch 1500 fl. O. M. durch die Stadt, oder irgend einen Gön-
ner zu erlegen, um den Beatand des Gymnasiums zu siehem. Dass bei diesem
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CalcuI nichts übertrieben sei, beweisen die Rechnungen des Hauses, nach
welchen im laufenden Jahre dem Hause vom Ord en in Summa 1532 fl. e.
M. geschickt wurden. Es waren zwar um zwei Individuen mehr dort, als
durchans nőthig gewesen, oder nöthig sein wurde, doch das von der gerin-
geren Zahl der Individneu resultirende Ersparniss verschlungen die vom Mi-
nisterium auf 100 fl. e. M. erhohenen Honorarien der Proffessoren und des
Directors. Darum kaun der Orden auf die Bestellung des Gymnasiums nur
dann eingehen, wenn der Fond jahrlich mit 1500 fl. e. M. vermehrt wird.
Ist die Stadt, oder andere Gönner nicht im Stande die Erganzung der Fun-
dation zu bewerkstelligen, so ist die Zurückstellung des Gymnasiums nur von
besonderer Gnade des hohen Ministeriums und dem Befund der N othwendig-
keit dessen abhsngig, denn der Orden ist kaum im Stande, die vom Staate
zugewiesenen Gymnasien zu verséhen. Mieh der Gewogenheit empfehlend,
bin ich mit aller Achtung des löbl. Magistrats Pest, am 30. Sept. 1850.
bereitwilligster Diener J osef CaI. Williger, a Vicar des Piaristens . Ordens. CI

Magyal'-Óvál' és Mosonmegye jelesbjei, kik részint maguk is az óvári
gymnasiumban tanuItak, részint pedig tanui voltak az intézet üdvös működésé-
nek, megszivlelték 'I'amássy tanácsát s főgondjukat az iskolai alapitvány kiegé-
szitésére forditották.

Első, ki a mozgalom élére állott, Króner Lajos megyefőnök volt. Felhi-
vást intézett Moson megye közönségéhez, hogy áldozzanak a szent czél foga-
natositására s buzdítsák hasonló áldozatokra a községeket is, és hogya februárhó
22-én tartandó értekezletre minél számcsabban jelenjenek meg. Az értekezletet
Króner Lajos elnökléte alatt élénk részvétel mellett tartották meg a kitüzött
időben, s a felvett jegyzőkönyv szórul szóra igy hangzik:

"Nachdem der Hochwohlgeborne Herr Praeses mit gewohnter Herab-
lassung und Herzlichkeit sammtliche Anwesenden begrüsst, eröffnete Hoch
derselbe, dass der Gegenstaud der Einberufung dieser VersammIung die Schul-
angelegenheit, und zwar die Restitution des auf hőheren Befehl geschlossenen
gegenwartigen Gymnasiums, - oder eigentlich dessen Reorganisation entweder
in eine Unterrealsehule, oder in ein Untergymnasium sei.

Daher derselbe die Anwesenden ersuche, in diesel' höchst wichtigen
Angelegenheit sich gemeinschaftlich zu berathen. die Ansichten gegenseitig
auszutauschen und dasjenige, was allgemein als dem Zwecke entsprechend
anerkannt werd en wird, zu beschliessen.

In Bezug aut die erste Frage nam lich die Reorganisation des vorigen
Gymnasiums in ein Untergymnasium oder in eine U nterrealschule, wurde der
Vortrag des anwesenden Herrn Piaristen Rector J osef Willigér mit vielen
Beifall aufgenommen. Nach der Áussel'ung und Gutschtea desselben namlich
kann die aus 4 Olassen bestehende Unterrealschule an jenen Orteu, wo es
wünschenswerth erscheint, auch den Bedürfnissen jener Zöglinge genügend
entsprechen, welche síeh in den Gymnasialkenntnissen auszubilden wünschen
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und nach Beendigung der Ilnterrealsehule in das Obergymnasium einzutreten
beabsichtigen.

Diese beiden Zwecke können vereinigt derartig errsieht werd en :
a) Sowohl jene, welche die Oberrealschule zu betreten, oder in den

Óbergymnasien aufgenommen werden wünschen, erhalten gleichförmigen Un-
terricht ~

1. III der Religionslehre;
2. in der Mutter- und noch in einer anderen lebenden Spraehe ;
3. in der Geschichte und Geographie;
4. im Laufe der drei ersten Jahre in der Mathematik, Naturgeschichte

und N aturlehre.
b) Die in jeder Classe fül' Zeichnen, dann CaIligraphie in der ersten

und dritt-n Classe; - fül' Technik und Mere antil- Wissenschaften in der
víerten Classe bestimmten Lehrstunden, greifen bei den Gymnasisten keinen
Platz; dagegen tritt mitte1st zweier Lehrer die 'lateinische und griechische
Sprachlehre, ausserdem noch die Mathematik in der vierten Classe ein. Die-
sem gemass :

1. Stimmt die erste Gymnasialclasse in allen Untsrriohtsgegenstanden
mit der 1. Classe der Unterrealschule überein, allein st att 6 stündigem Zeich-
nen und 2 stündiger Calligraphie, tritt ein 8 stündiger U nterricht in der la-
teinischen Sprache ein.

2. Ebenso sind die Lehrgegenstünde der zweiten Gymnasial-Classe die-
selben, welche in der zweiten Unterrealclasse vorgetragen werden. blos statt
6 stündigen Zeichnen Unterricht, findet daselbst die Lehre der lateinischen
Sprache durch dieselbe Zeit statt.

3. Die dritte Gymnasialklasse énthalt eben diejenigen Lehrgegenstande,
wie die dritte Classe der U nterrealschule ; dagegen fiudet statt 6 stündiger
ZeichnenJehre und 2 stündiger Calligraphie, ein 4 stündiger U nterricht in
lateinischer uud ein 4 stündiger in grichischer Sprache statt.

4. In der vierten Classe des Untergymnasiums, so wie in der vierten
Classe der Unterrealschule ist der Vortrag im Religionsunterrichte in beiden
lebenden Sprachen, in der Erdschreibung nnd Geschichte derselbe, allein statt
den 16 stündigem Únterricht in den praktischen Wissenschaften, findet eine
6 stündige Lehre in der lateinischen, eine ebenfalls 6 stündige in der grie-
chischen Sprache, endlich eine 2 stündige in der Mathematik statt.

Der U nterricht in der Sprachenkunde ist in dem U ntergymnasium eben
derselbe, nur dass derselbe in der dritten Classe beachránkter ist, daher in
der vierten ausgedehnter sein muss.

Der in der vierten Classe bestimmte 2 stündige Unterricht in der Mathe-
matik ist dazu bestimmt, dass die Jugend die in der Arithmetik, Algebra und
theoretischen Geometrie zweekmassig gesammelten Kenntnisse durch praktische
Anwendung in Ausübung briugen könne.
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Aus dieser Übersieht der einzelnen Lehrgegenstande hat sieh die Übe!"·
zeugung diesel' Versammiung dahin ausgesprochen, dass eine derartige Lehr-
anstalt, wodurch den Zöglingen die feruero Bahn sowohl in das Obergymnasium,
als auch in die Oberrealsehule eröffuet wird, den Bedürfuissen der Einwehner
dieses Oomitaís am angemessendsten um so mehr entspreeherí müsse, da nach
Angabe des Herrn Rectors ausser dem Director der Schulen die Anzáhl VOll 6
Professoren für genügend auerkanut wird.

Daher wurde einmüthig besehlossen, die Realisirung der soartig zu errich .
tenden Lehranstalt dem Orden in Antrag zu st-llen."

Az 1851. évi junius hó 2·án tartott második értekezleten Króner Laj os
megyefőnök nagy örömmel jelentette, hogy Moson megyének községei felszó-
litására irásban kötelezték magukat, hogy a gymnasium fentartásúhoz évről-
évre bizonyos összeggel fognak hozzájárulni és hogy ez összeg 1105 frtra
tehető, Ama reményének is kifejezést adva, hogya fentartáshoz még szükséges
évi 400 frt. báró Sina és más jóllevők biztos adományaiból meg fog kerülni,
inditványozza, hogy a középtanoda visszaálitását a kormánytól annál is inkább
kérjék, a mennyiben Nagykauizsáuak már is sikerült az ugyanazon időben
beszüntetett gymnasiumának visszaállitása .. A kén-ény felterjesztett, de a város-
nak ama kérvénye, hogy iskoláit már a jö ••.ö iskolai évvel megnyithatja, nem
teljesült. A soproni megye főnökeégtől a következő átirat érkezett :Moson-megye
közönségéhez : "Vom k k. Obergespan des Oedenburger Reaierungs Distriets
Nr. 637. An Seine des Herrn k k. Oomitats-Vorstandes Ludvig v. Króner
W ohlgeboren.

Ueber das, mit dem Berichte vom 2. Juní 1. J. Nro 2718 unterbreitete,
auf Grundlage der in der Mitte der Ungar.-Altenburger Gemeinde gepfloge-
nen Verhandlungen gestellten Ansuchen, die Wiedereröffnung des infoige ho-
hen Unterrichts-Minieterial-Erlasses v. 7. Sept, v. J. Nro. 6736 eingegange-
nen Gymnasiums zu Ung.-Altenburg in der Form eines sogenannten Uuter-
Real- Gymnasium mit nachstem Schuljahre zu gestalten, wohin dieses Ansu-
chen durch die protocollmassige Instrumente-Erklarung begründet wurde,
dass eine solche Lehranstallt dort ein Bedürfniss, das dortige Piaristen Oolle-
gium zur Herstellung der nöthigen Lehrkrafte bereit, so wie der von jenern
Collegium zur Deckung der nöthigen Auslagen geforderte Betra g von jahr-
lichen 3000 fl O. M. sicher gest elit sei, - haben Seine Excellenz der Herr
Minister des Oultus und öffentlicheu Unterrichts mit dern hohen Erlasse von
21. Juli 1851. Nro. 6344/670. zu eröffuen befunden, dass, so sehr e., Hoch-
demselben zur wahren Befriedigung gereicht den Eifer und die opferwillige
Theilnahme der dortigen Comitatsgemeinden und Privaten fül' die Förderuug
der Schulbildung anerkennen zu müssen, so ist Seine Excellenz gogenwartig
dennoch nicht geneigt und in der Lage, in den gestellten Antrag einzugehen,
und macht auf folgende Umstande aufmerksam; Die Vereinigung eines Unter-
gymnasiums mit einer Realschule ist mit Rücks icht auf die Forderungen der
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beiden Bildungszwecke eine so schwierige Aufgabe, dass sie nur ausnahms-
weise bei einem Zusammeutreff-n der günstigsten Verhaltnisse und Bedin-
gungen g!'Rtattet werden könnte.

Auf diese Schwierigkeiten ist aueh in dem Organisations Entwurfe-) hin-
grwiesen A ueh ist eine U mgestaltung des im Organisations Entwurfe ent-
haltenén Lehrplans der Realsehulen im Zuge, in weleber auf die Verbindung
der beiden Arten von S<:hulen aus dem Grunde keine Rücksicht genommen
wird, weil diese Oombination, wie schon bemerkt wurde, weder dem Zweeke
der einen, noch der anderén Art von Schulen genügen kann, und es sich
gegeuwitrtig bei der im Allgemeinen mehr als hinreichenden Zabl von Gym-
nasien, und bei den grossen Bedürfnissen nach gewerblicher Bildnug vor-
züglich darum handelt, gufe Realschulen ins Leben zu rufen, wel ebe Rück-
sieht insbesondere der xtadt U ng- Altenburg, da sie das Staatsinstitut der
höheren Laudwirtschaft besitzt und in ihrer Nahe sich Gymnasien zu Raab
una Pressburg befinden, zur Beaehtung empfohlen werd en muss. Es kanu
(ern er nicht gleiehgültig sein, ob eine neu zu errichtende Lehranstalt hinsieht-
lich der Lehrkrafte und Lebrmittel eine scbwankende oder dauernde Bürg-
scbaft für ihren künftigen blübenden Fortbcstand hiete. Ohne gerade die Befa-
higung des dortigen Piaristen Collegiums in Zweifel ziehen zu wolleu, macht
Seine Ereellenz im Allgemeinen zur Bedingung, dass jeder anzustellende
Leliren eine den neuen gesetzlichen Anforderungeu entspreehende Lehrbefa-
higuug nachweise, .so wie, dass die zur Erhaltung einer Lehranstalt nötbigen
jahrlichen Geldki af te aus ein-m festen, uubezweifelt zureichenden Fonde ge-
holt werden ; werauf ich um so mehr aufmerksam macben muss, als bei den
bezüglichen Verhandlungen auf die unerlüssliche Bedingung, dass die Lehr-
austalt mit allen dem Unterrichte dienlichen Lehrmittelsammlungen vollkom-
meu verseheu werde, hiu Bedacht genommen worden ist, und als nur sol-
eh en Lehraustalten sie mögen Gymnasien oder Realscbulen sein, welebe je-
llen Bedingungen reelles Genüge leisteu, der Obarakter der Öffentlichkeit
zugestanden werden kanu. - Ich ersuche Euer Wohlgeboren. die bittstellende
Gemeinde h iorvon unter Rückschluss der Bericht-Beilagen mit dom Beifügen
verstandigen ZIl wollen. auf Grundlage der oben erwahuteu Gesichtspunkte
und Bedingungen die bezüglichen weiterén Verhandlungen fortzusetzeu und
Z1IIIl Behufo bestimmtero AlJtriige zu vollendeu. Genebmigen Euer Woblgeboren
bei Versieherung rneiner ausg czeichneten Hocnachtung. Oedenburg, am 3.
August 1851. Hauor m. p."

') II. §. 20. Die Combinirung der Unterrealschule mit einem Untergymnasium kann bei
dem inneren Zwiespalte der Schule, dem eine so1che Einrichtung wohl nie ganz entgehen
diirfte, nur als ein Noth behelf angesehen werden. Die Gefahr einer Üeberbürdung derjenigen
Schűler, we1che eine so1che Sehule als Untergymnasium benützen, lasst sich, wenn sie
vorhanden ist, dadureh vermeiden, dass die Erlernung einer 2-ten lebenden Sprache aufgege-
ben ader die Stundenzahl noch beschrankt wird. Dadurch wird es aueh möglieh den klas-
sischen Sprachen in der dritten Klasse eine ader zwei Stunden zuzugeben.

3
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A. vísszaállltandó gymnasium ügyében ugyanazon évi október hó 13· án
a harmadik értekezlet tartatott Sterne Nándor cs. kir. tanodái főfelügyelő elnök-
lete alatt. Ebben Mosonmegyét Króner Lajos megyei főnök és Tóth József
megyei biztos, a főberezegi uradalrnat Veszelyi LászJó, a N unkovics családot
Bikkessy Károly, a gyóri püspö köt Mészey Cai József, Magyar-Óvárt Hat-
zinger József, Mosont Michaeller József és Winter Ferencz, a kegyes tanító-
rendet Jaeger Ferencz és dr, Williger Oal. József képviselték Az értekezlet
elnöke kijeleutvén. hogy a helybeli gymnasium nincs eltörölve, hanem csak
felfüggesztve, a bizottsági tagokat figyelmeztette, hogy az alapítók jogai t tej jes
épségben hagyják és arra törekedjenek, miszerint az alapitványi jövedelmek
az alapítók által kitüzött szent czélra fordittassanak. Dr. Willigér József ki-
mutatja erre a kegyes tanitórendi magyar- óvári háznak azon alapitványait,
melyek a gymnasiumban müködő és nyugdijazott tanárok eltartásár a szolgál-
tak s külön azokat, melyek a fel függesztett gymnasium alapjához tartoznak,
kijelentvén, hogy az alapítványok az alapítók akarata és végrendelete ezerint
egyedül gymnasiumi és nem realtanodal intézet tanárainak és tanulóinak ja-
vára fordíthatók, továbbá, hogy, ba Magyar.Óvárott a gymnasium eltöröItetnék
vagy reáltauodává változtatnék át, a Nunkovics-félc, szcgénysorsu gymll. ta-
nulók számára tett alapitvány a győri gyrnnasiurnra szállna. Ezt megértvén,
a bizottsági tagok közt azok, kik a gymnasiumot reáltanodává átalakitani óhaj-
tották és sürgették, kivánságuktóI elállottak selfogadták a bizottság elnökének
azon inditványát, mely szorint a volt 6 osztályu gyrnnasium az uj tanterv
szerinti 4: osztályu gyrnnasiummá ugy alakitaudó át, hogy abban más reáltan-
tárgyakon kivül a rajz is tanittaesék és a növendékek igya felső reáltanodára
is képeztessenek. Ezp,k után a tanintézet fentartására szolgáló alapitványokról
folyt a tanácskozás. Az értekezlet tagjai konstatálván, hogy a gymnasium régi
alapitványa, mely Mosonmegye községeinek a fentemlitett s évenkint folyósi-
tandó adományaival évi 1105 Irttal gyarapodott, elérte azt az összeget, mely
a 4: osztályn gymnasium fentartására a kegyesrend főnöksége által kivánta-
tott, elhatározta, hogya gymnasium megnyitását felsőbb helyen ujra szor-
galmazni fogja.

Mosonmegye közönsége erre ujból felterjesztette kérelmét s küldöttség
is menesztetett Bécsbe, mely, mint ez a városbirájának a rendfőnökhöz 1852,
évi szoptembcr ~2-én kelt leveléból kivehotő, már örvendetes hirekkel jött
vissza. "Die nach Wien zu Sr. Excellenz dem Herrn Cultusminister abgesandte
Deputation" - írja a város birája - nbrachte die erfreuliche Nachrieht,
dass das hohe Ministerium die Wiedereröffnung diesel' Lehranstalt durchaus
nicht boanstánde, und die Gesuchsteller mit der allergnadigsten Versicherung
getröstet habe, dass sobald von dem hochwürdigen Orden der frommen Scbu-
len die nöthigen Lehranstalten durch geignete lndividuen besetzt werd en köu-
neu, uns die allerhöchste Genehmigung nicht ermangeln werde. Diesem nach
ist die Erfüllung des sehnlichsten Wunsches der hiesigen Bevölkerung Euer
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Hochwürden Herrn Provinciai AlIerböcbsten Orts anheimgestellt, und uns als
Befürwörter so vieler gekruukten Familien die ehrenhafte Aufgabe zu Theil
geworden, Euer Hoehwürden mit hochaehtungsvollem Vertrauert zu ersuchen,
dieselbs wollen dieserLehranstalt, ~elche dureh die hiesige Bevölkerung
bereits seit vier Jahren mit eben so innigen Schmerzen, als grösstem Nachtheil
für die Erziehung der Kinder verrnisst, und mit beispielvoller Aufopferung
über die Mass der Noth detirt wurde, bei der erfolgenden Besetzug der
Gymnasien mit Professeren den Vorzug geffalligst angedeihen sein lassen,
damit von Seite des hohen k. k. Ministeriums unserem Gesuehe wegen bal-
digster. womöglieh mit Anbeginn des diesjahrigen Lehr-Curses zu gestattender
Eröffnung dieser Lehranstalt willfahrt werd en könne. Mit tiefster Hoehachtung
verharrend vom Gemeinderath zu Ung, Altenburg am 14. September 1852.
Euer Hochwürden untertbsuigster Diener Jos Ratzinger, Richter."

A gymnasium megnyitására vonatkozó engedély még ez ismételt folya-
modványra és a biztató igéret daczára sem jött meg. Moson vármegye azért
a rend főnökségéhez fordult oly kérelemmel, hogy a gymnasium I. osztályát még
azon esetre is nyissa meg, ha a nyilvánossági jelleget egy két évre meg is
tagadná a kormány.
. Ennyi sürgetésre végre engedett a rendfőnök: 1854· ik évi szeptember
hóban igazgatót és egy tanárt disponált Óvárra oly meghagyással, hogy a
közeledő fan évvel nyissák meg a gymnasium I. osztályát még azon esetben is,
ha csak 4 - 5 tanuló jelentkeznék is.

A gymnasium I. osztálya. okt. hó l·én megnyilt, II a nélkül, hogy a
kellő hirdetések megtörténhettek volna, 24 tanuló iratkozott be.

A cs. k. közostatási ministerium tudomásul vevén a rendfőnök jelenté-
sét, mely vele az óvári gymnasium I. osztályának megnyitását tudatta, azt
nemcsak helybenhagy ta, hanem nyilvánossági joggal is ellátta 1855. évi
jun hó 23-án 9799. sz. a. kelt következő rendelettel: "An die Direction des
katholiseben Gymnasiums zu Ung.-Altenburg. Das hobe k. k. Ministerium
für Cultus und Unterricht hat unterm am 15. Mai 1. J. Z. 215/16 die mit
dem Schnhljahre J 854;5 von der k. k. Statthalterei Abtheilung provisorisch
bewilligte Eröffnung der ersten Classe an dem Ung -Altenburger Gymnasium
genehmigt und zu gestatten geruhet, diese Lehranstalt stufenweise zu einem
vierclassigen U ntergymnasium nach Maassgabe des disponiblen Fonds und der
verfügbaren zur Versehung des Léhramtes tauglichen Piaristen Ordensmitglieder
wieder zu eröffnen. U Az ekkép visszaállitott középiskola most már biztosabb
alapon kezdhette működését fl ezt 1857/8-ban kiegészülve - nyugodtan s örvende-
tes eredménynyel folytathatta volna, ha a tannyelv dolgában nem merültek volna
fel ujabb nebézségek és a tanár és tanuló kedvét egyaránt gyengítő kelle-
metlenségek, faggatások,

A tanintézet igazgatója a helyi viszonyokra való tekintettel úgy vélte
legjobban megoldani a használandó tannyelv kérdését, hogy behozta a vegyes

a·



tan nyelvet. A hittant az anyanyelven, a magyar-, latin nyelvet, a számtant
és történelmet - magyarúl, a német nyelvet és földrajz-történelmet pedig
németül tanuihatták a növendékek. 'I'otsz ctt ez intézkedés a szülőknek, kik
örültek, hogy gyermekeik minden nagyobb nehézség nélkül gyakorolhatták
a megyóben uralkodó két nyelvet, tetszett az alapitók nak és a rend főnökének,
ki e szavakkal helyeselte az igazgató intézkedését: nProbo pianum Rectoris
quo ad linguam institutionis mixtam, ut quaedaru studia hungarieo secundum
fundatorum mcntcm, quaedam gcrmanice, ut excelsi Regiminis optatis satis
fiat, proponantur."

De nem tetszett a cs. k. helytartótanácsnak, honnan 1855-ik évi IIOV.

hó 25-én 24270. sz. a. már az a rendelet érkezett. hogyahittan fl tanulők
anyanyelvén, a .magyar nyelv magyarul, a többi tantárgy pedig németül taní-
tandó és hogya hivatalos iratok nem latinul, hanem németül szerkesztcndők.
A germanizálás ettől fogva mindig nagyobb és nagyobb mérveket öltölt s nem
esett meg egy főigazgatói látogatás sem anélkül, hogy anémet nyelv nagyobb
engedményeket ne nyert volua s hogy nemzeti nyelvünk jogai ne szenvedt-k
volna; végre még az egyházi éneket is el akarták németesiteni. de erre már
egyszerüen az volt a válasz hogya jó Isten érti a latint is s meghallgatja
a magyart is. -

Gyászos idők voltak ezek s kétségbe ejtbettek volna a hazának rendület-
lenül hú fiait, ha szivöket nem erősiti ama remény, hogy a z, a mi erőszakos,
nem lehet tartós.

Ezen remény négy év mulva teljesedett be.
Az 1861-iki év meghozta a magyar közélet fellendülését, s az ősöktől

öröklött hazaszeretet, mely nem elégszik megsem a röppenő percz előnycit
fonlolgató hideg okoskodással, sem az egyéni érdekekkel, hanern meleg érzel-
met s hatékony ügyszeretetet kiván, komoly s döntő munkára szólította fel
mindazokat, kik ily meleg érzelemmel párosult hazafiúi lelkesedéssel karoltak
fel nemzetünk igazságos ügyét. Már az 1859 ik évi szept. bó 6 án ezt irja a
rend főnöke Purgstaller OaI. József: "Linguae hungarieac, Deo siut laudes, per
suam Maiestatem concessio facta est. Quod ad Gymnasium Ovariense pertinet,
hic loci quo ad linguam institutionis disponere ad Oomitatum Mosoniensem,
qua fundat ircm, seu potius dotatorem et ad consistorium provineialo pertinet.
VeIit R. P. Bector magnificum OonsiIiariun (Króner Lsjos) rogare, ut men-
tem suam ratione inducendae Jinguae hungarieae exponat, sontentiamque decla-
ret. Meo indicio lingua institutionis in Gymnasio Ovariensi mixta esse poterit,
utpote hungarica et germanica, sicque desiderio et aIti Regiminis et regni
Hungariae satisfiet." .

Következő évben már a magyar királyi belytartótanács felhivása is arra
szólltotta fel az iskolafentartókat, hogy a használandó tannyelvre vonatkozólag
terjeszszék fel kivánalmaikat.

E kivánalmakhoz képest eleintén magyar és uémet, későbben csak ma-
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gyar nyelven folyt a tanitás s ez állapotban maradt az óvári gymnasium
1867-ig.

Hazánk alkotmányának visszaállítása után Eötvös József báró, m, kir.
vall. és közoktatásügyi ministor magasra törő szellemével a haza közjólétéuek
emelésére minden törekvését arra fordította, hogy az uj nemzedék a tiszta
erény gyakorlása s basznos tudományok művelése mellett a szépművészetekben
is a kor követelményeihez mért oktatást nyerjen.

A kitüzött czél elérése végett hozzáfogott a középtanodák átalakításához
s a mint az uj szervezetre vonatkozó előmunkálatokat befejezték, 1867. szept.
20-án Budára hívta meg a középtanodák igazgatóit., bogy velök a teendők
felett tanácskozhassék.

Az uj tanterv 1867. évi okt. hó 8-án 11.4!)7. sz. a. kelt ministeri ren-
delettel lépett életbe s ennek értelmében a mártani nézlettan. a rajz, a torna
és a szépirás a kötolező rendes tantárgyak közé kerültek. Ezen uj tautárgyak
tanitására uj tanerők, rajz- és tornatermek kiváutattak és ezeket előteremteni
nem volt könnyü dolog, külöuösen az óvári gymnasiumnál, hol a fen tartási
költség mindonkor csak annyit engedett, hogy éppen a Iegszükségesebbekre
fedezet legyen.

A gymnasium igazgatója a szükségletekkel szemben a fentartókhoz for-
dult s ezek lehetövé is tették a rajznak és tomának olykor meg-megszakított
tanítását, de végleges elintézést az ügy mai na.pig scm nyert, mert egy alkal-
mas téli tornahclyiség még mindig a kivánalmak közé tartozik.

Az alapitvány ok csekélysége tehát most is zavarba ejtette a fentartókat.
A ke gye s- tan it ó ren d, .melyet leginkább ama kényszerbelyzete,

hogy óvári tagjait segiteni volt kénytelen, emelt a fentartók közé, a rajz- és
tornatanitással szemben sem a szükséges tanerők dfjazáaára, sem pedig a tan-
belyiségek emelésére s berendezésére nem volt kötelezhctő, mert iskoláinak ala-
pitása mindenütt megelőzte a rendes rajz és tornatanitás szervezését, De nem-
csak ez elvi állásponljánál, hanem anyagi belyzeténél fogva sem vállalhatott
magára oly terhet, mely erejét végleg kimerithetle volna. Megmaradt tehát
régi szerepeben segitségre készen, mihelyt látta. hogy azok részéről, kiknek
érdekében állott a tanintézet fentartása, kellő jóakarat mutatkozott.

És e jóakarat nem hiányzott most sem. Mosonvármegye a rajz- és
tornatermek felszereléséhez 1867-1870. összesen 2249 frtot áldozott, átten-
gedve a Karolina kérházban három termet is, melyekben a. rajz és tornataní-
tás 18 évig illetőleg 1889- ig folyt.

Magyar-Ovár városa ugyanezen idő alatt 390 frtot utalványozott ki, be-
rendezve alkalmas nyári tornahelyet is, mely máig is használtatik.

Az 1870-71. isk. évben Mosonvármegye ll. nm. vallas- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeríumhoz fordult segélyért. KéreIme nem nyert meghallgatést,
s a rajz- és tornatanitás szünetelt az I. félévben.

Hogy a tanulók e tantárgyakat ez isk. év II. felében mégis tanulhatték,
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az egyedül a gymn. igazgató bnzgóságának köszönhető, kinek sok után-járásra
sikerült a tanuítók díjazására a várrnegyétől 169'80 frtot, Magyar-Ovér váro-
sától 35 frtot, a tanulóifjuság között meginditott gyüjtésből 80 frtot és Eckhardt
József urtól 25 frtot, összesen 309'80 frtot összehozni. Az iskolai év végén
Mosonvármegye másodszor folyamodott állami segélyért, de most is sikerte-
lenül, annak daczára, hogy az 1869 -70. évi tanulói rajzdolgozatokra, melyek
felsőbb kivánatra megbirálás végett felterjesztettek, 1871. évi ápr. 26 -án
9.222. sz. rendelettel azon megjegyzés jött, hogy: "a mértani és szabadkézi
rajzok, de külöuösen a fej- és alakrajzok igen szépek s az illető tanulőknak
ugy, mint a tanitóknak is kiváló dicséretére válnak. II -

A következő évben tehát megint nem volt honnan fizetni s e miatt a
torna szünetelt, a rajztanítók diját pedig a 2 frttal emelt tandijból kellett ki-
pótolni.

Az 1873.-74. isk. évben végre kedvező elintézésben részesült Moson-
megye harmadik folyamodványa, melyre a nm. vallás és közoktatásügyi m.
kir. ministerium 1873. évi szept. 27-én 26328. sz. a. kelt rendelettel a tanul-
mányi alapból évi 400 frtot utalványozott a rajz és tornatanítói díjak fedezésére.

Az 1881- 82. isk. évben a nm. ministerium beszüntette a nyujtott se-
gélyt, a miért a tandijat ujra kellett emelni, és a 450 frtnyi rajz- és torunta-
nitási dijak ma is tandijból fizettetnek, és pedig 300 forint a heti 12 órai
rajztanitásért és 150 frt. a heti 2 órai tornatanitásért. Valaki azt kérdezhetné,
hogy elégedhetik meg a rajz es tornatanitó ily csekély dijazással? Úgy, hogy
a rend eddig oly tanerőket alkalmazhatott, kiknek egyike a rajz ot is taníthatta
s ki társaival a reájok eső óratöbblet fejében a szerény díját is megosztotta.
A tornatanitó pedig azért oly olcsó, mert hetenkint csak 2 órában s 1890/1· től
csak a nyári időszakban tanít.

A megyei kérházban elbelyezett téli tornahelyiség ugyanis idővel nem
csak szüknek, hanem egészségtelen nek is bizonyult, mert a deszkapadló részei-
ból felszálló port a tornászók magukba szivták s igy a testgyakorlás órái több
kárral jártak, mint a mennyi üdülést szereztek. A felsőbb tan hatóság ez ok-
nál fogva e belyiségnek czélszerübb berendezését s alkalmas szellőztetését
sürgette. A megyei hatóság meg is igérte, hogy e bajokon segiteni fog, de
mivel semmi sem történt, a felsőbb tan hatóság beszüntette a téli tornát, arra
utasitvén a Ientartókat, bogy kellő s állandó tornacsarnokról gondoskodjanak.

Az építendő tornacsarnok ügye foglalkoztatta ugyan amegye s a város
közönségét, de megállapodásra nem jutott, mert egy pár ezer forintot hama-
rosan előteremteni sem a vármegyének s még kevésbbé a városnak nem állott
hatalmában.

Az 1891. évi február bó 5-én 37.219. sz. a. a következő rendelet érke-
zett a vall. és közokt. m. kir. minister ur ő nagyméltóságától: ~Tekintettel
arra, hogy a középiskolai törvény, mely a tornatanitást rendes tárgyként irja
elő, immár közel egy évtized óta van életben, s hogy a magyar-óvári kath-
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gymnasium fentartása körül érdekelt tényezőknél mindez ideig még komoly
törekvést sem észleItem arra nézve, hogy a tornatanitás lehetövé tétele végett
tornacsarnok ot állitsanak: a kegyes-tanitórendet, mint ezen gymnasium fentar-
tóját, továbbá Mosonmegye közönségét s a közönség utján Magyar-Óvár vá-
rosát, mint a fentartásban résztvevő, illetőleg érdekelt tényezőket a középiskolai
törvény 53. §-ban gyökerező jogomnál és tisztemnél fogva az ott megjelölt
következményekre való utalásssal ezennel első iz ben megintem. K. m. f.
Gr. Csáky." -

Ezen hivatalos megintésre komoly mozgalom indult meg az állandó tor-
nacsarnok létesitése ügyében. Mosonvármegye és Magyar-Óvár városa hajlan-
dóknak nyilatkoztak a szükséges csarnok felépítésére, ha a kegyes-tanitórend
megengedi, hogy e csarnok a piaristák házi kertjének telkén 1) emeltessék. s
hogy azt nemcsak a gymnasium növendékei használhassák, hanem a népiskola
s esetleg a gazdasági akadémia hallgatói, illetőleg a helybeli torna- és vivó-
egylet tagjai is.

A kegyes-tanítórend, eltekintve attól, hogy az alapitvány értelmében se-
boI sem tartozik a rajz- és tornatanítással járó költségeket viselni és hogy a
magyar-óvári gymnasiumra már nemcsak a befolyó tandíjakat költi, hanem
még sajátjából is áldoz évenkint 4- 5 ezer forintot, mégis hajlandó volt ala-
pitványi telkét, rendtagjainak üdülésére szolgáló házi kertjét átengedni, ha ez-
zel semminemii uj terhek nem háríttatnak reá s ha e hely csendje s békéje
megóvása czéljából az emelendő csarnokot csak a gymnasiumi ifjuság hasz-
nálhatja.

Az e helyre tervezett tornacsarnok tervezete s költségvetése elkészült
ugyan, de nem hajtatott végre, mert amegye s a város közönsége nem volt haj-
landó oly helyen építeni, honnan a népiskola növendékei és a tornaegylet tagja
ki lettek vo'na zárva.

Uj tervről kellett gondoskodni, s a gymnasium igazgatója javaslatba hozta
a Deák-tér 4. sz. alatt levő városi tel ket, melynek alkalmas voltát ajánlotta,
hogy: 1 valamennyi érdekelt tanintézethez legközelebb esik, 2. az e helyen
építendő tornacsarnok a városnak diszére szolgálua és a meanyiben a főher-
czegi uradalmi házzal szemben volna, érdekében. állana mindkét birtokosnak,
hogy ott, az egész teret csufító viskó helyett csinos és közérdekü ezélokat szol-
gáló épület emeltessék, 3. a város annyival is inkább ajánlhatná fel vagy en-
gedhetné át e helyet a tervezett szép czélra, a mennyiben 1885-beu, mikor a
községi iskolák álIomositását tervezte, úgy is e helyre szállta az iskolai épület
s tornacsarnok felállítását.

A város hajlandóbbnak mutatkozott a Karolina kórházzal szemben lévő
üres telket felajánlani, melyre az építendő tornacsarnok körül fáradozó megyei

1) A B. alatt mellékelt képen látható nagyobb és az iskolák ablakai előtt elterülő
kertnek helyére.
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bizottságnak elnöke, nagys. Tóth Imre alispán s vaskorenarend lovagja, t.
Ullein József épitési vállalkozóval készítetett tervrajzet és költségvetést Ezen
terv szerint az épitendő csarnok 13'854'69 frt. kerülne.

Fedezetul pedig csak a következő összegek állván rendelkezésre:

Mosonvármegye részéről
Magyar-Ovár községétől

A M.-Ovári torna és vivóegylettöl

4000 frt.
1000
2000

"
TI

még egyszer annyi kellene, hogy az épitkezést meg lehessen kezdeni,
A vármegye köztörvényhatósági bizottsága ez okból a nagyméltóságu

vallés- és kezoktatásügyi m. kir. mvniszteriumhoz fordult azon kérelemmel
kegyeskedjék a költségek fedezésére 7000 frtnyi államsegélylyel járulni s egy-
úttal Magyar-óvár képviselőtestületének azon kérését is meghallgatni, hogya,
tornacsarnok épitését elhalaszthassa azon időre, mikor a kir. gazdasági akadé-
miának kibővítése illetve egy harmadik tanfolyam felállítása iránt az ország-
gyülés képviselőháza határozand. Az esetben, ha az akadémiának kibővítése
a mondott irányban engedélyeztetni fog, mire a szükséges lépések már meg-
történtek, a város amugy is nagyobbszabásu épitési terv tárgyalásába fogna
l-ocsátkozni, a melybe azután a tornacsarnok létesitésa is bele foglaltathatnék.

Erre f. évi febr. 23-án 27430. sz. a. a következő leitat érkezett a ke-
gyes-tanitórend főnökségéhez : "Mosonmegye közönsége által a magyar-óvári
kath. gymnasium mellett szükséges tornaesarnokra vonatkozólag tett felterjesz-
tést, 1892. évi aug. hó 14· én 19' 349. sz. a. kiadott iratalm kapcsán, vissza-
zárólag azzal küldöm meg Főtisztelendőségeduek, hogy én e tornacsarnok
költségeihez az esetben, ha a kellő fedezetet a törvényhozás tárczám 1895.
évi költségvetésének keretében javaslatomra meg fogja adni, 3000 frt állam-
segélylyel hozzájárulni kész vagyok.

Annak megjegyzése mellett, hogy egy a gy.nnasium igényeinek megfe-
lelő s teljesen felszerelt tornacsarnokot tapasztalásom szerint 8 -9000 frt. költ-
séggel bizonyára ki lehet állitani : felkérem Főtisztelendőségedet, hogy az
ügyet kezébe vevén, a szükséges intézkedéseket megtenni sziveskedjék, hogy
e csarnok mielőbb való felállitása immár biztositott legyen. Gr. Csáky."

A kilátásba helyezett államsegélylyel együtt tehát 10.000 frtnyi összeg,
állana rendelkezésünkre, s ezzel a csarnok épitése meg volna kezdhető, ha a
város a szükséges telekre vonatkozólag 'végleg határozhatna. Ezen határozatot
azonban késlelteti ama körülmény, hogy ..a folyamatban lévő elemi iskola
államosítása a várost abba a helyzetbe is hozhatja, hogy uj iskolaépületet
kell emelnie, és akkor a jomacsornok épitését is könnyebben s jutányossabban
keresztülviheti.

.Az ügy ily állása mellett sok huza-vona után végre biztos a kilátás,
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hogy az óvári gyrnnasium növendékei egy-két év mulva czélszerü s állandó
toruaesarnokban gyakorolhatják a lornászatot. -

A magyar-óvári kegyes-tauitórendi gj urua-ium másfél századnál tovább
terjedő fennállásábau, mint az elmondottak ból ki vehető, sok változáson ment
keresztül, sokat nélkülözött s szegénysé re miatt kénytelen volt két izben is
bezárni kapuit. Mindkét izben ujra feléledt megint, mert mindig akadtak párt-
fogói, kik megélhetési feltételeit ujból meg ujból kiküzdötték.

A jó Isten Calasanzi sz. József közbenjárására megóvta az intézetet a
multban s meg fogja védeni a jövőben is, ha a haladó kerral a rend érdemeit
tagjainak buzgalma s a. művelődés áldásait ez iskola növendékeinek hálája
nem csökkenteni, hanem gyarapitani fogja.

Adja Isten, hogy úgy leg-yen ! Ezt kívánja a kis alföld érdeke s Moson-
vármegye minden hű fia.



II.

FENTARTÖI ÉS JÖTEVÖr.

a) Fentartói.

A gymnasium alapitványa, mint láttuk, már kezdettől fogva oly csekély
volt, hogyapiaristáknak a legnagyobb nélkülözésekkel kellett küzdeniök és
hogy két izben még igy sem sikerült megakadályoz ni ok a tanintézet megszün-
tetését, illetőleg felfüggesztését.

Valahányszor egy-egy uj osztály felállitásáról, a tanárok jobb ellátásáról,
vagy uj tantárgynak életbeléptetéséről volt szó, mindannyiszor a válság utjára
került volna ez intézet, ha nem találkoztak volna áldozatkész férfiak, kik min-
den lehetőt elkövettek, hogy az idő és haladás kivánta követelményeknek meg-
felelő anyagi segélyelőteremtessék. Ily állandó jóakarói s fentartói a magyar-
óvári gymnasiumnak:

1. Mosonvármegye. A megye közönsége mindenkor kész volt áldozni
annyit, amennyit tehetett, és ha a szükségletek kifogtak erején, nem nyugo-
dott addig, mig nagylelkü pártfogókra, áldozatkész adakozókra nem talált.

Igaz, hogy hozzájárulásai által mindig csak a .leguagyobb szükséget há-
ritotta el, hogy áldozatai csak esetről esetre segitettek az intézet bajain és
hiányain, de ez nem szükkeblüségből, hanem a körülmények kényszeritő ha-
tásából eredt.

Mosonmegye ma is 1210'25 frttal járul évenkint a tanintézet költsége-
ihez, 4000 frtot kész adni az épitendö állandó tornacsarnokra és bizonyára a
jövőben sem fog elzárkózni oly áldozatoktóI, melyek egyetlen középtanodájá-
nak fennállását s felvirágzását biztosithatják.

2. Magyar-Óvár városa szerény anyagi viszonyainál fogva nem tehet
annyit, mint a mennyit tenni óhajtana, vagy érdekei megkövetelnén ek. Aldo-
zatai azért annál becsesebbek. Időnkint magára vállalta az iskolai épületnek
tatarozását, egyes helyiségei nek átalakitását és felszerelését, a nyári tornatér-
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nek sujabban egy úszodának berendezését. Áldozott a humaniórák osztályai-
nak és a gymuasium 1. osztályának felállítására 1785 frtot ugy, hogy a tőkét
magánál tartotta saunak 5°/ o-os kamataiv.il járul évenkint a tanintézet fenn-
tartásához.

Jövőben kész tel ket adni az építendő toruacsarnokra és 1000 frttal já-
rulni az épitési költségekhez. -

3. A kegyes-tanítórend. Különösnek látszik, hogya reud,mely az ala-
pitvány értelmében csak a gymnasium vezetésére s tanerőkkel való ellátására
vállalkozott, ma és már évek óta az intézet fentartói között foglal helyet. A
szegény, teljesen vagyontalan rend, mely az óvári ház szerzetes tagjait kez-
detben nem óvhatta meg a nélkülözésektől még a 18. század végén sem, ma
nemcsak az óvárit, hanem majdnem valamennyi intézetét segélyezi, az évről-
évre szaporodó sokoldalú igények daczára is. Hogy ezt teheti, hogy a jelen
század elejétől nemcsak szellemi, hanem anyagi áldozatokkal is szelgalhatja
a hazai tanügyet, azt nemcsak egyesek nagylelkü adományainak, hanem ki-
válóan 1. Ferencz halhatatlan nagy királyunk kegyességének köszönheti. 1.
Ferencz apostoli királyunk 1807- ben julius hó 10-én kiadott oklevéllel az
egykori fehérvári koronaőrség javadalmait adományozta a piarista-rendnek.

A rend az igy nyert birtokot tőle telhető szorgalommal és lelkiismeretes
takarékossággal kamateztatta nemcsak saját roppant szegényes helyzetének
javítására, hanem különösen a nagyobb részben csak igen szegényesen ala-
pitott tanintézeleinek fentartására, fel virágoztatására.

A magyar-óvári gymnasium az elsők között volt, mely a rend segélyeit
évről-évre fokozott mértékben kezdte igénybe venni. Eleinte 100, majd 200,
300, 400 és 500 frtnyi segélyt kapott, mig 1880-t61 kezdve már 1000-3000
frtra emelkedett a központból nyert segély.

Ha most hozzá vesszük, hogy a kegyes-tanitórend a magyar-óvári társ-
háznak tulajdon birtokát képező közel 4000 frtnyi misealapitványainak, 24,000
frtriyi szerzeményi tőkéinek kamatait és ingatIanainak évi 1300 frtnyi jövedel-
meit szintén e tanintézete javára. forditja, kiderül, hogy a kegyes-tanitórend
ma körülbelül 5000 Irttal járul évenkint az óvári gymnasium fentartásához

Az .emlitett adatok hangosan szölnak a rend áldozatkészségéről.; azokat
azonban sem dicsekvés, sem panaszképen nem közöljük, hanem tisztán csak
oly czélból, hogy az illetékes körök méItánylását kiérdemelhessük, hogy nyiltan
és sajnálattal bevallhassuk, miszerint a rend nagyobb áldozatokat hozni aligha
lesz képes, ha a többi 23 tanintézetét elhanyagoini vagy kezéből kibocsátani
nem akarja.

A magyar-óvári gymnasium fentartására szolgálnak az emlitett évi járu-
iékokon felül még:

a) Az alapítványi tőkék kamatai, melyekről a következő kimutatás ad
számot:
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~z alapító neve
Az eredeti Apadás A tőkék ~É:Jalapitványi vagy jelenlegi

s az alapitvány czélja összeg veszteség*) állása jövedelem I
-

frt I kr frt I kr frt I kr frt I kr

956 90 8066 ro 392

Zsidanics István és nejé-
nek gymn. alapitványa r2000 - r0524 75 r475 25 59 or

11------------1--- --- --- --- --- --- --- ---

A szónoklati és költészeti
osztályokra tett többek
alapitványa 9023 -

11------·-----1--- --- --- --- --- --- --- ---

Az 1. gymn. osztályra tett

többek alapitványa 6846~ - - 6846 70 28r 6r

Szále János alapitványa
tanszerekre 2500 - 25°0 ros

11------------1---1--- --- - -- __ .1---11

02
II

b) A tandijak. Az óvári gymnasium tanulói rendes taudíjat csak 1777-lól
kezdve fizettek, addig határozott tandij nem volt s a familiatic czimén is csak
a jobb módu tanulők fizettek némi csekélységet az iskola tisztogatására és
fűtésére.

A tandíj, beleértve a későbben kivetett felvételi díjat is, az emlitett évtől
kezdve folytonosan emelkedett. Eleintén 2, aztán 3, majd 4: frt, - a hetvenes
években 8-14 frt volt, s 1R83·tól kezdve 20 frtot fizetnek a tanulók. A tau-
díjak jövedelme kezdetben csak a fűtés és tisztogatás költségeire, későbben az
osztályszükségletekre, majd az énektanitó díjazására fordittatott. A felvételi
díjat, melyet eleintén csak a gymnasiumba először lépő tanulék fizettek s
melyet 1891/92 óta már minden tanuló tartozik fizetni, kizárólag a tan szerek
beszerzésére használták. Az 1883. év óta szedetni szokott 18 frtnyi tandijat a rend
évről-évre a gymnasium fentartására használja fel, fizetvén a rajz- és tornata-
nitók dijait, valamint az évi értesítők nyomatasi költségeit, mert az ez utóbbi
czélra fejenkint szedett 50 kr. dijak soha sem voltak elegendők. A befolyt tan-
s felvételi dijnak évi átlagos összege a három utolsó évben 1875 frtra tehető.

*) A tőkék ezen apadása onnan van, hogy az alapitvány egy része felhasználtatott
az épitkezésekre, másik része pedig devalvatió és reductio következtében veszett el.



45 -

b) Jótevői:

"A jótettnek nem kezdete, hanem végezete érdemel dicséretet" - mondj a
sz. Jeromos, és igaza van, mert ki nem tapasztalta volna, hogya magában
csekélynek látszé áldozat, egy igénytelen jótétemény, mily gazdag lehet ered-
ményekben, mily áldásos lehet másod vagy többed magával.

A mrgyaróvári gymnasium története is beszél ily tapasztalatokról. Jó-
tevői között v.ui igen sok, ki k csekélységeknek látszó adományaikkal hiányt
pótoltak és szükséget fedeztek, kik összhatásukban lehetövé tették, hogya tanin-
tézet fenn áll , hogy zavartalanul teljesitheti nagy Iontosságu feladatát. A taninté-
Zf>tc [ótevőiről szándékozom e helyen megemlékezni. hogya hála. érzelme ne-
csak ápolá,t nyerjen. hanern ápolva s gyakorolva utánzásra is serkentsen.

A már emlitett nagylelkű alapitókon s fentartóken kivül vannak az
inézett jótevői között olyanok, kiknek adományai a jelzett alapitványokat mp,g'
teremteni segitették vagy növelték, - olyanok, kik adományaikkal az iskolának
folyó költségeit viselni megkönnyitették s végre olyanok is, kik a gymnasium
tauszcreit s könyvtárait gyarapitották.

1. Az egyes alapitványokhoz hozzájárultak: Albert szász-tescheni kir.
herezeg 1000 írttal. Nunkovies András, a gymnasium tanulói segélyalapjának
nlt>gt•..remtője. 1798-ban 6000 Irttal. Zsidanies István és neje, - 1736. és 1740-
ben 756 frtt al. Exner Julianna 1813 -ban 1000 frttal. Eszterházy, Kázmér grÓ[
- 1821-ben 100 frttal. Zichy Károly gróf, - 1859 ben 420·frtta\. Eszterhásy
Miklós herezeg - 1821-ben 1050 Irttal. Zichy Henrik és Bódog grófok -
J867-ben 105-105 frttal. Bethlen Gábor gróf - ] 867 -ben 420 írttal. Szálé
János - 1870-oe11 11260 Irttal. Sztélik Ferenez volt mosonmegyei alispán, -
1858-ban 1347'50 Irttal. Holezer Ferenez - 1820-bau 336 Irttal. Os~ermayer
Károly, mosoni lakos s a gymnasium egykori növendéke és convictora 1891-
ben 2000 frttal. Króner Lajos volt mosoumegyei alispán - 1889 -1890·ben
215 Irttal. Hauzer F. - ]863 ban 105 frttal. Piller család - 1859-ben 210
Irttel. Manninger János 1848-ban 42 frtttal. Sötér 'I'eréz 1876-ban 60 írttal.
Peek Ágoston, k. r. áldozópap s az óvári gyrnnasiumnak volt tanára 1887-ben
105 frttal ; több pártfogó - különböző dőben 6573'12 frttal, egyes rendta-
gok hagyatéka és a társ háznak megtakaritásai - 18000 frttal.

2. Azon jótevők közül, kiknek adományai a folyó költségekre, um.
a szükségessé vált épitkezésekre, vagy aház tagjainak jobb ellátására használ-
tattak fel, a legmélyebb hálával említendő a magyar-óvári főherezegi urada-
lom, mely a legrégibb időktói kezdve évenkint 100 -250 Irtnyi segélyben
részesitette s részesíti ma is a magyar- óvári piaristákat.

3. A gymnasium tanszereinek gyarapítására. adakoztak:
IX) Készpénzt: ~A moson-megyei takarékpénztár M.·Óvárotl" czimü

részvénytársaság: 1872 -1873. és 1882-1894-ig összesen 736 frtot. A ne-
zsideri takarékpénztár : 1888 -1894·ig összesen 200 frtot.

I
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~) K ö n y ve ket: A vallás és közoktatásügyi magy. kir. Ministerium.
Grosser János. az intézet volt igazgatöja s késöbb a rend főnöke, 250 kötet
könyvet ariott a ház könyvtárának. Szabó Ferencz, 'I'oroutál-m. német-eleméri
r. k. plébános, 1893. és 1894-ben közel 200 frt értékü - jobbára történel-
mi - könyvet ajándékozott a gymnasium tanári könyvtárának. Boldogult
Steiner Márton, győri apát-kanonok, mint magyar-óvári esperes-plébános A
kegyes tanitórend kormánya. A pannonhalmi főapátség. A győri káptalan.
Dr. Németh Antal, kir. tanácsos, s tank. kir. föigazgató. Libits J. 60 kötet,
- többnyire hittudományi - könyvet a házi könyvtárnak. Manninger János,
m.-óvári esperes-plébános és sz. széki ülnök. StehIik Ferenez, m.vóvári lakós
200-, Prix Ferencz, darnói plébános 87- és Seper Antal, megyei tisztviselő
60 kötetet, a társház könyvtárának. Végre az orsz. m. kir. statisztikai hivatal
és a következő könyvkiadók és kereskedők: az Athenaeurn-, a Franklin- és
Pallas részvény társaságok, - Eggenberger, Heckenast. Lampel, Lauffer, Singer,
Stampfel és Wolfner.

Jelentékenyen gyarapodtak a könyvtárak az által is, hogy az óvári rend-
házban elhúuyt rendtagok könyvei is itt maradtak.

y) 'rermészettudományi s földrajzi tanszereket aján-
d é k o z tak: Titius Pius, Pirano városában tartózkodó magyar származású
minorita-rendü szerzetes, Boldogult Simon Gyula, Mosonmegye volt kedves
Iőispánja. Balás Árpád, kir. tanácsos és a kir. gazd. akadémia jelenlegi igal-
gatója. Peck Agoston, a gymnasiumnak volt buzgó természetrajz-tanára. Fetti k
György, r. k. plébános. Neidhardt Károly és Könegh Frigyes urak.

S) A raj zs z ert á. r 1893-ban részesü It nagyobbszerü ajándékban a
um. vall, és közokt. ügyi m. kir. ministerium részéről.

e) A p é n z- é s ére mgy ü j te m ény t gy a ra p í tot t á k : Meréuyí
Kálmán, dr. Spuller József, Sabatka Mihály, Drajxó Béla, Ivánfi Ede, Krolopp
János és boldogult Richter Rudolf, a társháznak egykori főnöke.

Fogadják a mélyen tisztelt jóltevők ez úton is a tanintézet hálás köszö-
netét, a jobb létre költözött kegyes pártfogókróli emlékezés pedig ékesítse az
iskola történetének eme szerény lapjait is! -



Ill.

JELLEGE, IRÁNYA, OSZTÁLYAINAK SZÁMA,

PECSÉTJE ÉS FELÜGYELETE.

A ll/agyar-óvári ltözrptnnoda jellege mindenkor római katholikus volt
és II magyarországi kegye r-tanitórendiek vezetése alalt állott. A fornát, egy-két
évig a rajzot, a francziát és a műéneket rendesen világi tanárok kezelték, és
II nem r. k. vallású tanulókat saját hitoktat6ik tanítottak a vallástariban.

Az iskota ú'dnya mindig gyrnnasium volt; 1 ~5-1850·ik királyi gymna-
siumnak nevezték, máskor mindig "a kegyestanitó-rendiek vezetése .alatt álló"
vagy katb. gymnasiumnak czimezték.

A g.ljmnasium osztálym'nak sedmdt s a tanulöknak tánitási csoportokba
való osztását az évek folyamán az allább álló táblázat tünteti fel.

1740-1760.

Az osztályok és csoportjainak
elnevezése

I Iskolai év
I

2

Megjegyzés II
II

1. csoport. Legentes Decli r istae
Com paritistac. Coniugalistae Mi.
nores parvistae. Maisres parvistae
Prineipistae.
II. cs. G. ammatistae. Syntaxistae.

A tanítás már az
első évben két osz- .
tályban folyt, s a
tanulék a maguk-
kal hozott ismere-
tek szeri nt csopor-

tosittattak

1761-1777.

I. cs. Minimistae, Declinatistae.
Comparatistae. Coniugatistae. Mi-
nores parvistae. Príncipistae.
IL cs. Grammatistae. Syntaxistae

Ill. csoport Poötae. Rhetores.

3
.A 1777-ben meg-
szünt az ugy neve-
zett régi rendszer

1778-J 779.
I. cs. Grammatistae anni I

IL cs. Grammatistae anni II.
III. cs. Grammatistae anni Ill.

3
Az 1776/7 végén
megszünt a huma-

nisták osztálya
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II Iskolai év
Az osztályok és csoportjainak

elnevezése

1780

1781-1788

I. cs. Grammatistae anni I.
IlL cs. Grammatistae anni III.

I. cs. Grarnmatistae anni I.
II. cs. Grammatistae anni II.

IlI. cs Garnmatistae an ni III.
3

A IL osztályra egy
2 tanuló sem jelent-

kezett

Áz 1787/8. isk.
év végével meg-
szüut a gyruna-

sium.

1789 - 1799
A gymnasium

szüuetelt.

I. cs. Prineipistae
1802 -1806\ II. es. Grammatistae

Ill. Syntaxistae
IV. cs. Poétae, Rhetores

1. cs. Grammatistae II. an ni Az 1 osztály I1Ö-

II. cs. Grammatistae Ill. anni. vendékelt a nép-

I
1807 - 1821 III. cs. Grammatistae IV. anni 5 iskola legfelsőbb

IV. cs. Humunitatis el. 1. anni osztályában készí-

1
1 I._V_._C_S_._H_u_m_a_n_i_ta_tJ_.s__CI_._I_I_._a_n_n_i__ I ~----t-e-tt-ék--e-Io_··--~1

I. cs. Sehol a grammat.ica anni 1. Az 1821 - 22 isk.
II. cs. Sehol a grammatíca anni II. év elején életbe

Ill. cs. Schola grammatica anni lU. 6 lépett az -- addig
IV. cs. Sehol a grammatiea anniIV. az elemi iskolához
V. cs. Schola humanitatie anni I. csatolt - 1 gram-

VI. cs. Schola humunitatis anni II. matikalis osztály.

1800 . 1801

1822-1844

I. cs. Grammatistae anni 1.
II. cs. Gramrnatistae auni IL
III. cs. Gramrnatistae anni Ill.

1845 - 1849

1. csoport. Első nyelvtani osztály
II. cs. Második n osztály
III cs. Harmadik" osztály
IV. cs. Negyedik" osztály
V. cs. Költészeti" osztály
VI. cs. Szónoklati" osztály

3

Mind a három
nyel vtani osztál y
egyszerre nyilta-
tott meg 82 ta-

nulóval.

A gymnasium ki·
4 bővült a. humano-

riák oszt ályávnl.

6

Az 1848 - 49 isk.
év végén a /!ymna-

sium f-Ifüg-
gesztetett
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I Iskolai év MegjegyZé~-lAz osztályok és csoportjainak
elnevezése

1850-1854

A visszaállitott
gymn. I. osztályá-
ban behozatott a

1r- I I I__ne_'m_e_ttannYel~ II
1856 1. Klasso 2

ll. Klasse

1855

1857

1858-1860

I. Classis

I. Klasse
II. Klasse
Ill. Klasse

I. Klasse
If. Klasse
Ill. Klasse
IV. Klasse

1

A gymnasium fel
volt függesztve.

3

/1861-1894

I

1. osztály
IL osztály

IlI. osztály
IV. osztály

Eleintén a magyar
és német, 1861-tol
csak magyar tan-
nyelv használtatott

Agy m n asi U ID P e C s é tj e. Hivatalos pecsétet az óvári gymnasium
csak 1761 óta hasznélt s ezt a tanintézet Schiemer Ferencz nagylelküségének
köszönhette. A gymnasium történetében közetkező sz avakkal van ezen ajándék
megörökitve: "Perillustris et generosus Franciscus Scbiemer ex singulari,
sibique innata liberalitate atque coniugi in Scholas Pias propensione Sigillum, quo
haetonus annis facile vicenis caruerunt, expensis sponte oblatis curavit. u

Meddig használták e pecsétet s milyen volt, azt megállapitani nem lebet.
Az ujabb és ma is hasznéletban lévo pecsét az 1778-ik évazárnot viseli. A
sárga rézbe vésett, 33 mm. átmérőjű s eros vasfogantyuba szilárditott köralaku
pecsétnyomó balról- két körvonal között - jobbra futó s csillag által elválasztott
következő egyszerü felirattal van ellátva: Sigillum Gymnasii M. Ovariensis."

4:
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Kösspén a tudomány és művészet nemtői, a megkoszoruzott Apollo es Mlnerva
láthatók, alattuk pedig az évszám.

A fel ügyel e t jog á t Mária Teréziáig a kegyes- tanítórend kormá-
nya gyakorolta, megállapitvan az iskola tantervét. kijelölvén a tanintézet elöl-
járóját - a praefectust, később igazgatót és kinevezvén .a tanárokat. A tanintézet
működéséről nemcsak az idöközönkint bekövetelt jelentésekből szerzett magá-
nak tudomást a rend főnöke, hanem hivatalos látogatásai alkalmával minden-
kor személyes en s a hely szinén is meggyőződött arról, hogy a káptalani ha-
tározatok, sarendkormánynak tanügyi intézkedései nyert-k-e kellő elintézést.
A magyar-óvári társház története a következő rendfőnöki hivatalos látogatá-
sokról tesz emlitést:

1761. junius 13-án és 1764. május 20-án 'I'apo'csányi Glycér, 1768.
okt. 16-án és 1771. febr. 7-én Orosz Zsigmond, 1784. febr. 19-én Conrádi
Norbert, 1804. jun. 2-án Dományi Márk, 1806 máj. 26-án Egerváry Ignácz,
1810. jun. 14-én, 1815. jun. 17-én és 1820. jun. 6-áll Bella Mártou, 1833.
maj. 2·án, 1846. ápr. 26-án Grosser János, 1857. ápr. 27-én Nagy Péter, 1861
máj. 9-én PurgstalIer József, 1868 ápr. 6-án Somhegyi Ferencz, 1887. máj.
26-án Kalmár Endre és 1893. okt. 28-án Lévay Imre rendfőnökök.

Az 1776. évben a magyar királyi helytartótanács által kiadott, a közép-
iskolák szervezését megállapitó rendelet értelmében Mária 'I'erézia királynönk
9 tankerületre osztotta be az országot a közoktatás tekintetében. A magyar-
óvári gymnasium rendesen a györi tankerülethez tartozott, ki véve, mikor
II. József idejében csak 4 tan kerület volt és M.-Óvár a. pécsihez és 1849-ben
a pozsonyihoz csatoltatott. A császári kormány alatt a soproni cs. kir. katonai
kerülethez volt beosztva.

Az 1776-ik évtől kezdve tehát következő főigazgatói voltak a magyar-
óvári gymnasiumnak: 1876-1784 Niczky Kristóf gróf a györi tankerület-,
1785-1889. Vay István és 1799 -1801. Novák Krizosztom a pécsi-, 1802-1817
Paintner Mihály, 1818-1824-, Fejér György-, 1825 -1844. Dresmitzer József-,
1845-48. Deáky Zsigmond a györi, 1849-50 Sterne Ferdinanda soproni ka-
tonai kerület tanfelügyelője-;') 1855 -1860 Greschner János, kr. áldozó pap,
kir. tanácsos, a soproni katonai kerület tanügyi biztosa-, 1861-1877
Kádas Rudolf, prémontrei kanonok, kir. tanácsos, és 1878. - dr. Németh
Antal, kir. tanácsos, szintén a győri tankerület kir. főigazgatója -

') 1849-50 a tankerűletek feloszlásával a főigazgatósági hivatalok megszüntek s
ezek helyett cs. kir. kerületi felügyelőségek szerveztettek ; az óvári gymnasium a pozsonyi
kerülethez került.



IV.

TANNYELVE.

A gymnasium tan nyelve kezdetben és az 1783. év vegeig a latin volt,
mert a gymnasiumi tanításnak főczélja az volt, hogy a tanuló a latin nyelvet,
mint a műveltség alap feltételét, minél előbb elsajátítsa. Az 1784-ik évi május
IS-án n.409. sz. a. kelt patens értelmében - mely szerint ama körülmény,
hogy Magyarországon a latin az oktatási nyelv, azt igazolja, hogya magyar
nemzet még nem bir kellő szellemi érettséggel s nincs irodalmi nyelve -
továbbá, mivel a Magyarországban beszélt nyelvek közül a magyart legkevésbbé
lehet köznyelvnek tekinteni, azért hivatalosnak egyedül csak a németet lehet
kiszemeJni, mert ez a monarchia és a hadsereg nyelve, - behozatott anémet
nyelv, a hivatalokba és ugyanazon évben az iskolákba is. Az iskolákban a
helytartótanácsnak 1784. évi okt. h6 3-áll 42.629. sz. a. kelt leirata rendelte
el a német nyelvet oktatási nyelvül, azt írván, hogy ő Felsége az országban
tett körutja alkalmával sajnosan tapasztalta, miszerint a német nyelvet az or-
szágban kevés buzgalommal és fogyatékosan tanulják, miért is hivatkozással
az 1784. évi aug 2-án 18.420. sz. a kelt rendéletre meghagyatik, hogy a
jövő tan évtől kezdve fel nem vehető azon tanuló a latin iskolába, a ki néme-
tül nem tud, és ugyanez évtől kezdve a grammetikalis iskolák oktatási nyelve
múlhatatlanúl a német legyen. 1784-85·töl kezdve tehát németül folyt az oktatás
az óvári gymnasiumban, s ennek, valamint az ugyanekkor bebozott tandijfizetés
kötelezettségének lehet tulajdonítani, hogy a magyarajku és szegényebb sorsu
tanul6k el-el maradtak, s a gymnasium az 1789·ik évben teljesen megszünt.
II. Lipót a német nyelv helyett, mely iránt oly nagy volt az ellenszenv a
hivatalokban ép ugy, mint az iskolákban, behozta ismét a latin nyelvet
oly módon, hogy a humaniórákban a latint, a nyelvtani osztályokban azonban
a magyart használbatták.

1. Ferencz apostoli királyunk uralkodásának 7. évében nyilt meg ujra az
óvári gymnasium és pedig már azon jogosultsággal, hogya magyar nyelvet
mint rendes tantárgyat taníthatta s oktatási nyelvképen a latin mellett a ma-
gyart is gyakorolhatta.

Ez az állapot megmaradt 1844-ig, amikor V. Ferdinánd ő felsége el-
határozása folytán a helytartótanács julius hó 24-én 27215. sz. rendeletével

4·
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kimondja, hogy a magyal' nyelv az óvári gymnasiumban is oktatási nyelvnek
vehető oly módon, hogy a syntaxis ornata, a rhetorika és poésis, a görög é;;
római archeologia ezen tul is latin nyelven, a többi tantárgy, még a latin nyelv
is, magyarul tanítandó.

A helytartótanácsnak 1845. évi jan. 14· én 2283. sz. a. kelt rendeletével
behozatott a magyar nyelvnek kizárólagos használata az ügykezelésben is, csak
az a sajnos dolog, hogy iskolánkban nem sokáig bangoztatbatták szép nem
zeti nyelvünket. Zivataros idők jöttek, ezekre gyász következett s nemzeti nyel-
vünk 1850-ben ismét leszoríttatott jogos helyéről.

A soproni katona-kerületi cs kir. ministeri biztostóI már 1850 eVI
márczius hó 15. 91. sz. a. a következő leirat érkezett az óvári gymnasi um
igazgatóságához: ~ Aus dem am 4. M~il'z 1. J. eingesendeten Verzeichniss
der Lehrgegenstunde und Manuscripte, die ansehliessend rückfolgeu, habe
ich ersehen, dass beim AItenburger k. le. Gymnasium durchgehends die
Lehrspraehe die ungarisebe sei. Indem auf solche Wei se dem Bedürfnisse
der Bevölkerung (weleho deutsch ist) und den Bestimmungen d-r Grund-
siLtze über die prov. Organisation des Unterrichtswesons in dern Kronlande
Ungarn nicht entsprochen ist, sehe ich mich veranlasst, zu verordnen : dass
vom Sehuljahr 1850 - 51 angefangen die obligate Schulsprache in allen Klas-
sen des k. le. AItenburger Gymnasiums die deutsche zu sein habe, dagegen die
ungarisehe Spraehe als unobligates Spraehstudium am Gymnasium zu lehren sei.

Ich bestimme den ArJfang des nüchsteu Schuljahres als den Zeitpunkt
des Beginnes diesel' Anordnung, damit in der Zwisehenzeit die etwaigen
Hiuderoisse des Mangels an deutschen Schulbüchern und ner Professoren,
welebe der deutschen Sprache hinlanglich machtig sind beheben werd en können.

Es wird im Laufe des 2-ten Semesters der k. k. Herr Sehulinspektor
Sterne durch mich beauftragt sieh zu überzeugen, welehe Vorbereitungen von
Seite der Schuldireetion zur Ausführung meiner Anordnung getroffen wurde.
Hauer. "

Ezzel elrendeltetett ugyan a német nyelv behozatala, csakhogy egyelőre
még sem nyert ápolást, mert a gymnasium az 1850. évi szept. hó 9·én 1354.
sz. a. kelt rendelettel felfüggesztetett.

Az 1854 - 55. isk. évben ujra megnyilt óvári gyrnnasiumban a nyelvi
viszonyokat az 1855. évi jan. hó 1-én 2452. sz. a. kelt ministeri szabályzatnak
következő paragraphusai határoztak meg:

§. 1. Die deutsche Sprache ist an allen Gymnasien als unbedingt obli-
gater Lehrgegenstand in allen Klassen zu behandeln.

§. 2. Auch da, wo die deutsche Sprache nicht die Muttersprache der
Schüler ist'), sind sobald die Sehüler sie in so weit erlernt haben, dass sie

1) Az óvári gymnasium azok kőzé soroltatott, hol a tanul6k többségének anyany el-

ve anémet.



sie ohne Sehwierigkeit vers/eben, wenigstens eimge Gegenstande deutsch,
und auf Grundlage deutsch er Lehrbücher zu lehren. Auch ist es wünschens-
werth, dass mit dem Gebrau he der deutscben Sprache beim Unterricbte schon
im Untergymnasium begonnen werde, was schon jetzt keinem Anstande un-
terIiegen kann, wo die Sehüler in der Hauptschule bereits einigen U uterricht
im Deutschen erhalten, oder wo sie Gelegenheit haben") sich diesel' Sprache
als Umgangsprache anzueignen.

§. 3. Nebst der deutschen Sprache ist da, wo eine andere Sprache")
Muttersprache der grossen Mehrzahl der Schüler ist, auch diese als unbedingt
obligater Gegenstand dureh alle KIassen fül' alle Schüler zu behaudeln.

§ 4. Die Muttersprache der überwiegenden Mebrzabl der Schüler, ist
als Unterrichtsspracbe jedenfalls in solange anzuwenden, als nur durch sie
ein gründliches Verstandniss ermittelt werden kaun.

§. 5. Mehr alszwei lebende Spracherr könn en niemals an einem Gym-
nasium als Unterrichtssprachen gebraucht werden.

Ezen szabályzat értelmében egyes tantárgyakat magyarul, nagyobb ré-
szét németül tanulták, rendesen a német ajku tanulók. A magyar ajku növen-
dékeknek többnyire meg volt engedve, bogy magyarul tanulhatrák csaknem
az összes tantárgyakat, de nem is mult el egyetlen egy főigazgatói látogatás
sem anélkül, hogy ezért a tanári testület meg ne rovatott volna, mi több,
még az is kifogás alá esett, ha a tanár egyet-mást magyarul akart megértetni
a másképen nem tudó növendékkel. - Elmult ez a szomoru idő is, és a 60-
nas évek kezdete visszaállitotta nemzeti nyelvünknek törvényes jogait.

A magyar királyi helytartótanács 1860. évi nov. hó 24·én 35.409. sz.
a. kelt leiraíában azt jelezte, hogy Ö cs. kir. apostoli Felségének legfelsőbb
elhatározására a magyar nyelv Magyarország minden közigazgatási és tör-
vénykezési hatóságánál mint ügykezelési és hivatalos nyelv - mind a belso
szolgálatban, mind a kölcsönös érintkezésben - visszaállíttatott. Egyúttal je-
lentés tételre szólította fel az iskolafentartókat és az intézetek igazgatóit, valjon
minő módosítások mutatkoznak kivánatosoknak vagy szükségeseknek a nyil-
vános középtanodáknál az eddig használt tan nyelvre nézve. E felszólításra a
kegyes-tanítórend főnöksége 1860. évi deczember hó 8-án 145. sz. a. a kö-
vetkezőkben terjeszti fel jelentését a magyar-óvári gymnasiumot illetőleg:
"~Iiután Ó cs. kir. apostoli Felségének 1859-ik évi julius 20-án közzétett leg-
feleöbb elhatározásainál fogva a gymnasiumokban használandó tan nyelv körüli
intézkedés azokra bizatott, kiket ama tanintézetnek fentartása s illetőleg
tanárokkal való ellátása illet, ezen engedély alapján a kegyesrend főnöksége
abból az elvból kiindulva, hogy a tudomány czél, a nyelv eszköz, és bogy
nem észszerü a czélt az eszköz kedveért feláldozni, ugy intézkedett, hogy a

1) Mint Óvárótt is.
2) Óvárótt a magyar.
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magyar vidékbeJi gymnasiumukban a". oktatási nyelv egyáltalában a magyar
legyen. •. A magyar-óvári gymnasiumban megmaradt a már előbb elfoga
dott vegyes nyelv, tudniillik anémet és magyar ... Purgetaller. Rendfőnök."
A rendfőnöki felterjesztéssel megegyező leg nyilatkozott ugyan a gymn. igaz-
gató a többi fentartó nevében is, de már a következő év záró tanácskozásában,
azt határozza a tanári testület, hogy oktatási nyelvnek egyedül a magyart fog-
ják használni.

Erre vonatkozólag a m. kir. helytartótanács 186 L évi október hó 21-
éu 58.244 számu rendeletével az óvári gymnasiumot azok közé sorolta, me-
lyeknek oktatási nyelve egyedül a magyar lehet.

Nemzeti nyelvünk igy végleg visszaállíttatván régi jogaiba, elfoglalta
helyét, s a tanítás ez időtől fogva magyarul folyik zavartalanul egész a
mai napig.

A gymnasium I. osztályába ugyan még ma is kerülnek egyes ifjak,
kik a magyar nyelvet csak hiányosan vagy épen nem birják, de ezek egy
év alatt már törik a nyelvet s 2 -3 év alatt annyira viszik, hogy a tankerü-
leti kir. főigazgató 1893. évi látogatása alkalmával érdemesnek találta a kö
vetkezőket megjegyezni:

"Az intézet lényeges vívmánya, hogy sok német fiu szépen megtanul
magyarul, s e nyelvet szóban és irásban biztosan tudja használni."



V.

TANTERVEI S EZEK ·MÓDOSITASAI.

Mint mindennek, mit egészszé kell alakítani, bizonyos előre megállapi-
tott terv szerint kell történnie: ugy a tanítást is csak úgy végezhetjük sikere-
sen, ha annak czélját szem előtt tartva, követésében rendet, fokozatot és kellő
mérsékletet tartunk.

A magyar- óvári gymnasiumban követett tanítási terv ugyanazon válto-
sásoknak volt alávetve, mint az országnak legtöbb hasonló irányu tanintéze-
tének tantervei. Figyelemre méltó, egymástól sokban eltérő tanítási tervezetek,
melyek szerint a gymnasiumi tanitás menete intéztetett, módosult s változott,
az óvári gymnasium fenállása óta a következők voltak :

1. A Mária Terézia elötti tanterv .
2. A' "Ratio Educationis" tanterve .
3. A második "Ratio Educationis" tanterve .
4. Az "Entwurf" tanterve
5. Avisszaállított helytartótanács tanterve
6. A m. kir. vallás és közoktatásügyi miuisterium első

tanterve
7. A m. kir. vall.- és közoktatásügyi ministerium máso-

dik tanterve .
8 A m. kir. vall.- és közoktatásügyi ministeriumnak leg.

ujabb tanterve

1739-1776.
1777-1805.
1806-1849.
1850 -1860.
1861-1867.

1868-1870.

1871-1878.

1879-.

1. .A tanítás menete 1739-177 6-ig.

A 18-ik században leginkább el volt terjedve a Jézus-társaságiak tan-
terve s ezt követték általában a piaristák is - elvül fogadván, hogy az ifjúsá-
got nem sok) hanem alapos ismeretekkel kell ellátni. 1)

1) «Die Piaristen, welche, wie bemerkt, mit Beginn des achtzehnten ]ahrhunderts
neben den ]esuiten einen Einfluss gewonnen, eigneten sich au ch Klassenfolge und Lehr-
methode der ] esuiten in Bezug auf die alten Sprachen an; aber sie trugen daneben der
ausgesprochenen Richtung der Zeit in so weit Rechnung, dass sie ausserdem Mathematik
und Naturwissenschaften, Geographie und Geschichte in den Lehrplan aufnahmen.s Beer
f i, m. :468, :469. 1.
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Az általánosan követett tervet azonban a szükséghez s gyakran a helyi

viszonyokhoz képest saját hatáskörükön belül módosították, reudfőuöki utasi-
tásokkal s rendi gyűlések határozataival szabályozták, vagy a rend Eflye3 tag-
jai 1) által készitett módszerek szerint helyesbítették.

A végzendő tananyag nem volt szigo ru an meghatározva. sem annak el-
végzése szorosan az időhöz kötve, hanem az osztály tanár belátására biz va.
A tanár a gyöngébb tanulóktól a legszükségesebbet, a tehetségesebbektől töb-
bet, előhaladásukhoz s hajlamukhoz mért en bővebb s több ismeretet követelt.

Az oktatás középpontját, mint a 18-ik században általában, a hit-erkölcsi
tanítás képezte. A vallastan mellett a legnagyobb súlyt a latin nyelvre fektet-
fék. Ez volt az akkori tudományosság alapja s a műveltségnek legkiválóbb
feltétele. A számtan és szépirás, mint amely tanfárgyaknak tanítását ll. köz-
napi élet szükségletei sürgették, kiegészítették a középiskolának szorosan követelt
tananyagát. A többi tantárgyakat u. m. a magyaro, német- és a görög nyelvet,
a görög s római archeologiátés mythologiát, a természetrajzot, a történelmet
és földrajzot csak a körülményekhez, a tanárok buzgóságához, sokszor kedvtelé-
séhez és a tanulók igényeihez és szorgalmához képest kisebb-nagyobb terje-
delemben tanították.

A grammatikai tanfolyamot eeintén kettő, későbben három év alatt
végezték a szorgalmasabb és érettebb tanulók, - a gvöngébbeknek tovább tar-
tott. A tanárnak ugyanis szabad keze volt abban, hogy tehetségesebb növen-
dékeit akkor bocsátbalta ki kezéből, a mikor ezek arra képeseknek bizonyul-
tak és akkor szabadította meg osztályát olyanoktói, kik a többiek előhaladását
gátolták, a mikor azt jónak látta.

A grammatikai tanfolyam tananyaga következőleg oszlott meg:
1. A legalsóbb osztályban (el. infirna) a declinatiókon kezdték a tan-

évet s mig a gyengébbek az alaktan fokozatos tanulása mellett a moudatszer-
kesztésnek főbb szabályait gyakoroltak, addig a hal adók a syntaxisba fogtak,
forditván Oicero válogatott leveleiból egyes részleteket.

A vallástariból tanulták a hitről szóló fejezeteket, az ó-szövetség történe-
tét és Palesztina földrajzát.

A számtanból az első négy alapmiveletet - egész- és törtszámokkal.
és a törtenelemből az Árpádházból származott királyok történetét tanuJták.

A gramrnatisták és syntaxisták, kik eleintén egy osztályba jártak (el.
media et suprema) átisrnételve a főnevek nemeiról szóló szabályokat, hozzá-
fogtak az igetau tüzetes tárgyalásához, tanulták az egyeztetésröl szóló szabá-
lyokat és az esettant.

Olvasmányul szolgáltak a Grammatistáknak Phaedrus meséi, mig a syn-
taxisták Oornelius N epos történelmi rajzait ol vasták és fordították. Azonfelül

J) Bajtai: Methodus instituendae iuventutis apud Scholas Pias. - Cörver János
báró: Methodus instituendae iuventutis apud Scholas Pias in Hungaria.
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olvasták még mindkét osztályban Cicero nagyobb leveleit, s az itt nyert ma-
gyarázatok alapján gyakoroltattak a tanulék a magyar- és latin levélirásban.

Vallástanból tanultak a szerétet- éti reményről, az Ur imádságáról és a
szentségekről szóló fejezeteket -és az új-szövetség történetét.

A számtanból a tizedes törtek és az egyszerü hármasszabály tana volt
ez osztályok tananyaga, mig a hazai történelmet folytatólag 1. Ferdinandig
tanultak. Ezeken felül tanulták a grammatisták hazánk s Európa földrajzát, a
Syntaxisták a Chronologiát. -

A poéták a szótagok rnennyiségéről és a verslábakról szóló szabályokat,
a verssor és a versszak szerkesztésének módját tanuitak. A költészet történeté-
nek rövid ismertetése mellett olvastak. válogatott részleteket Cicero beszédeiből
Ovidius, Vergilius és Horatius költeményeiból, utánozván a classikus formát
magyar nyelven készitett házi dolgozatokban.

Vallástanból a rhétorokkal együtt hallgatták a keresztény igazságról szóló
részt, valamint a vétkek és erények tanát.

Számtan ból az arányokat és a kamatszámítást, természetrajzból az állat-
tant - s a törtérielemből az ókor négy legrégibb monarchiájának történetét
tanultak.

A rhetorok a stilistika részletes s a görög és római archeologia és my-
thologia kivonatos tárgyalása mellett olvastak Cicero beszédeit s válogatott
részleteket Vergiliusból és Horatiusból.

Számtanból az előbbi osztály anyagának ismétlése mellett a láncztörtek
szabályait, - természetrajzból a növény tant - s physikábóL a leggyakrab-
ban elóforduló tünemények magyarázatát tanulták.

A szépirás minden osztályban ápoltatott ; a magyar és német nyelvet a
latin nyelvvel párhuzamosan gyakorolták. A görög nyelvet, és a mértani és
építészeti rajzolás elemeit a humaniórák fejlettebb és szorgalmasabb tanulói
hallgathatták.

2 . .A tanítás tervezete Mária Terézia idf'jében. (1777-1805-1'g_)

Mária Terézia királynőnk uralkodása korszakot alkot a magyar nevelés-
ügy történetében.

A Jézus-társaság eltöröltetvén 1), Mária Terézia a nevelés- és tanítás ügyét
az állam érdekeibe vonta be, s rokonszenvét a kultura iránt nemcsak áldozat-
készsége, hanem helyes tapintats s bölcs mérséklete is bizonyítják.

Az 1776. évi aug. hó 12-én kibocsátott hely tartós ági rendelettel a ke-
gyes-tanító rendieknek átadatott 22 gymnasium, melyekben azok XII. Kelemen
pápa által még 1731-ben kiadott engedély alapján serdültebb és nemes szár-
mazásu ifjakat is taníttattak, mit előbb a jezsuiták beleegyezése nélkül nem
tehettek.

J) 1773-ban XIV. Kelemen pápa által.
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A piaristakat ez időben még ama kitüntetés is érle, hogya már eml~
tett Bajtai és Cörver piaristák által készitett tanítási módszerek alapul fogad-
tattak el a felsőbb rendelétre kész.íte't tanrendszerhez, melyet Ürményi József
és 'l'rsztyáussky Dániel 1777-ben állítottak össze, s mely ugyanazon évben

jelent meg Bécsben "Ratio Educationis totiusque rei literariae per Regnum
Hungariae et Provincias eidem adnexas'' - czim alatt.

A magyar királyi helytartótanács 1786-ban aug. 12-én adta ki a közép-
iskolák szervezését megállapító rendeletét, mely szerint Magyarország - ide
nem értve a kapcsolt részeket - nyolcz tankerületre osztatott. Niczky gróf,
a pécsi és györi tankerület ') főigazgatója 1777. okt. hó derekán hívta meg
kerületének igazgatóit Győrbe, hogy velök a központi megállapodások végre-
hajtása iránt értekezzék.

A tanácskozások alapját képezte a "Ratio Educationis" tanterve. mely
szerint az iskola czéljául kilüzetett, hogy első sorban nevelj en s azután ta-
nítson.

A középiskolák uj szervezete is vallás-erkölcsi alapra lévén fektetve,
komoly megállapodások tétettek az iránt, hogy a tanulők vallás-erkölcsi érzel-
mök ápolása és gyakorlása czéljából naponkint sz. misét hallgassanak, vasár-
és ünnepnapokon alapos hitelemzésben részesüljenek.

A hitelemzésre kiváló gond fordíttatott. mert a tulajdonképeni hitoktatás
itt történt, a mennyiben a vallástaut rendes tantárgyként csak a kezdő gymna-
zistáknál tanitották.

A nRatio Educationis" tanterve az óvári gymnasiumban az 1777-78.
isk. évben lépett életbe és pedig először csak a schola latina vagy gramma·
tica 3 osztályában.

A három grammatikális osztályban heti .20-.20 órában tanítottak a)
oly tantárgyakat, melyek minden tanulóra nézve kötelezők, - b) melyek vala-
mennyi tanulóra hasznosak- és c) melyek csak egyes kiválóbb ifjaknak szük-
ségesek vagy hasznosak voltak.

a) A kötelező tantárgyak voltak: a latin nyelv, számtan, helyes- és szép-
irás és a természetrajz.

A latin nyelv tanításának czélja az lévén, hogy a tanulók azt szóban és
irásban minél előbb elsajátítsák, e nyelv tanítására hetenkint 10-10 órát
szántak.

Az I. osztályban különös gondot fordítottak a szóbőségre és azért a kis
principistáktól szigoruan megkövetelték, hogya nyelvtani szabályokon kivül
az óráról-órára feladott vocabulumokat (megtanulandó szókat) is megtanulják,
és pedig nem csak jelentményüket, hanem azok alkalmazását is a beszédben.

A II. osztályban a nyelvtani szabályok teljes elsajátítása mellett bővítet-
ték a szókincset- szószármaztatás, alefordított s igy teljesen átértett latin

') Oda tartozott a magyar-óvári gymnasium is.
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szövegnek szószerinti és sajá.t szavakkal való elmondása s az által, hogy
a II. félévtől kezdve már minden tanulónak latinul kellett beszélni.

A Ill. osztályban a nyelvtan alap os átismétlése mellett olvastak a ta-
nulók a szerzett szóbőség ébrentartása czéljából szemelvényeket Plautusból,
Terentiusból, Oicerónak, Senecának és Pliniusnak egyes leveleit s Historia
Naluralisát, egyes részleteket Phaedrusból, Vergilius- és Ovidiusból. -

Asz á mta n tanítására hetenkint 2-2 óra fordíttatott minden egyes
osztályban. A négy alapmüvele nek egész- és törtszám okkal való begyakorlá-
sán kivül ismertették a császári királyi tartományokban forgalomban lévő
pénznemeket s a nálunk használatban lévő súly- és hosszmértékeket. A hár-
masszabály s kamatszá.molás titkaiba már csak az üg-yesebb s azon tanuló-
kat vezették be, kik a. grammatikális osztályok befejezése után tanulmányaikat
tovább folytatni. nem kivánták.

A ter m ész e tra j z szintén heti 2 - 2 órában nyert osztályon kint
ápolást. Az I. osztályban ismertették a négylábu hézi- és vadállatokat, a házi
szárnyasokat; a madarakat, halakat, hüllőket, rovarokat és férgeket hasznos-
ságuk és kártékony voltuk szerint.

A II. osztályban tanitották a növény tant, ismertetve a hazai hasznos
növényeket, a gabona és takarmányféléket, gyümölcs- s erdei fáinkat s a hazánk-
ban meghonosított növényeket.

A llI. osztály természetrajzi tananyagát az ásvány tan képezte: tanul-
tak egyes savakat és sókat ismerni, leirták a kőszenet, az érezeket, és a ne-
mes köveket.

A szép- és helyesirás csak az L osztályban taníttatott heti 2 órában.
1. A hasznos tantárgyak közül csak a földraj zot tanították minden osz-

tályban heti 2-2 órában.
Az I. osztályban ismertették a Magyar birodalom felosztását kerületek

s vármegyék szerint, az egyes megyék és városok leirását, különösen Moson
vármegyét, melyből kiin dulva beutazták térképen a szomszéd megyéket s meg-
tanulták ezek hely-, hegy-, víz-, népességi s nemzetgazdászati viszonyait.

A II. osztályban kiterjesztették e térképutazásokat az egész Magyaror-
szágra és kapcsolt részeire.

A Ill. osztályban pedig az örökös tartományok, Ausztria-, Belgium és
az uralkodóház olasz birtokainak s Európa többi államainak földrajza tár-
gyaltatott.

A történelmet a U. és Ill. osztályban tanították heti 2-2 órában.
A Il-ikban tanultak a görögök és rómaiak történetet és a Ill-ik ban ba-

zánk történelmét, különösen figyelmet fordítva azon motivumokra, melyek
által a fogékony ifjúságot a király iránti hűségre, a haza szeretetére s min-
den szép s nemes példa utánzására, valamint a történelem által bélyegzett vét-
kek kerülésére buzdithatták.

b) A hasznos tantárgy ak közé felvétettek : A magyar- és a tanintézet
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székhelyén használatos nyelvnek tanítása. Ezekre ugyan a tanterv csak a Il. és
Ill. osztályban szán] heti 2 -2 órát, s mégis elérbetőnek vélte, hogy a ta-
nulók rövid két év alatt a magyar és német nyelvben is oly haladást tehet-
nek, mint a latin nyelvben.

c) A grammatikai osztályok rendkivüli tantárgyai voltak: a görög nyelv,
melyben csak a II. és IIL osztálynak azon növendékei gyakoroltottak, kik a
humauiorákra készültek; a mértan, melynek tanulását a II. osztályban oly
tanulók kezdhették meg, kik a számtanban és a szépirásban kitüntek - és a
természeti, meg a hazai jog, melyben azon tanulók nyertek némi oktatást, kik
tanulmányaikat a Ill. grammatikális osztálylyal befejezték.

A grammatikális osztályok tantárgyait sikerrel végzett tanulők felléphet-
tek a középiskolai oktatás másodfoku iskolájába, a tulajdonképeni gymnasiumba
milyen Óvátett lS01/2-ben lépett' ujra életbe.

A humaniórák rendes tantárgyai voltak:
1. A latin nyelv. Tárgyalták a vers- és szónoklattaut. Hogy a tanulék

ezekben sikeresen haladhassanak, nagy súlyt fektettek a stilus gyakorlására, a
római régiségekre, a mythologiára s főleg az auctorok olvasására ugy, hogy
a latin nyelv tanítására betenkint 12-13 óra esett osztályonkint.

2. A görög nyelv, mely II. József alatt a nRatio Educationis'<tól el té-
rőleg kötelezővé vált már a grammatika legfelsőbb osztályában, a humaniórák-
ban folytatást és kiegészitést nyert ugy, bogy a tanulók az auctorok olva-
sásában fennakadás nélkül haladhattak.

3. A magyar, és német nyelv párhuzamos tanítására s gyakorlására
mindkét osztályban heti 2-2 óra sz olgált.

4. A rendszeres logika, melynek ismerete az auctorok olvasásánál érté-
kesíttetett, a poesisban tárgyaltatott heti másfél órában.

5. A földrajz. A gymnasium mindkét osztályában heti 2-2 ó,'oí.ban ta-
nittatott. Ismételték először hazánk s Európa földrajzát s azután a többi világ-
rész ismertetésére került a sor.

6. A történelem. A poesisban előadatott hazánk oknyomozó, és a cs. kir.
tartományok rövid története; a rhetorikában pedig a római birodalom törté-
nete (Habsburgi Rudolf uralkodásától kezdve.)

7. A természetrajz. Heti 2 órában tanították az ásvány tant a poösisban,
a növény- és állattant a rhetorikaban heti 2-2 órában.

8. A természet és hazai szokásjogot a rhetorok, a physikát a poéták ta-
nulták azon esetben, ha a humaniórákkal befejezték tanulmányaikat.

A második nRat~'oEducationis" tanieroe. (1806-1849-ig).

Az 1791-iki orszá.ggyülés tanugyi bizottságai által tervezett alapelvek s
módositások csak I. Ferencz királyunk uralkodása kezdetén nyertek kifejezést
a "Ratio Educationis publicae" czimü munkában. Ezzel uj tanrendszer s isko-
lai szervezet lépett életbe, és a középiskolai oktatás 3 részre osztatott: az első
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rész a grammatikai iskolákat foglalta magában 4 éves tanfolyammal (kís gym-
nasium); a második rész az ugynevezett humanisták 2 éves tanfolyamából
állott (nagv gymnasium) és a harmadik rász a 2 éves bölcseleti tanfolyam volt.

A magyar óvári gymnasiumban az uj tanterv az 1806;7. isk. évvel lé-
pett életbe.

A grammatikai iskolák tanfolyamainak tantárgyai voltak: 1. A vallás-
tan. I-IV. osztályban tannlták hetenkint 4 félórában az eJ kölestant és a bib-
liai történetet.

2. A latin nyelv kapcsolatosan a magyar- és a német nyelvvel, mely
utóbbi, mint uralkodó anyanyelv, csak az 1. ps II-ban taníttatott. A latin nyelv
tananyaga - az I. osztályban heti 15, s a IL osztályban heti 12 órában - az
alaktan volt. Nagy súlyt fektettek a helyes kiejtésre, a helyes- és tiszta irásta
és a kellő szóbőség elsajátítására. A ITI osztályban heti 10 órában tárgyaltak
a syntaxist S olvastak Oicero rövidebb leveleit, Oato maiort és szemelvényeket
Cornelius Neposból és Justiniusból. A IV. osztályban heti 10 órában volt a
syntaxis ornata és a verstan. Olvasmányul szolgáltak szemelvények Oiceróból,
Sallustiusból, Julius Caesarból, Oornelius Neposból, Plautus és Terentius szin-
játékaiból és Ovidiusból. A HI. és IV, osztályban a latin beszéd gyakorlására
és az irásbeliek revísiójára forditottak nagy gondot.

3. .A földrajz. A II. osztályban hetenkint 2 órában előadták Magyaror-
ország és a kapcsolt részek földrajzát a földteke ismertetésével; a Ill-ikban
hetenkint 2 órában Erdélyország, Galiczia, Lodomeria, és az európai Török-
ország földrajzát, és a IV-ikben ugyanannyi órában az uralkodó ház Magyar-
országon kivül eső örökös tartomúnyaiuak physikai és mathematikai földrajzát.

4. A történelernből tanulták heti 2- 2 órában hazánk történetér a Ill.
IV. osztályban.

5. A számtan. Osztályonkint heti 2-2 órában:
1. osztályban a négy alapmü velet egész számokkal,
II. osztályban a npgy alapművelet törtekkel.
lll. osztályban arányok- s hármasszabály - és a
IV. osztályban a tanultak ismétlése s begyakorlása képe zték a végzendő

tananyagot.
A humaniórákban pedig tanulták a vallástanból heti 4 fél órában az

erkölcstant, a szertartások tanát és a keresztény egyház történetét.
A latin nyelv hetenkint 9 - 9 órában adatott elő és pedig: rbetorica

kapcsolatban a logika elemeivel, illetőleg poética a mytbologával, archeologiá-
val s megfelelő olvasmányokkal. A magyar nyelvre is gondot fordítottak, a
mennyiben 1818-19-től kezdve beti 1-1 órában olvastak magyar irókat s
házi dolgozatokban reprodukálrák a classikus olvasmány tartalmát.

A földrajzból heti 2-2 órában ismételték a grammatikai osztályok tan-
anyagát s tanulták tüzetesebben Európa, Ázsia, Afrika és Amerika földrajzát.

'I'örténelemből heti 2-2 órában Magyarország történetét tanultak - a
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természetrajzból egy-egy órában: a poötikában növény- és ásvány tant, a rhethori-
kában állat- és embertant tárgyaltak, a számtanból pedig heti 2 -2 órában a
grammatikalis osztályok tananyagát ismételték s alkalmazták a közéletben elő-
forduló számolásokra.

3. Az Organisations Entwurf tanterve (1850-1860.)

A Bécsben 1850-ben megjelent "Entwurf der Organisation der Gymna-
sien und Realsehulen in Oesterreich " az óvári gymnasiumban csak az 1854-55.
isk. évben nyert alkalmasast. Ekkor nyilt meg ugyanis a felfüggesztett gymna-
siumnak 1. osztálya és 1857 - 58 ban már mind a négy osztályban az Ent-
wurf szerint folyt a tanítás.

Az Entwurf tanterve :
1. osz tál Yban. Vallastan heti 2 órában. Hit- és erkölcstan.
Latin-nyelv heti 8 órában. Név- és igeragozás alkalmas fordításokkal.
Német- és magyar nyelv heti 4 órában. Alaktan hel yesirási-, beszéd-

és értelem gyakorlatokkal.
Történelem és földrajz heti 3 órában. Az általános és politikai földrajz

elemei alapvetésül a történelmi oktatáshoz.
Mennyiségtan heti 3 órában. 1. fél évben számtanból a négy alapmű-

velet egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel ; Il, f. é. mértauból a
vonal, szögek, három- és négyszögek szerkesztése és leírása.

'l'ermészetrajz heti 2 órában. Állattanból az emlősök, puhányok és izlábuak.
II. osz tál Yban. Vallastan beti 2 órában. A kath. egyház ezertartásai.
Latin nyelv heti 8 órában. Az igeragozás ritkább és rendhagyó alakjai-

nak begyakorlása forditások és írásbeli dolgozatok alapján
Német- és magyar nyelv heti 4 órában. Mondattan. Beszéd- és értelem-

gyakorlatok.
Történelem és földrajz heti 3 órában. Az ókor története 476-ig Kr. u.

s a történele mben előforduló helyek földrajza.
Mennyiséglan heti 3 órában. Számtanból : Arányosság, hármasszabály s

különböző mértékek ismertetése. Mértanból : a három és több oldalu idomok
nagyságának kiszámolása, átalakitásuk s osztásuk.

Természetrajz heti 2 órában. 1. f. év. Madarak, hüllők és halak; II. f. év.
Növénytan.

Ill. osz tálJ ban. Vallastan heti 2 órában. Bibliai történet: ó-testamentom.
Latinnyelv 6 órában. Az előző osztályok tananyagának ismétlése mallett

heti 2 órában az esettan s heti 4 órában Cornelius Nepos olvasása s fordítása.
Görögnyelv heti 5 órában Név- és igeragozás a p.L végü igékig,
Magyar és német nyelv heti 3 órában. A nyelvtan ismétléss mellett pró-

zai s költői darabok olvasása s fordítási gyakorlatok.
Történelem és földrajz heti 3 órában. A közép és ujkor különös tekin-

tettel az osztrák állam történetére.



Természetrajz beti 2 órában T. f. é. Ásvány tan, II. f. é. Természettan,
általános tulajdonságok halmazállapot, alapelemek, hőtan.

IV. osz tál Yban. Vallástan beti 2 órában. Az uj- szövetség története.
Latin nyelv heti 5 órában. Az előbbiek ismétlése mellett a módok tana.

Olvasmány: Caesar de bello Gallico.
Görög nyelv beti 4 órában, a [LL-végü igék, a rendhagyó név- és ige-

ragozás - forditásokkal.
Magyar és német nyelv heti 3 órában. A nyelvtan ismétlése mellett

költői és prózai darabok olvasása, fordítása s emlézése.
'l'örténelem és földrajz heti 3 órában. Az ujabb történet befejezése. Nép-

szerű honismerletés, az osztrák történet főbb mozzanatainak ismertetése alkal-
mas összefoglalásokban.

Mennyiségtan heti 3 órában. Számtanból : Összetett aránylatok, elsőfokú
egyenlet ek egy ismeretlennel. Mértanból : Vonalak és síkok egymáshez való
helyzete; a testek fófajai, alakjok és nagyságuk meghatározása.

Természettan heti 3 órában Egyensuly és mozgás. Hangtan, fénytan,
mágnesség, elektromosság, a csillagászati és physikai földrajz elemei. - .

Rendki vüli tantárgyakként előadattak az 1856/7. isk. évtől kezd ve az
ének, a szépirás és a rajz.

4. Á visszadllított helytartótanács dlial kiadott ideiqlenes tanterv.
(1861--1867)

A magyar királyi helytartótanács, tekintettel az eddigi tanrendszernek
hiányaira és a közvélemény sürgető igényeire, a következő változtatásokat
rendelte el az 1861. évi okt. hó 2 l -én 58244. sz. a. kelt következő rende-
letéveI:

nl. Miután úgy találtatott, hogyaszakrendszer szerinti tanítás a gymna-
siumok legalsóbb osztályaiban az eddigi tanításrend legkiválóbb hiányai egyi-
kéül birodalornszerte általánosan el van ismerve, mig ellenkezőleg ennek he-
lyébe az osztályrendszer általánosan ajánltatik, mint a mely Magyarország
középtanodáiban régebben is divatozott. mely nemcsak a tanítás czéljá nak
könnyebbítésével jár, de a tanulóra nézve nevelési szempontból minden más
rendszernél elónyösebb, üdvösebb befolyásúnak mutatkozik, mennyiben az
elemi tanodaból a gymnasiumba belépő tanuló egy tanítóhoz könnyebben szok-
ván, könnyebben tanul, s folytonosan azon egy tanító oktatása és felügyelete
alatt állván, egy nevelési irányt nyer, mely miatt a gymnasiumi mostani tan-
erőknek nem kell szaporíttatniok, s mely minden különös nehézség nélkül
létesíthetőnek látszik, annálfogva az osztály tanítás már a. jövő iskolai évben
(mely kivételesen november l-én vette kezdetét) a gymnasiumok két első
osztályába behozatik úgy, hogy mindegyik osztályban csak egy tanító fog
múködni, önként értetvén. hogy amely gymnasiumok világi tanítókkal bir-
nak, ott a vallásban' az egyházi rendből kell külön tanítónak 'oktatnia, -
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valamint, hogy e módositás a gymnasiumok eddigi 8- illetőleg 4·0,zt:í.lyu
természetén egyéb tekintetben mit sem változtat.

IL A tanórák felosztása és 3. tanítandó tantárgyakra nézve - külöuös
tekintettel egy felől az eddigi tanrendre. másfelől pedig arra, hogy a közvéle-
mény legsürgősebb igényei lehetőleg kielégíttessenek: a jövő tanévre nézve
az ide mellékelt . [, táblázatban összeállított kir. főgym nasiu mok számára szer-
késztett tanterv bocsáttatik ki E tanterv szcrint az első két osztályban az osz-
tálytanítás, a többi osztályokban fölfelé pedig a szakrendszer fog alkalmaztatui
oly módon, hogy a tanítók száma az osztályokban csak fokonkint növekedik
s hogy egynemű s ugyanazon tantárgyak az összes felsőbb osztályokon ke-
resztül, lehetőleg egy tanító által adassanak elő, s hogy az úgynevezett osz-
tálytanársággal rendesen a magyar nyelv tanítói bizasaanák meg. Az eddigi
tantárgy ak majdnem kivétel nélkül megtartatván. ezeken kivül némely tan-
tárgy gyal a hazai érdekek és a tauügyhoni haladáshoz képest szaporíttatnak
es illetőleg terjedtebben adatnak elő. u Ezek szerint:

1. A valléstan hetenkint 16 órában, minden osztályon keresztül két órá-
ban taníttatik.

2. Rogy hazánkban annyi emlékkel egybekapcsolt latin nyelvben az if-
júság teljes jártasságra tehessen szert s alkalma legyen a szivet e s lelket ne-
mesitő latin olassicusokkal bővebben megismerkedbetni: e nyelv és irodalom a
gymnasium minden osztályán végig tauittatik (I. 7, II 8., IIL és IV. 6-6
heti órában).

3. A görög nyelvnek a latinnal sokkal korlátoltabb szüksége, s a kez-
dőknél több rendbeli nyelvnek egy időben való tanulásának hátranyos volta
tekintetéből, a görög nyelvtan és irodalom csak az V. osztálytól kezdve föl-
felé fog taníttatni, összesen hetenkinti 8 órában.

4. Az eddigelé oly mostohán kezelt magyar nyelv és irodalom alapos
ismeretének szüksége társadalmi és politikai tekintetekből elkerülhetetlenne válván
a hazában, annak minden osztályon keresztül kötelező tantárgyként tanítása
akként vétetik M. hogy az úgynevezett vegyes gymnasi uruoknál (a magyar-
óvárinal is) a táblázat szerint az I. osztályban hetenkint 5, a többiekben pedig
mindnyájában hetenkint 4 órában fog taníttatni.

A magyar nyelvnek sikeres tanítása a vegyes gymnasiumokban következő
módon mutatkozik ezélszerüen létesíthetőnek : Az I. s II. osztály tanulói
kezdőkre és haladókra akként osztassanak fel, hogy az I. osztály tanítója a
kezdőket, a II. osztály tanítója pedig a haladókat tanítsa. A Il l., IV. es V.
osztály ifjúsága kezdők, - haladók - es haladottakra osztassék fel akként, hogy
a Ill. osztály magyar nyelv tanítója e nyelvet a kezdőknél, a IV. osztály
magyar nyelv tanítója pedig a haladóknál tanítsa.

5. A földrajz tanításánal az o nemü ismeretekbeni fokozatos haladás tü-
zetett ki czélul. A haza területi helyzetének, részeinek, tulajdonságainak s neve-
zetessegeinek eddigelé háttérbe szorított megismertetése e tantárgy körében a
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legelső szükség lévén: az I-ső osztályban Magyarország, II· ban az osztrák'
birodalom és Európa és a IlL osztályban a többi világrészek földiratának
tanitásn szabatik ki.

6. A hazai történet alapos ismerete az igényeit hangosan követelő köz-
félemény előtt mulaszthatlan polgári kötelességnek tekintetvén, annak eddigelé
elhanyagolt vagy kicsinyes és sok részben kerlátolt tanítását ezen tul a tárgy
Iontosságához mért terjedelmű, lehetőleg részrehajlatlan hűségű, s helylyel-
közzel a kortannal, földirattal és államismévei felvilágosított történelmi élénk
előadásnak kell felváltani. Ekként szükséges kezelni a világtörténelem taní-
tását is, Ennélfogva a történelmi oktatások már a harmadik osztály tól kezdve
minden osztályon keresztül folynak akként, hogy ezekre a 3. 4. s 5. osztály-
ban hetenkint 2 óra fordittatik minden gymnasiumnál.

7. A mennyiségtan minden időben a reáltudományok legfontosbika lé-
vén, az ifjúság ítélő tehetségének fejlesztésére is hathatós befolyást gyakorol-
ván, ezentúl is minden osztályon keresztül (1 - IV. osztályban heti 2 -2 órá-
ban) fokozatosan és oly mértékben fog taníttatni, hogy ebből a technikai tan-
pályára készü lők is elegendő előismereteket szerezhessenek.

1. oszt. A négy alapmüvelet egész számokkal és közönséges törtek kel.
Fejszámolás.

II. oszt. Tizodes törtek. Arányok. Aránylatok. Számolási rövidítések. Fej-
számolás. '

III oszt. Hármas, - társaság, - vegyítés - és lánczszabály. Fejszámolás. A
példákban az összes számlaura figyelem forditandó.

IV. osztályban. A 6 algebrai műtét,
8. A természetrajzból a Ill. osztályban az állattan, a IV-ik osztályban

a növény, az V. osztályban az ásvány tan heti 2-2 órában tárgyalandó.
9. A természettanra is szükségesnek találtatik annyi gondot és időt for-

dítani, a menuyit a közmüveltség s a tudománynak e téreni haladása okvet-
lenül megkiván és a meddig az a humanus tanok fölfrissitésére, de nem 01-
nyomására szolgál, Ennélfogva a természettannak is fokozatosan egész köre
taníttatik. A negyedik osztályban heti 2 órában népszerüen tárgyalandó a
vegytan.

A helytartótanács rendeletének tantervét csak a gymnasium 4 alsó
osztálya követte ugy, hogy a fentjelzett rendes tantárgyakon kivül egyes ta-
nulók a franczia nyelvben, a szabadkézi rajzban, a műénekben .és 1866/67.
évben az 1. és II. osztály növendékei a szépirásban is nyertek oktatást.

6. A ma.gyar 1cirályi oallds- és lcözoktatásügyi ministerium által'ciadott elso
g,1jmnasiumi tanterv. 1868-1870.

Eötvös József báró, közoktatási minister kerszakot alkotá reformterve
szerint szervezendő 9 évi tanfolyamu közép iskolából csak az ugynevezett kis-
4: osztályú- és a nagy- 6 osztályn gymnasium emelkedett érvényre. A 3 éves

5
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lycealis CUl'SUS, vagyis a 9. osztályu lyceum, a nagynevü minister korai ha
lála miatt nem jöhetett létre.

Az 1868. évi 14.464. sz. rendelettel kiadott uj gyrnnasiumi tanterv, a
magyar-óvári gymnasiumban az 1868 - 69. isk. évben lépett érvénybe és a tan-
anyag következőkben állapíttatott meg .

. I. osz tál y. Vallástan hetenkint 2 órában. Hit- s erkölcstan.
Magyar nyelv hetenkint 3 órában. A. nyelvnek a mondattanra fektetett

alaktana. Értelmes olvasá" s helyesirás. Az olvasottak elmondása selszavalása.
Latin nyelv hetenkint 6 órában. A névszók alaktana. Szók emlézése s

fordítási gyakorlatok.
Földrajz hetenkint 2 órában. A mértani- és természettani földrajz alapfo-

galmai. Az 5 földrésznek s a tengernek általános és összehasonlító leírása. Rö-
vid népisme és Magyarország földrajza.

Mennyiségtan hetenkint 5 órában. Számtan 3 óra. A lü-es számrend-
szer, a 4 alapmivelet egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel s meg-
nevezett számokkal. Mértan 2 óra. Pont, vonal, szög; három,· négy és sok-
szög. Ezen idomok alkalmazása a mindennapi életben s a mértaui rajzban.

Természetrajz 2 órában. Állattan.
Rajz hetenkint 4 órában. Mértaní alakok, szabadkézi rajzolás, eleintén a

a táblára rajzoltak után, későbben sodrony vagy faminták után.
Testgyakorlás hetenkint 2 órában. Rend-, szabad- és eszközgyakorlatok

oly módon, hogya tanulők egész teste igénybe vétessék egy-egy óra alatt
Szépirás hetenkint egy órában.
II. osz tál y. Vallástan hetenkint 2 órában. Szertartástan.
Magyar nyelv hetenkint 3 órában. Mondattan, szókötés, a többi ugy mint

az I. osztályban. Hetenkint iskolai irásbeli gyakorlat.
Latin nyelv hetenkint 6 órában. Az I. osztály tananyagának ismétlése

és az alaktan teljes befejezése, megfelelő fordítási gyakorlatokkal.
Földrajz hetenkint 2 órában. Ausztria bővebb leírása s Eúrópa földrajza.
Mennyiségtan hetenkint 5 órában. Számtan 3 órában. Számolási rövidíté-

sek. Olaszgyakorlat. Arányok. egyszerű s összetett hármasszabály. A tőke-, kamat
és száztóli helyes fogalma. Mértan heti 2 órában. A kör fogalma s tulajdon-
ságai, kerületének s területének kiszámítása, körbe irt és körülirt sokszög.
Három-, négy- és sokszögek területe. Idomok átalakítása.

Természetrajz hetenkint 2 órában. Télen ásványtan , nyáron növénytan.
Rajz hetenkint lj, órában. Mértani rajzok szerkesztése körzővel s vonal-

zóval. Szabadkézi rajzok: az emberi fej egyes részei.
Testgyakorlás u. m. az 1. osztályban.
Szépirás hetenkint 1 órában \1. m. az 1. osztályban.
Ill. osz tál y. Yallástan hetenkint 2 órában. Az ó szövetség története.
Magyar nyelv hetenkint 3 órában. Szóképzés. Mondatkötés. Az irály



- 67

főbb szabályainak ismertetése s polgári ügyiratok. Irásbeli gyakorlat ok ti. ni.
a II. osztályban.

Német nyelv hetenkint 2 órában. Olvasás, irás. Alaktan mondattaui ala-
pon folytonos fordí tási gyakorlatokkal.

Latin nyelv hetenkint 5 órában. Mondattanból az esettan megfelelő for-
dításokkal. Olvasmány: Szemelvények Justiniusból s Oornelius Neposból. Heten-
kint tüzetes iskolai irásbeli gyakorlat .

. Földrajz hetenkint 2 órában. Ázsia, Afrika. Amerika és Ausztrália
földrajza.

Történelem hetenkint 2 órában. Magyarok története a vegyes házakból
származott királyokig.

Mennyiségtan hetenkint 3 órában. Számtan 2 órában. Aránylatok é,
Kamatszámolás. 'I'ársaség-, elegyítési- és láncz szabály. Mértékek és pénzisme,
méterrendszer. - Mértan 2 órában. A vonalak és síkok: egymáshoz való
fekvése. A szögletes testek nemei, felületok és térfoga.tuk kiszámitása.

Természettan hetenkint 3 órában. .A testek közös tulajdonságai ; az elem,
sav, alj, só fogalma. Hőtan. Delejesség. Villamosság.

Rajz hetenkint 4 óra. Mértani rajz összhangsatban a mértani alaktan tanítá-
sával heti 2 órában. A szabadkézi rajz heti 2 órában. A fejrajzolás folytatása,
árnyékolás, ékítmények.

Testgyakorlás u. mint az I. oszt.-ban.

IV. osz tál y. Valléstan hetenkint 2 órában. Az ujszövetség története.
Magyar nyelv hetenkint 3 órában. Az irálylan és az ügyiratok tanának ki-

egészitése, szó- és versmértan megfelelő olvasmányokkal s kéthetenkint egy-
egy önálló iskolai irásbeli dolgozattal.

Német nyelv hetenkint 3 órában. Ar. alak- és mondattan kiegészítése s befe-
jezése. Szókincs gyii.jtése s jelesebb mondások emlézése. Fordítások.

Latin nyelv hetenkint 5 órában. Mondattanra 2 óra, olvasmányokra 3 óra
esik. A prosodia és a metrika előrebocsátásával olvasandó Oaesar és Phaedrus,
minden héten egy iskolai gyakorlat.

Történelem hetenkint 2 órában Magyarország történetéből a vegyes há-
zakból s a Habsburg házból származott királyok párhuzambau a világtörténet
egyidejű nevezetesebb eseményei vel.

Mennyiségtan hetenkint 3 órában. Számtan 2 6rában . .A.négy alapmüvelet,
hatványozás, gyökfejtés megjelölt közönséges számokkal. ~Első fokú s tiszta
másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Mértan 1 órában. A gömbölyű tes-
tek nemei, azoknak felülete és térfogata.

Természettan hetenkint 4 órában. 1 f. é. A testek egyensúly- és mozgástana,
hangtan, fénytan. A II. f. é. Vegy tan. Elem s vegyület fogalma. Vegylörvé-
nyek . .A. természetben és közéletben előforduló érdekesebb anyagok tárgyalása
kisérletekkel s vegyszámtani gyakorlatokkal.

ó·
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Szabadkézi rajz heti 4: órában. Nagyobb fejminták, testrészek, egész
emberi alakok és ékítményele

Testgyakorlás heti 2 órában, u. m az I. osztályban. - Mint melléktárgyak
előfordulnak a műének, a gyorsirászat és a franczia nyelv.

7. A hetvenes éoel: tanterve. (1871-1878).

A hetvenes években Eötvös József báró, lycealis reformjának terve el·
vettetett s az 1871. évi szept. hó lS-án 20.855. sz. a. k. rendelettel kiadott
uj tanterv már az 1871-72. isk. évvel lépett életbe oly megjegyzéssel, hogy
az a négy alsó osztályban alkalmazható a nélkül, hogy az átmenetre külöuös
intézkedés szüksége fenforogna.

Ezen tanterv az Entwurf tantervének csak módositása s az előbbitől fő-
leg abban tér el, hogy Óvárott, mint oly helyen, hol a német nyel ven kivül
más nyelv nincs használatban, ezt a nyelvet az 1. és II. osztályban is kellett
tanítaui heti 2 - 2 órában. A többi lényegesebb eltérés egy· két tantárgynak
óraszámában s abban található, hogy a görög nyelv az V., az algebra pedig
a IV. osztálytól kezd ve tárgyaltatott.

E tanterv szerint a tananyag beosztása a következő volt:
1. osztály. Vallástan hetenkint 2 óra. Hit-, és erkölcstan.
Magyar nyelv hetenkint 3 óra. A nyelvnek a mondattanra fektetett alak-

tana, még pedig: az egyszerű, bővitett, összevont és összetett mondatokban,
azok lényegének s egymásközti külömbségének megismertetésével. Értélmes
01 vasás, helyesírás, az olvasottak előadása és szavalása s ezzel összhangzólag
a tananyaghoz alkalmazott folytonos gyakorlatok.

Latin nyelv hetenkint 6 óra. Az alaktanból a nevek, igék, névmások
szabályos alakjai, azok begyakorlására megfelelő példák alapj án; sark- és sor-
számok, elöljárók, kötőszók. A szükséges szók ernlézése. Hetenkint egy iskolai
irásbeli gyakorlat.

Német nyelv hetenkint 2 óra. Tananyag ugyanaz, mint az I. oszt. ma-
gyar nyelvben.

Földrajz hetenkint 2 óra. A mértani és természettani földrajz főpontjai
s az általános földrajzi fogalmak magyarázása. A tengereknek s az öt föld-
résznek általános és összehasonlító leírása. Végre az általános népisme rövid
és jellemző vonásokban. Mindez négy hónap alatt. Ezután az évfolyam többi
részében Magyarország földrajza.

Mennyiségtan hetenkint 4: óra. - Számtan. A tizes számrendszer. Az alsó-
fokú négy művelet nevezetlen és megnevezett egész számokkal, különös tekin-
tettel a nagyobb számokkal való műveletek begyakorlésára, A közéletben leg-
gyakrabban előforduló mértékek és pénznemek megismertetése és begyakorlása.
A számok oszthatósá.ga. A közönséges törtek kel való négy alsó művelet, tekin-
tettel a fejszámolásra, A kettős tétel.
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Mértan. Pont, vonalak, szögek, egyenközi vonalak, háromszögek és egyeu-
közéuyek szerkesztése s főbb tulajdeuságaik megismertetése.

'I'ermészetrajz hetenkint 2 óra. Állattan.
Rajz hetenkint 4 óra Mértani rajz szabadkézzel, körző és vonalzó- nél-

kül Az évfolyam 1. felében a tauulók a táblára rajzolt egyszerű idomokat
utánrajzolják. - az év IL felében sodrony és famiuták U[{LI1 rajzolnak. (Egye-
nes vonal, cgyrnközü vonalok, derékszög, három-, négy .. és többszög, körlap
henger, gúla, kúp - stb.)

II. osz t [t J y. Vallástan, hetenkint 2 óra. Az egyházi szertartások tana.
Magyar nyelv hetenkint 3 óra. A mondattan tüzetes túrgyalása, különö-

sen a szókötés. A többi mint az 1. osztályban, hetenkint egy iskolai irásbeli
Ioladvány.

Latin nyelv hetenkint 6 óra. A szabályos alaktan ismétléss mellett
az alaktaunak teljes befejezése; megfelelő latin és magyar példák fordítása. A
szükséges szavak emlézése. Heten kint egy iskolai irásbeli gyakorlat.

Német nyelv hetenkint 2 óra. Moudattani alapon az alaktan ismétléss.
Erős hajlításu igék. Szótanulás a fordítás.

Földrajz hetenkint 2 óra. Ausztria bővebb Ieirása három hónap alatt.
Ezután az évfolyam többi részében Európa egyéb földrajza.

Mennyiségtan hetenkint 4 óra. Számtan. A törtszámok tanának ismét-
lése. Tizedes törtek. Olasz gyakorlat. A rövidített szorzás és osztás. Az ará-
nyok és aránylatok főbb tulajdonságai. Az egyszerű hármasszabály egész és
tört számokra alkalmazva. Százalékszámítás.

Mértan. Siktan. A négyzetek, egyenközények, háromszögek és sokszegek
terület-számítása. Az idomok átalakításának egyszerűbb esotei. A háromszögek
alakjának meghatározása. A körre vonatkozó szerkesztések. A kör kerület- és
területszámítása.

Természetrajz hetenkint 2 óra. Az évfolyam téli szakában: ásvány tan ;
a nyári szakban: növénytan.

Rajz hetenkint 4 óra. Mértani rsjz hetenkint 2 órában. Szerkesztés kör-
zővel és vonalzó val, párhuzamosan a síkmértan előadásával. - Szabadkézi rajz
hetenkint 2 órában. Körrajzok az emberi fej egyes részeitől kezdve.

Ill. osz tál y. Vallástan hetenkint 2 óra. A ó-szövetség története.
Magyar nyelv hetenkint 2 óra. Szóképzés, mondatkötés, Az irály főbb

szabályainak ismertetése, a mindennapi életben előforduló legszükségesebb ügy-
iratok, egyszerű elbeszélések és leirások készítése. Értelmes olvasás, szavalás,
helyesirás. Irásbeli gyakorlatok u m. a II. osztályban.

Latin nyelv hetenkint 5 óra. Mondattanból esettan, hozzáértve a
megfelelő latin és magyar mondatok fordítását. Latin olvasásból prózai sze-
melvények főképen Cornelius Neposból és költői szemelvények. Továbbá a szük-
séges szók s nevezetesebb olvasmányi darabok emlézése. Hetenkint egy isko-
lai írásbeli gyakorla~
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Német nyelv hetenkint 2 óra. Az alaktan ismétléss mellett a

dattan. Értelmes olvasás és szavalás; helyesirás Fordítási gyakorlatok.
Földrajz hetenkint 2 óra. A többi négy világrész földrajza. '
Történelem hetenkint 2 óra. A magyarokat megelőzött legfőbb események

előadása után, a mi legfölebb az évfolyam első négy hónapját veheti igénybe,
a magyarok története a vegyes házakból származott királyokig.

Mennyiségtan hetenkint 3 óra. Számtan. Az összetett arányok és arány-
latok. Az összetett hármasszabály, kamatszámítás. Társaságszabály. Mértan:
Tértan. Az egyenes vonalok és síklapok kölesönös fekvése, szögletek. A szög-
letes testek megismertetése, felület és térfogat számítások. '

Természettan hetenkint 3 óra. A testek közönséges tulajdonságai, hal-
maz állapot. A testeknek leglényegesebb belkülömbségei, ugymint : az egyszerű
testek, savak, aljak és sók fogalma, a mennyiben arra a villamosságnál szük-
ség leend. Hőtan. Légköri esapadékok. Delejesség. Villamosság.

Rajz hetenkint II óra. Mértan i rajz összhangsatban a mértani. alaktan
tanításával hetenkint 2 órában. Szabadkézi rajz hetenkint 2 órában. Az em-
beri fejrajzolásnak folytatása. Az árnyékolás kezdete minták után. Ékitmények
rajzolása.

IV. osz tál y. Vallastan hetenkint 2 óra. Az uj-szövetség története.
Magyar nyelv hetenkint 3 óra. Az irálytan és az ,ügyiratok folytatása

és kiegészítése. Szó- és versmértan, főtekintettel a megfelelő olvasmányok tag-
lalasára. Két hetenkint egy irás beli iskolai dolgozat. .

Latin nyelv hetenkint 6 óra. Mondattanból : idő- és médtan a megfelelő
latin és magyar mondatok forditásával. Olvasmányok: a prosodia és metrika
előrebocsátásával Caesar és költői szemelvények, főképen PhaedrusbóI. Heten-
kint egy iskolai irásbeli gyakorlat. '

Német nyelv hetenkint 2 óra. Az alak- és mondattan ismétlése mellett
s fordítási gyakorlatok felkarelásával szóképzés, szóvonzat és helyesirás. Szók
s jelesebb mondások és költemények emlézése.

Történelem hetenkint 2 óra. Ma!lyarország történetéből a vegyes házak
s a Habsburgház. A világtörténelembél minden magyar történeti korszak végén
kiemeltetnek röviden a legnagyobb fontosságu események, jelesen: a nagyobb-
szerű változások, melyeken az 'emberiség közös hazája, a föld felülete keresz-
tülment, ugymint : a történetben fontosabb szerepet játszott nemzetek, orszá-
gok, néha k1rmányformáknak, sőt egyes nagyobbszerü dynastiáknak is kelet-
kezése vagy bukása rövid, de élesen körülirt vázlatával azon viszonyoknak,
melyek azt előidézték; továbbá nagyobb földrészek felfedezése, s a legfonto-
sabb találmányok keletkezési ideje ,és hazája, és pedig mindezek különös te-
kintettel az évszámokra.

Mennyiségtan hetenkint 3 óra A betüszámtan elemei. A négy alsóbb fokú
müvelet egész számokkal. A számok oszthatóságának rövid elmélete. A négy alsóbb
fokú mivelet törtszámokkal. Első fokú egyenletek egy ismenitlen meanyiség-

\
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gel. Az aránylatok tana és ennek kapcsán a hármasszabály, .társaság- és
lánczszabály megalapítésa és ismételt begyakorlása.

Mértan. Tértan. A gömbölyű testek megismertetése, felület- és térfogat-
számitások.

Természettan hetenkint 4: óra. Csak az első félévben adatik elő, mely
alatt a természettan befejeztetik, illetőleg tárgyaltatnak : a testek egyensúly-
és mozgástan a ; hangtan és fénytan.

Vegy tan. A tanév II. felében adatik elő heti 4: órában mint külön ta-
nulmány. Nevezetosen: Egyszerií és összetett testek. Vegy törvények. Vegyszám-
tan. A természetben vagy a közéletben előforduló érdekesebb anyagoknak tü-
zetesebb tárgyalása lehetőleg az egyfajú sorok alapján, kisérletekkel felvilágo-
sítva, Havonkint egy vegyszámtani iskolai dolgozat.

Rajz hetenkint 4: óra. Szabadkézi rajz. Nagyobb fej minták. Egész em-
beri alakok. Ékitmények.

Testgyakorlat I-IV. osztályban, hetenkint 2-2 órában. Szabad gyakor-
latok. Eszközökön való gyakorlatok. Eszközökkel való gyakorlatok. A gyakor-
latok oly módon osztandók be, hogy minden egyes órában a tanulék egész
teste igénybe vétessék.

Szépirás 1. és II. osztályban hetenkint 1-1 órában.
Mint rendkivüli tantárgy ak ápolásban részesültek: A franczia nyelv, a

múének és a gyorsirászat.
Ezen tanterv szerint folyt a tanítás a hetvenes évek végeig, de nem

anélkül, hogy az időnkint kiadott javító és módosító rendeletek benne válto-
zást nem idéztek volna elő.

Ily változásokat, illetőleg módosításokat hoztak az 1874. évi julius 2-án
6672. sz. a. kelt rendeletek, melyekkel majd a módszertani tanácskozásokat
szervezték, majd meg uj osztálykönyvek és tanulmányi naplók használatát ren-
delték el. Az 1878. évi 18.930. sz. rendelet beszüntette a német nyelv taní-
tását az 1. és a reá következő évben a II. osztályban is. Az 1878. és 1879.
évben pedig elmaradt a szépirás tanítása az 1, illetőleg a II. osztályban.

8. A legujabb tanterv é8 m6do8itá8ai. 1879.

Azon panaszok, meljeket az előbbi tantervek hiányossága s ezzel kap-
csolatban a tanítás sikertelensége ellen emeltek, a hetvenes években is ismét-
lódtek. Panaszok hangzottak fel mindenfelé, majd a tanrend és módszer ellen,
majd meg a túlterhelés miatt. Egységes tanítást sürgettek, s kárhoztatták azt
a rendszert, mely a tanulót különböző fokozaton keresztülvezeti a szükséges
ismeretek birtokába a helyett, hogy elméjét szakadatlan egymásutánban fej-
lesztené.

E követelményeknek megfelelőleg jött létre a legujabb középiskolai tan-
terv, melyet a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1879. évi 17.630.

(
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sz. a. adott ki, és mely az 1883. évi XXX. t. ez. alapján készült módosítá-
sokkal mai tanításunknak zsinórmértékül szolgál.

Az uj tanterv tanintézetünkben az 1879 -80. isk. évben lépett életbe, a
következő átmeneti módosításokkal.

1. A vallástan tanítása a györi püspök ur őnagyméltóságának 1879.
'évi julius 3-án 1562. sz. a kelt következő intézkedése alapján szerveztetett s
maradt érvényben maig: "Több szakférfiunak egybevágó véleménye szerint a
vallási tantárgyak sora kath. gymnasiumainkban nem olyan, melyben a tanu-
~ók és ezek fejlődöttség« kellő figyelembe vétetett volna, mert hiányzik ott a
tanult tárgyak ismétléss II nincs figyelem azon nehézségre, mely a második
évben előadott tárgynál mutatkozik.

Azért is ezekelmellőzése végett oda utasítom a gymnasium t. ez.
jgazgatós~gát, miszerint a jövő iskolai évben a vallási tantárgyak a következő
beosztás szerint adassanak elő. Az I. osztályban a hitröl,parancsolatokról, a
bünök nemeiről, szentségekről s imádságról szóló tan, bárha csak röviden is

'tárgyaltassék. A II. osztályban taníttassék az ó- szövetségi történet s legyen
a bit- és parancsolatokról szóló tan ismételve. A nl. osztályban az uj szövet-
ségi történet és a szentségekről szóló tan ismétlése. A IV. osztályban a római
kath. anyaszentegyház szertartásainak magyarázata. Isten termékeny malaszt ja
kisérje a t. tanár urak fáradozását, hogy a növendékek növekedvén korban,
növekedjenek bölcseségben is és kedvességben Istennél s az embereknél.
Zalka János, győri püspök."

2. A többi tantárgy kezelésére nézve az átmeneti tanterv a köveíke-
zőket irta elő:

I. o fl Z tál y. Magyar nyelv hetenkint 6 óra. a) Elbeszlő prózai 's költői ol-
vasmányok, különösen a népmonda, magyar történeti monda, klasszikus mythos,
néprajz köréből. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok
tartalmi megmagyarázása s ugyancsak az olvasmányok tartalmainak szabadon
való elbeszélése, könyv nélkül tanult versek szavalása.

b) Nyelvtan: Egyszerü mondat- és mondatrészek ; fő- és mellékmoudat
megkülömböztetése. Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintett el a hangtani
módosulásokra, Szó képzés.

c) Kéthetenkint egy irás beh vagy házi vagy iskolai dolgozat, mely főleg
a nyelvtan és helyesirás begyakorlását tartsa szem előtt; a feladat felfogására
a gyermeket az iskolában élő szóval gondosan elő kell késziteni.

Latin nyelv hetenkint 6 óra. Megfelelő és tárgyi tekintetben is érdeklő
olvasmányok alapján név- és igeragozás fontosabb alakjainak begyakorlása.
Az olvasmányokban előforduló szókincs elsajátítása, szóbeli fordítási gyakorla-
tokkal. Hetenkint egy óra irásbeli dolgozat.

Földrajz hetenkint 2 óra. Magyarország és a földközi tengert környező
országok (ill. a régi római birodalom területének) természeti viszonyai. Az' or-
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szagok természeti viszonyainak Ieirásához füzeudők a főbb topographiai adatok,
városok és vidékek néprajza, a lakosok főbb f\lp:lalkozásának ismertetésével.

'I'errnészetrajz hetenkint 2 óra. A" állattanból főleg gerinczes állatoknak,
a növénytan ból élő példákban szemléltetbető növényeknek ismertetése a pon-
tos terminologia és tüzetes leirás gyakorlására.

Számtan hetenkint 4: óra. A tizes számrendszer. A négy számolási mű-
velet egész számokkal s tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony;
közönséges törtekkel való számolás. A mét ermérték ismertetése; időszámítás.

Rajzoló geometria hetenkint 3 óra. Planimetriai elemek, pontok, vona-
lok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb síkidomok tulajdon
ságai és alakítása: u. m, három-, négy- és sokszög, különösen a szabályos
és a kör. Az idomok összeíllősége, syrnmetriája, hasonlósága és területi meg-
határozása. A kerülék és néhány más fontosabb görbe vonal. A geometriai
ornamentális rajzolás elemei rendszeresen haladó táblarajzok után előbb rajz-
eszközökkel, majd szabad kézzel.

II. osz tál y. Magyar nyelv hetenkint 5 óra a) Olvasmány és feldel-
gozás, mint az 1. osztályban.

b) Nyelvtan: Összetett szerkezeíű mondatok taglalása; mellé- és aláren-
delt mondatok viszonya. A szókötés (a határozók ugynevezett igekiegészítők
tana tüzetesen), Szó képzés. Synonymák egybeállítása és magyarázata az olvas-
mány alapján.

c) Kéthetenkint egy irásbt'Íi vagy iskolai vagy házi dolgozat. A nyelv-
tan tüzetes begya,'. rlásán .ki vül a feladat kiterjed az olvasmány egyes részle-
teinek vagy a költői elbeszélés tartalmának, miután azt az iskolában szabadon
elmondtak, irásban való előadására is.

Latin nyelv hetenkint 7 óra. Megfelelő olvasmányok alapján fő és mel-
lékmondat megkülömböztetése kötőszók szerint. Alaktan befejezése, főleg: ge-
nus szabályok teljes coniugatio; (praesens-, perfeetum- és supinum képzés)
szóképzés elemei. A szókines megfelelő bövítése az olvasmány alapján és ssó-
képzési csoportok összeállítás ával. Hetenkint, mint az I. osztálybau, egy óra
irásbeli dolgozet.

Földrajz hetenkint 2 óra. Európa földrajza . Magyarország kivételével.
Természetrajz hetenkint 2 óra. Növénytan. Növényeknek szeniléltető le-

írása.
Számtan hetenkint 4: óra, Számolási rövidítések. Számtani müveletek, kor-

látolt pontossággal. .Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerü hármas-
szabály; az olasz számolás-mód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Szá-
zalékszámitás.

Rajzoló geometria hetenkint 3 óra. Stereometriai elemek. A sik. Az egye-
nesek és síkok absolut és relativ fekvése; lapszög és szögJetek. A fontosabb
testek tulajdonságai és hálózata, u. m. hasáb, gúla, szabályos testek, hen-
ger, kúp, gömb. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága, felszin ének és
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térfogatának meghatározása. Testminták készítése. Mértani síkékitmények raj-
zolásának folytatása a tanár előrajza nyomán. Síkidomok, testek és tárgyak
egyszeru távlati rajzolása testminták után a megvilágitás tekintetbe vételéveI.

IlI. osz tál y. Magyar nyelv hetenkint 4 óra a) Összefüggő történeti
olvasmány: Szalay László. A tatárjárás Magyarországon 1241-1242. Elbe-
szélő költemények.

b) A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos verselés ismertetése.
c) Kéthetenkint egy irásbeli házi dolgozat, tárgya az iskolai olvasmány-

nyal tartandó kapcsolatban és feldolgozása élő szóval az iskolában kisér-
lendő meg.

Latin nyelv hetenkint 6 óra. Összefüggő történeti olvasmány alapján az
inlinitivusi és partieipialis mondatszerkezet gyakorlati ismertetése. A szóképzés-
tan kiegészítése. A mondattanból az egyszeru mondat rendszeres tárgyalása.
Szótanulás, kapcsolatban az olvasmánynyal és etymologikus csoportokban. He-
tenkint egy óra irásbeli dolgozat a syntactikai szabályok és a tanult szók be-
gyakorlására.

Német nyelv hetenkint 3 óra Olvasmány alapján az alaktanból : név-
és igeragozás, szóképzés elemei, a mondattanból a moudatrészeknek, a fő- és
mellékmondatoknak gyakorlati megkülönböztetése. Szótanulás az olvasmánnyal
kapcsolatban és tárgyi csoportokban. Szóbeli fordítás magyarból németre. Ki-
sebb, főleg költői darabok betanulása. Kéthetenkint iskolai irásbeli dolgozat
adandó.

Földrajz hetenkint 3 óra. A többi négy világrész földrajza.
Természettan hetenkint 3 óra A testek általános tulajdonságai, a halmaz-

állapot változása. Súly és súlymérő ; fajsúly. Baremeter. A meleg hatása; ther-
mometer. A nap, mint M- és fl nyforrás ; légköri csapadékek. A fény vissza-
verődésének és törésének alaptörvényei. A villamosság és delejesség főb b
jelenségei.

Számtan hetenkint 3 óra. Az összetett hármas-szabály. Kamat-számolás.
Határidő-számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.

. Rajzoló-geometria hetenkint 3 óra. Ugyanaz, mint a II. osztályban.
IV. osz tál y. Magyar nyelv hetenkint 4 óra. a) Nagyobb epikus olvas-

mány: Arany János Toldija. Az olvasmány tartalmának megértésén kivül a
mű szerkezete (; a költői stilus sajátossága is megvilágítandó. Prózai olvas-
mány: leirások (tárgy- és jelenetrajzok), jellemrajzok, könnyebb életrajzok.

b) A stilus általános törvényei folytatva. A prózai és a költői stílus kü-
lönbségei tüzetesen. A hangsúlyos és mértékes verselés ismertetése.

c) Kéthetenkint egy irásbeli házi dolgozat, melyben a költői olvasmány
tartalmat, vagy kisebb leirásokat, elmélkedéseket, melyekhez az iskolai olvas-
mány nyujt anyagot, kell irásba foglalni. Feldolgozásuk módja az iskolában
előre megbeszélendő.

Latin nyelv hetenkint 6 óra. Összefüggöbb történeti olvasmány alapján
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az összetettebb mondatszerkezet, az oratio obliqua, a latin periodus gyakorlati is-
mertetése. A mondattanból a függö mondatok s a mód- és idötannakrend·
szeres tárgyalása. Szótanulás, írásbeli dolgozat, mint a nl. osztályban.

Német nyelv hetenkint 3 óra. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása.
Amondattan elemeinek s a szóképzéstannak kiegészítése, a német nyelvtan
rendszeres áttekintéséveI kapcsolatban. Szótanulás etymologikus csoportokban.
Forditás és emlézés, mint a Ill. osztályban. Kéthetenkint iskolai irásbeli dol-
gozat adandó.

Történelem hetenkint 3 óra. Magyarország története folytatva: a vegyes
házak és a Habsburgház.

Természetrajz hetenkint 3 ór a. Ásvány- és kőzettau, valamint a geologia
elemei. Ásvány tan : az ásvány külső tulajdonságai. A chemiai összetétel re ál-
lapított öt főosztály ismertetése s ezekből az ásványrendszer megállapitása fő-
vonásokban. Közettan. Egyszerü közeteknek felsorolása az ásványtanból ; az
összetett kőzeteknek csak néhány általánosan elterjedt faja. Földtau : Földünk
időszakai.

Mathematika hetenkint 3 óra. Bevezetés az algebrába. Összeadás és ki-
vonás egész számokkal. Sokszorosás egész számokkal, kiterjeszked ve a kéttaguak
négyzetének és köbének képzésére; Osztás egész számokkal, kiterjeszkedve a
geometriai haladványokképletére. Ugyanazon művelet-sorozat törtszámokkal.
Első fokú egyenletek egy ismeretlennel, kiterjeszkedve az arányok tanára

Rajzoló geometria hetenkint 3 óra. Constructiv planimetria: Egyszerű
vonalú idomok. Az összeillóség, symmetria, hasonlóság és területmeghatározás
kibövítése s az idevágó fontosabb constructiv feladatok. A görbe vonalú ido-
mok közül külöuösen a körtan k'bővítése s az idevágó constructiv feladatok.
A mértan alkalmazása a rajzolasuál és mérésnél, u. m. az idomok másolása,
a térkép-rajzolás. Folytatólag ékítmények rajzolása.

Tornázás heti. 2-2 órában. I-IV. osztályban.
Az 1880/1. isk. évben a gymn. uj tanterv életbeléptetésére nézve kia-

dolt utasitásokban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium a követke-
zőket rendelte el.

1. A nyelvi szakokat tekintve már a lefolyt 1879 - 80. isk. évben na-
gyobbrészt az uj tanterv volt irányadó ugy, hogya jövő 1880/1. isk. évvel
e szakokban, nevetesen a latin-, magyar- és német nyelv· tanítása teljesen az
uj tanterv értelmében adható.

II. A történet tanítása csupán a IV. osztályban történhetik az uj tan-
terv alapján és ez osztálylyal fokozatosan haladva fog az uj terv életbe lépni.
l'árgyaltatni fog heti 3 órában: az ókor története, különösen a görög és római
történet a császárság megalapításáig.

Ill. A földrajz tanítása tervének teljes életbeléptetését még az a körül-
mény bátráltatja, hogy oly tankönyv, mely a természeti tárgyak szemléltet é -
sére is utrnutatást nyujtana, és a tanításnél sikerrel alkalmazható volna, ez
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időszerint még nem áll iskoÚn\{ rendelkezésére, mindaddig tehát a tanításnak,
ugy miut a lefolyt tanévben, külöu külön kell tartania a földrajzi é:> a termé-
szetrajzi anyagot; ily értelemben az 1. osztályban valamint 11 Il-ikban 2 órai
földrajzi és 2 órai természetrajzi taní tás adandó az uj terv és az utasíló észre-
vételek értelmében. A III. osztályban 3 órai földrajzi tanítás ugy, mint a le-
folyt tanévben .Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírásával befejezi
a tanfolyamot a régi tanterv szeri nt, mellette azon ban 2 órában p hysikai föld-
rajz tárayalandó.

IV. A természet rajzi és természettani oktatás az 1880/1. évvel az egész
gymnasiumbau az uj tanterv értelmében adható.

V. Az alsóbb osztályok számtan tanítása és a rajzoló geometria oktatása
már a mult érben is az uj tanterv értelmében folyt s jövőben ugyanígy
kezelendő a szabadkézi rajztanítás is

Az íly módon mo st már teljesen életbe léptetett uj tantorvben az 1882,3,
isk. évben még egy módositás történt. .Az orsz. közoktitási tanácsnak jelen-
tése alapján azt rendelte el ugyanis a közokt. miuisterium 1882. évi jun. hó 27.
19.991. sz. leiratával, hogy a jövő tanév kezdetétől a középiskolák 3 legalsó
osztályában a szépirás hetenkint egy órában ismét rendszeresen taníttassék,
de lehetőleg az államkincstár és a tanulmányi alap minden megterheltetése
nélkül.

Az 1879. évi 17630. sz. a. kelt rendelettel kiadott tanterv az 1883. évi
XXX. t. ez. ,alapján a következő - a fent közölt átmenet i intézkedésektől
eltérő módosulásokkal lépett életbe az 1883/4. isk. év kezdetén.

1. A valléstan ismét heti 2 órát kapott a negyedik osztályban is.
2. A földrajz tanításába felvették a természetrajz tananyagát és pedig II,

osztályban is úgy, hogy Európa Azsia és Afrika többi részeinek, to-
vábbá .Amerika és Ausztrália leírása oly módon kezelendő, hogy az országok
természeti viszonyainak leirásához a főbb tapographiai adatok, az állat-, növény-
és ásványország szeniléltető leírása is esatolandó.

3. A lll. oszt. földrajza a hazai történelem tanításával köttetett össze,
tárgyaiván a magyar-osztrák monarchia politikai földrajzát.

4. A történelem tanitásában a IV. osztályban történt változás annyiban,
hogy heti 3 órában az ó-kor története vétetett fel, különösen a görög és ró-
mai történet a császárság megalapításáíg.

5. A nl. osztály természettana a mathematikai és physikai földrajz ta-
nításában nyert ápolást.

A rajzoló geometria tananyaga a Ill. és IV. osztályban változott oly
módon, hogy a eonstruetiv planimetria tüzetett ki tananyagul. Ill. osztályban:
Egyenes vonalú idomok. Az összeillőség, symmetria, hasonlóság és terület-
meghatározás kibővítése s az idevágó fontosabb constructio feladatok. A geo-·
metria alkalmazása a rajzolásuél és mérésnél, u. m. az idomok másolása, a
térképrajzolás, az ornamentalis rajzolás stilmagyarázatokkal. IV. osztályban: Görbe-



vonalú idomok. A körtan kibővítése s az idevágó constructiv feladatok. A
legfontosabb görbe vonalok. Különösen a kúpszeletek, ornamentális rajzolás
sfilmagyarázatokkal.

6. Szépirás heti 1-1 órában az I. és II. osztályban.
A szóban lévő tanterv négy év mulva ujabb változáson ment keresztül

s kimeritő utasításokkal ellátva 1887. évi 8.619. sz. ministeri rendelettel adatott
ki. E7en legujabb tanterv a tananyag beosztására nézve csak annyiban tér el
az előbbitől, hogy egyik·másik tárgynál a heti óraszám változott és hogy az
1. osztályban Magyarország földrajzúhoz Európa többi részeinek leírása is csa-
(oltatott, úgy, hogy a Tl. osztályra Áz ia, Afrika, Arnerika és Auszttália ma-
radt. Nem ugy áll a dolog a tanítás manetére vonatkozólag. A tanítás tervét
illető utasítások, kiilönösen a tauanyag részleteiré nézve, oly tanintézeteket tar-
tanak szem előtt, melyek minden tekintetben kellő viszonyok közt vannak. Áz
oly tanintézeteknél tehát, melyek akár a tanári testület alaknlásat, akár a ta-
nulók előképzottségét, vagy tan nyelvi ismereteit illetőleg, vagy bármely más
tekintetben P.S sajátságos viszonyok KöZt vannak, az utasítások, sót maga a
tanterv is módositást igényel. Ez okból a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszterium felszólítja a tanári testületet, hogy az 1887. évi április hó 5 ·éig ter-
jeszsze fel okadatolt javaslatait aziránt, meanyiben szükséges az általános tan-
terv módositása intézetük viszonyaihoz képest.

Áz óvári gymnasium tanártestülete ugyanazon évi április hó 2·án - a
helyi tanterv megállapitása czéljából - tartott rendkivüli tanácskozmányában
tett eleget e felszólitásnak, azt kérelmezve. hogy az 1. osztály latin nyelvi órái-
ból egy óra a magyar nyelvhez csatoltassék, hogy az I. osztály tanulóinak
nyelvi nehézségein gyorsabban segiteni lehessen. Erre a közoktatásügyi mi-
nister ó nm. jun. hó 20-án 17145. sz. a. k. leiratában ezt irja: nA magyar-
óvári gymnasium azon kivánságának, hogy az I. osztály latin nyelvi óráiból
egy óra a magyar nyelvhez esatoltassék, azon okból nem adhatok helyt, mert
ez intézkedést a fennálló tanulmányi rend szükségtelenné teszi. A magyar és
latin nyelv tanítása ugyanis a legalsó osztályokban egy kézben lévén egyesítve,
o nyelvek tarrarának módjában van és szükséges is - a latin tanitást folyto-
nosan, minden órában vonatkoztatni a magyar nyelvre, a nyelvtényeket hason-
litás utján egymás javára hasznositani, s ilykép a latin tanitás alatt is a ma-
gyar nyelvbeli ismereteket bővíteni. Mi a tanév elején s szükséghez képest a
közönségesnél nagyobb mértékben is eszközölhető. "

E felsőbb tanhatósági utasításhoz képest a tanítás már az 1887188-ik
isk. évben az általános tanterv keretén belül megállapított helyi tan terv szerint
folyt és miután a felmutatott siker kielégitőnek mutatkozott, a tanári testület
hozzálátott az óvári gymnasium á landó tanmenetének megállapításához A. ta-
nári testület a vallas és közoktatási m kir. ministeriumnak 1888. évi 21199.
sz. a. kelt rendelettel kiadott utasitásokhoz képest készített állandó helyi tan-
tervét J 888. évi julius hóban terjesztette fel a tank. királyi főigazgatósághoz,
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mely azt 1888. évi aug. hó 31-én 334. sz. a. kelt kiadványával elfogadta s
helybenbagyta.

A magyar-óvári gymnasium állandó tanmenete, mely az 1888:89. isk.
évben lépett életbe, a következő :

I. osz tál y. Magyar nyelv. Tankönyv: Ibász-Barbarics: "Magyar nyelv-
tan". Tomor-Váradi: "Magyar olvasókönyv". 1. rész. Nyelvtan hetenkint 2 óra.
Olvasmány 4 óra. Hangtan: A hangok felosztása, kiejtése; szó tagolás, a szók helyes-
irása, nagy kezdőbetuk basználata (3 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Szótan :
A szók felosztása, nemei, szóragozás és szóképzés általában, többes- és tárgy-
rag ; birtokviszony (5 hét), Összefoglaló ismétlés (3 hét). Hely-, idő-, módra-
gok és névutók (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). A tulajdonságnevek fo-
kezása (2 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Számnevek, névmások (4 hét),
Összefoglaló ismétlés (1 hét). Az igék felosztása, igeragozás (5 hét). Össze-
foglaló ismétlés (3 hét).

Latin nyelv. Tankönyv: Scbultz Dávid: "Latin nyelvtan", és Dávid :
"Latin gyakorIó- és olvasókönyv". Nyelvtan hetenkint il óra. Olvasmány ft:

óra. Bevezetés, olvasás, hangsúlyozás, a szók nemei (2 hét). I. II. Ill. decli-
natio, a főbb genus-szabályokkal (7 hét). Összefoglaló ismétlés (3 hét). A
melléknevek, ezek fokragozésa. IV. V. declinatio (3 hét). Egybefoglaló ismét-
lés (2 hét). Számnevek (3 hét). Névmások (4 hét). Egybefoglaló ismétlés (2
hét). A sum és összetételeinek indicativusa (2 hét). Az igeragozás indicativusa
(3 hét). Egybefoglaló ismétlés (2 hét).

Földrajz. Tankönyv: Brózik-Pasz\avszky. "Földrajz" 1. r. Helenkint ft:

óra. A. földrajz legszükségesebb fogalmai. Magyarország alföldjcinek felszine,
talaja, állatteoyésztése, földmivelése. A földmíves kár- és jótevői, erdei nek és
mocsirainak, a vizek és fol-yók élele; lakosai, városai. (6 hét). Öss'Le\ogh.\ó
ismétlés (2. hét). A Duna és Drávaköz fölülete, kövei, földrnivelése, kertészete,
erdógazdasága, á\\alai, laKosai. (2 hét). A. Dráva- és Szávaköz és a tengerpart
felülete, talaja, növényei, állatai, lakosai (1 hét). A magyar felföld felülete,
kövei, érezei, bányavidékei, földmivelése, állattenyésztése, a magas hegyvidék
növényzete, állatai, gyártelep ei, lakosai, városai és általános viszonyai (4 hét).
Összefoglaló ismétlés (1 bét). Európa körrajza, a törzs hegyrendszerei, alföldje,
vizei, tagjai, kövei és ásvá nyai, éghajlata, növényzete, földmivelése, állatvilága,
állattenyésztése és nemzetei (8 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Európa
egyes országainak leirása (7 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét).

Számtan. Tankönyv: Lutter N. "Közönséges számtan", hetenkint 3 óra. A.
mennyiség fogalma, felosztása, egység, szám, egész- és törtszám, megnevezett
és elvont szám, összevonható számok; számrendszer, római számjegyek (2
hét.) Számolási műveletek: Összeadás és kivonás fejben és írásban, szorzás
felb.en és irásban ; osz.tás fejben és irásban (6 hét). Ö:>sz.efog\aló ismétlés (2
hét). Különnevű összevonható számok; a méter-mérték ismertetése; váltás és
összevonás. A négy számolási művelet külöunevű összevonható számokkal.
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Törzsszám, tényezőkből összetett szám, viszonylagos törzssám. A számok oszt-
hatóságának némely törvénye és külsö jelei; a közönséges törtszám, a törtnek
két tényezőre való szétbontása, a törtek átalakitása, a különnevezőjű törteknek
egynevezőjüekre való hozása, a közönséges és tizedes törteknek egymásra való
átalakitása (9 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). A törtek összeadása és ki-
ronása (Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többes). A törtek szorzása
és osztása (6 hét); Összefoglaló ismétlés (2 hét). Pénzisme, régi mértékisme,
időszámitás (2 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét).

Rajzoló mértan. Tankönyv: Landan- Wohlrab. »Rajzoló geometria U ; heti
óraszám 3. Hetenkint egy óra elméletre, két óra pedig rajzolásra és a már
tanultak ismétlésére, kibővítésére fordittatik. Rajzok táblái előrajzolás mellett az is-
kolában készittetnek ; házi feladatképen a tanulők a főbb tételeket leirják és a tár-
gyalt síkidomokat papírból kivágják. Abeszerzett rajzeszközöknek ismertetése. A
négyzetes háló, az egyenes vonal és a pont, irányvonalak. I. a négyzetes háló, II.
az irányvonalak rajzol ása. A négyzet, ft négyzet negyede és négyszerese; IlI. Sze-
gély-díszek rajzolása. A négyzet útlójn, az egyenszáru derékszögű háromszög. IV.
Padozat minták rajzol ása. A négyzet kétszerese és fele. V. Padozat-minták rajzo-
lása, Az egyszerű diszítmények négyzetekben. VI. Meaadros-szalagok (7 hét).
Összefoglaló ismétlés p hét). A téglalap, a téglalap átlója, az általános derék-
szögű háromszög. VII. A lapidáris irás alapvonalai. A háromszöges háló, az
egyenoldalú és a minta háromszög. VIlI. Padosat minták téglalapok ból. A
szabályos hat- és nyolczszög. IX. Ferde vonalú szegélydiszek. A téglalap átlói
az általános egyenszárú háromszög. X Szabályos 3-, 6- és 8- águ csillag és
deltoid rajzolása. A rhombus, deItoid és az egyenköz. XI. Padosat minták.
Az egyenszáru trapéz, az általános trapéz XII. Szegély- és fonadék díszek.
Az általános négyszög. xnr. A tárgyalt síkidomok rajzolása (6 hét). Össze-
foglaló ismétlés (2 hét). A ferde irányok, távolságok geometriai összeadása és
kivonása. XIV. Fonadék díszek négyzetben. Távolságok szorzása és osztása,
mérése és aránya. A szög általában, a szögok összehasonlítása és megjelölése
XV . .A tárgyalt szögek rajzolása. - A szögek mérése. A szögpárok. XVI.
Szegélydíszek. (5 hét). Összefoglaló ismétlés. (1 hét). A kör, szög és a kör,
a szögmérő. XVII. Különféle helyzetű körök, kigyóvonalak. - Szögek össze-
adása, kivonása, osztása, a kör és a köriv osztása, XVIII. Körosztás, csiga-
alakok, szélrózsa . .A körbe és a kör köré irt szabályos sokszögek. XIX. Kör-
ives diszitméuyek - A kör kerületén ek kiszámitása. A " ismertetése. Rokon
idomok. XX. Körives szalagok, fonadék-díszek (4 hét). Összefoglaló ismétlés
(1 hét). Területmérések. Egyenköz, trapéz, sokszög és a kör. Szim:netrialis
fekvés és szimmetrialis idomok. Ellipsis, tojásidom és csigavonal. XXI. Ugyan-
ezek rajzolása (3 hét). Összefoglaló ismétlés. (3 hét).

II. Osz tál y. Magyar nyelv. Nyelvtan hetenkint 3 óra. Olvasmány 2
óra. Tankönyv: Ihász- Barbarics "Magyar nyelvtan U és 'I'omor- Váradi" Magyar
olvasókönyv." II. r. Az egyszerű és összetett mondatok rövid ismertetése(2 hét).
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Az I. osztály tananyagának ismétlése : névragozás (3 hét), Igeragozás és pe-
dig az igékről általában (2 hét). Az igék rendes ragozása és az egyes alakok
használata (3 hét). A rendhagyó igék ragozása (3 hét) Rokonalaku és rokon-
értelmű szók (2 hét). Viszonyszók (2 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Szó-
képzéstan : névképzök (2 h/t). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Igeképzők: a)
egyszerűek (2 hét), b) az összetettek (2 hét). Az igekötők értelem módosi-
tása (1 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Összetett szók (2 hét). A végzett
tananyag összefoglaló átismétlése (3 hét)

Latin nyelv. Nyelvtan hetenkint 3 óra Olvasmány 3 óra. Iskolai gya·
korlat 1 óra. Tankönyv: Schultz Dávid "Latin nyelvtan" és Dávid "Latin
gyakorló és olvasókönyv". Az 1. osztály tananyagának átismétlése és kiegészi
tése (2 hét). Szeuvedő igék ragozása (2 hét). Letevő igék ragozása (l hét).
Eltérés az igeragozásban, körülirt ragozás (1 hét). Összefoglaló ismétlés (I
hét). Az 1. és II. ragozáshoz tartozó igék rendhagyó perfectumai és supinu-
mai (3 hét). A HI. ragozáshoz tartozó perfeetumok és supinumok (7 hét). A
IV. igeragozás rendhagyó perfectumai és supinumai (1 hét). Összefoglaló is-
métlés (2 hét) A kezdest jelentő igék (L hét). A letevő igék perfectumai és
supinumai (2 hét). Az accus. eum infinit. és abJat. absolutus ismertetése (2
hét). A rendhagyó- és hiányos igék ragozása (3 hét). A határozó-, kötő ,
tagadó- és kérdőszócskák (2 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Szóképzés,
melyre olvasás közben mindig figyelem fordittatik (2 hét).

Földrajz hetenkint 4 óra. Ta.nkönyv: Brózik-Paszlavszky "Földrajz" II.
rész. Ázsia körrajza, domborzata, vizei, talaja, ásványai, éghajlata, növényzete,
állatvilága. Ázsia népei, országai (6 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Afrika,
ugy tárgyalva, mint Ázsia (7 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Amerika
ugyanazon részletezés mellett (8 hét) Összefoglaló ismétlés (2 hét). Ausztrália
tárgyalása az előbbiekhez hasonló sorrendben (4 hét). Összefoglaló ismétlés
(1 hét).

Számtan hetenkint 4 óra. Tankönyv: Lutter N. "Közönséges Számtan" .
A közönséges és tizedes törtek ismétlése, a számolási rövidítések (3 hét).
Összefoglaló ismétlés (1 hét). Arányok, aránylatok (3 hét). Összefoglaló ismét-
lés (1 hét). Egyszerű és összetett hármasszabály (5 hét). Százalék-számitás
(4 hét). Összefoglaló ismétlés (3 hét). Lánczszabály (4 hét). Olasz praktika
CR hét). Az egésznek összefoglaló ismétlésa (6 hét).

Rajzoló mértan hetenkint 3 óra Tankönyv: Landan- Wohlrab "Rajzoló-
geometria" II. füz. Az I. osztályban követett módszer szeriut hetenkint Pj 2

óra elméletre, a többi pedig rajzolásta fordíttuti k. A koczka, ennek oldalai,
élei, csucsa. A koczka hálója, térfogata, hasonló és egybevágó koczkák. 1.. A
koczka rajzolása, padozar minták (2 hét). A négyzet-alapú egyenes oszlop, az
egyenszárú, derékszögű háromszög alapú egyenes hasáb. Il. A négyzetalapú
egyenes oszlop rajzolása. padosat minta C 1 hét). A tégla-lapu test, az általá-
nos derékszögű háromszög alapu egyenes hasáb. Ill. A téglalap és egyenes
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hasáb rajzolása, ékítmények ' (l hét). A négyzet-alapú ferde oszlop, az egyen-
szárú derékszögű háromszög-alapú ferde oszlop. A négyzet-alapú ferde osz-
lop, az egyenszárú derékszögű háromszög-alapú ferde oszlop. IV. Oszlopfők rajzo-
lása (1 hét). A téglalap-alapú ferde oszlop, az általános derékszögű háromszög-
alapú ferde oszlop. V. Oszlopfők és oszloplábak rajzolása (1 hét). A rhomboed-
ron a hasábók általában. VI. Egyszerű építészeti jellegű idomok rajzolása (1 hét).
A henger. VII. Különféle állású henger rajzolása (1 hét). A gúlák és a kúp.
IX. Ugyanezek rajzolása (1 hét). A gömb. X. Különféle testcsoportok rajzo-
lása (1 hét). Összefoglaló ismétlés (3 hét). A lapok, az egyenes és a sik ab-
solut és relatív fekvése a körben. XI. Ugyanezek rajzolása és ékítményes min-
ták. A lapszög és szöglet. XII. A négyzet és derékszögű parallelogramm ősz-
szetettebb tagozatai. Rokon-testek, a testek symmetriális fekvése és symmetriája.
XIII. Az előbbiek folytatása (3 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Ábrázolás
egy képsikon, a pont ábrázolása. XIV Hullám- és csigavonalak, köridomok
combinatiói (1 hét). Az egyenes ábrázolása, ha az eredeti sik párhuzamos
a képsikkal. XV. Hullám- és csigavonalak, köridomok combinatiói (1 hét).
Ábrázolás két képsikon, a pont ábrázolása XVI. A tanultak rajzolása (1 hét).
Az egyenes vonalnak ábrázolása. XVII. Ugyanannak rajzolása. Az egyik ve-
tületi sikkal párhuzamos sikidomok ábrázolása, testeknek ábrázolása. XVIII.
SZlllagdiszítmények. A koczka ábrázolása, a négyzet-alapú egyenes oszlop áb-
rázolása. XIX. Ugyanezek rajzolása. A téglalapú testnek ábrázolása, II szabá-
lyos hatszög-alapú hasábnak ábrázolása, a szabályos nyolezszög-alapú egyenes
hasábnak ábrázolása. XX. Testcsoportok rajzolása. Az egyenes hengernek áb-
rázolása, a gúla- alakú testeknek ábrázolása, a tetraedon ábrázolása. XXI. Kü-
lömböző oldalról m eg vii ágított testek ábrázolása. A négyzet-alapú egyenes
gúlának ábrázolása, a szabályos. hatszögalapú egyenes gúlának ábrázolása.
Az egyenes kúp ábrázolása, a gömbnek ábrázolása (8 hét). Összefoglaló is-
métlés (4 hét).

III. Osz tál y. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. Tankönyv: Ihász-Bar-
barles "Magyar Nyelvtan" és 'I'omor- Váradi "Magy1tr Olvasókönyv" lU rész.
Mondattan : Az egyszerü mondat és nemei (2 hét). A bővitett mondat részei
(2 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Szóegyeztetés : Alany, állítmány, tárgy-
nevek, tulajdonságnevek, névmások, számnevek egyeztetése (3 hét). Összefog-
laló ismétlés (1 hét). Szó vonzat : névelő, névragok, helynevek vonzata, alanyi
és tárgyas ragozású igék vonzats (5 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Bzó-
rend (2 hét). Mellé- és alárendelt mondatok, rövidített mondatok (3 hét).
Összefoglaló 'ismétlés (l bét). Körmondat, mondat- és segédjelek (3 hét).
Összefoglaló ismétlés (1 hét). A hangsúlyos vers vázlatos ismertetése (3 hét).
Egybefoglaló ismétlés (3 hét). .

Német nyelv. Hetenkint 4 óra. Tankönyv: Szemák J. "Elméleti és gya-
korlati német nyelvtan" és .Német Olvasókönyv." 1. rész. Aszóhangok és meg-
jelölésök, a betük felosztása, néhány hangzó kiejtése, mássalhangzók és szó-

6
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tagok hangsúlya (2 hét). A helyesírás alapvonalai, fl, beszédrészek, a mondat
és részei (4 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Gyenge- és eros ejtegetés (4
hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Amelléknév ejtegetése és fokozása (4 hét).
Összefoglaló ismétlés (2 hét). A névmások (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1
hét). Az igék gyenge- és erős hajlitása. a segédigék (6 hét). Egybefoglaló
ismétlés (4 hét).

Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. Tankönyv, mint az előző osztályokban és
Dávid "Latin Olvasókönyv" a Ill. és IV. osztály számára. Az alaktan főbb
részeinek ismétlese után amondatrészek : állítmányok és jelzők egyeztetése
(3 hét). Az esetek használata: Kettős nominativus, tárgyi as accusativus, aceu-
sat. átható-, benható- t\s személytelen igék mellett j kettős aceusat., a kiterje-
dés accus., a városnevek szerkezete, accus. Indulatssók mellett (6 hét). Össze-
foglaló ismétlés (2 hét) .. Dativus commodi et incommodi, dativus egyszerű és
összetett igék mellett; dativus possessivus és kettős dativus (3 hét). A genitivus
különféle felosztása és alkalmazása (4 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Az
igéktől és melléknevekröl vonzott egyéb viszonyok kifejezésére szolgáló ablativusok
(7 hét). Egybefoglaló ismétlés (2 hét). Sajátságok a névszók használatában (3
hét). Összefoglaló ismétlés (l hét).

Történelem és pol. löldrajz. Hetenkint 4 óra. Tankönyv: Gaal Mózes
és Helmár .Ágost "Magyaroszág története és az osztrák-magyar monarchia
politikai földrajza főbb vonásokban" Magyarország a vezérek alatt (2 hét). Az
árpádházi királyok alatt (4 hét). Az Anjouk és örököseik alatt (2 hét). A
Hunyadiak és J agellók alatt. (3 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Magyar·
ország a Habsburg-ház alatt Mátyá'lig (2 hét). A szatmári békéig (2 hét).
A hanyatlás kora (2 bét). Az ujjászületés kora (4 hét). Összefoglaló ismétlés.
(1 hét.) Politikai földrajz. Magyaroszág belügyei (4 hét). A birodalom szer-
vezete (3 hét). Összefoglaló ismétlés (3 hét).

Phyhsikai földrajz. Hetenkint 2 óra. Tankönyv: Schmidt A. "Fizíka
földrajz" .. A physika. főbb törvényei. Természet, test, térfogat, áthatóság, m6le-
kula, atom, elem, vegyület, affinitas, cohaesio és halmasat. - Tapadás,
tűnemény, természeti törvény és az áthatlanság. - Mozgás, gyorsaság, kitar-
tóság. A phys. erő meghatározása, súrlódás, a kőzeg ellenállása, hatás, vissza-
hatás, nyomás. Munka, erély vagy energia. Az energia viszonya a gyorsaság-
hoz, az energia megmaradásának el ve. Nehézség, nehézségerő. tetőirányos,
vizszintes, súly, tömeg, sürüség, faj súly és súlypont, biztos állás. Lejtő, lejtőn.
esés, gyorsuló, lassudó mozgás, szabadesés. Inga, az inga törvényei, ingaóra,
nehézkedés, központi mozgás (6 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). A nehéz-
ségerő hatása a cseppfolyós testekre. A nyugvó folyadék felszíne, a folyadé-
kokra ható nyomás egyenletes tovaterjesztése. Közlekedő edények, hajszálesö-,
vek, IL folyadék nyomása. A folyadék fölhajtása. Archímedes elve, a körlég
nyomása, Torricelli kisérlete, légsúlymérő, a görbe szívcrnya (2 hét). A hő
vagy melegség. Högerje8~té81 a hö vezetése, sugárzása, hö okozta tágulás,
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thennometer. Kötött hő, a viz tágulása. búlés által, a viz- és a levegő áram-
lásai, a víznek nagy fajmelege. (2 hét). A világosság, a világosság vissza-
verődése, a fénysugarak megtörése, színszóródás. (1 hét). A mágnesség, a
mágnes és ennek sarkai, a mágnes irányulása ; éjszaki és déli sarka, a mág-
nesek kölcsönös hatása. (1 hét). Az elektromosság alaptörvényei, elektromos
energia, elektromosság közlése, igenleges, - nemleges elektromosság, ezek köl-
csönös hatása. Az elektromosság jó és rossz vezetői, elszigetelés, influenczia,
elektromos készülékek. Voltaláncz, elektromos áram, hőelektromos áram (2
hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). A föld mint világtest. Horizon, világtajak;
a föld alakja, a föld nagysága, forgása, az égbolt látszatos mozgása, földrajzi
szélesség és hosszuság. A föld ábrázolása, a föld évi mozgása a nap körül,
évszakok, a nappálok és éjjelek tartama, földövek. Időszámítás, a hold moz-
gása, hold- és napfogyatkozás, a föld állása a. naprendszerben (3 hét). A föld-
gömb száraza; vize és légköre, szárazföld kiterjedése. - A földségek vizszin -
tes tagozata, a földségek függése. Az alföldek elterjedése a föld ssinén, fen-
földek, hegységek (2 hét). A viz, források, folyók, a folyamok melléke, a
folyók pályája, a folyamok sebessége, deltaképződés, tavak, mocsárok, fertők
és lápok, A tengerek fekvése és alakzata, a tenger szine, a tengerviz sőí, a
tenger hullámzása, dagály és apály, a tenger áramlasai (2 hét). A légkör
magassága, tömege, alkotó részei, a körlég melege, közép hőmérsék, a levegő
hőváltozásai, hővonalak, a hőmérsék csökkenése a magasság növekedtével, az
örökös hó határa, a légkör mozgása, szelek. A szelek iránya és erőssége, ál-
landó szelek, a mérsékelt öv szélei, időközi szelek, szélvészek, orkán ok, forró
és forgó szelek. A légkörbeli vizgőzök, telültség, harmatpont, harmat, dér,
köd, hó, jégeső, a viz körutja. - A légkör elektromos tüueményeí, fény tüne
ményei, futócsillagok, túzgolyók, légkövek, éghajlat. A föld belső melege,
földrengés, tűzhányók (5 hét). Összefoglaló ismetIés (3 hét).

Számtan. Hetenkint 3 óra. 'I'ankönyv : Lutter N. "Közönséges számtan".
Egyszerü és összetett kamatszámolás (5 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét).
Ráfizetmény (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 het). Lerovat (4 hét). Ismétlés
(2 hét). Társaság·szabály (4 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Elegyítés-
szabály (4 hét). Összefoglaló általános ismétlés (5 hét).

Rajzoló- mértan. Hetenkint 2 óra. Tankönyv: Landan W ohlrab : "Rajzoló
geometria" Ill. füzet. Hetenkint 1 óra elméletre, 1 pedig rajzolásra fordíttatik.
A rajzolás anyagát az idomok szerkesztésén és különtéle constructiókon kívül
főképen a helyszin-rajzolás elemei szolgáltatják. A geometriának gyakorlati
alkalmazása, arányszám, tájékozás (1 hét). A kör, mint mértani hely (1 hét).
Távolságok mérése (1 hét). Távolságok rajzolása (1 hét). Két hely térképe,
adott távolságoknak szerkesztése (1 hét). 'I'ávolságok összeadása, szorzása (1
hét). Távolságok kivonása, szögek másolása, egyenlő körivek szerkesztése (1
hét). A rhombus tulajdonságain alapuló szerkesztések (1 hét). Az egyenoldalú
háromszög tulajdOIlság~iu. alapuló szerkesstések, szegek összeadása és kívonésa

j'
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(1 hét). Szögek sokszorozása és osztása (1 hét) Összefoglaló ismétlés (4 hét).
A derékszög-, négyzet-, téglalap szerkesztése. A derékuzögű háromszögnek
tulajdonságai; adott távolságnak egyik vég-pontj án merő legest állítani.
Az egyenszárú ferdény szerkesztése (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét).
Három hely térképe: aj mind a három távolság méretett meg, b) két távol-
ság és az általuk képezett szög, ej két távolság és a nagyobb távolsággal
szemközt fekvő szög. (A hasonlésági és egybevágási eset). Távolságokat meg-
szabott arányban osztani. Négy hely térképe; visszatekintés a három- és négy-
szögekre. Négynél több helynek térképe. A geometria alkalmazása az idomok
másolásánál (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét).

IV. Osz tál y. Magyar nyelv. Hetenkint 4 óra. Tankönyvek: Lehr
"Arany 'l'oldija ", Pintér Kálmán "Magyar Stilisztika". I. r. Irálytan és 'I'omor-
V áradi "Magyar Olvasókönyv". IV. rész. 'I'oldi : Előhang. 1. ének (2 hét).
Il. lU. ének (2 hét). IV. V. ének (3 hét). VI. ének (2 hét): Összefoglaló
ismétlés (3 hét). Stilisztika: Az irály fajai. Az irály általános és különös kel-
lékei (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). A szép irály általános kellékei,
szó és gondolatalakzatok (4 hét) Összefoglaló ismétlés (2 hét). A verses mü-
vek különös kellékei; időmértékes verselés (5 hét). Hangsúlyos verselés (2
hét). Összefoglaló ismétlés (3 hét).

Német nyelv. Hetenkint 3 óra. Tankönyvek: Szemák "Elméleti és gya-
korlati német nyelvtan" és "N émet olvasóköny" II. rész. A beszédrészek rend-
szeres ismertetése mondattani alapon. A mondat fő részei, bövítése. Az egy-
szerű, összetett és összevont mondat. A fo- és mellékmondatokról. A mondat
alaprészeinek, az igekötőnek és a "nicht" szónak helyes elhelyezése a mon-
datban (5 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Az ige fogalma és nemei, az
igehajlítás nemei, a segédigék, a gyenge és erős igeragozás. A szenvedő ige
ragozása ; a módbeli segédigék (5 hét). Összefoglaló. ismétlés. (1 hét). A
hanglágyító, hangtisztuló, személytelen, visszatérő és összetett igék ragozása.
A. vegyes ragozású, a rendhagyó igék Az erős ragozású igék hat osztálya
(7 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). A főnév fajai, neme, ejtegetése, észre-
vételek az anyag- és gyűjtőnevek s az idegen nevek ejtegetésére. Két nemű
főnevek külörnböző jelentménye. Összetett főnevék képzése, tulajdonnevek ejte-
getése és észrevételek a különleg-s . ejtegetesű főnevekre. (4 hét). Összefoglaló
ismétlés (1 hét). Amelléknevek, ejtegetése, fokozása, névmások, számnevek,
elüljárók, határozók, kötőszók és indulatszók (4 hét). Összefoglaló ismétlés.
(1 hét). Aszóképzés fő elvei és sajátságos német kifejezések, melyekre az
olvasmánynál különben mindig figyelem fordíttatik (3 hét.)

Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. Tankönyvek mint a Ill. oszályban. Az
idők használata és viszonyulása (2 hét). Összefoglaló ismétlés. (1 hét). Az
indicativus használata, a conjunctívus használata fo- és mellékmondatokban
l6 . hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Az imperati vus, infinitivus és participi-
umok hassuálata ; oratio recta és obliqua (6 hét) Összefoglaló-ismétlés (2 hét)



85

A gerundium és supinurn használata (3 hát). Összefoglaló ismétlés (1 hét).
Szórend (l hét). Hangmártan és Verstan (6 hét). Összefoglaló ism ulés (3 hét).
Római naptár és rövidítések (1 hét).

Történelem. Hetenkint 3 óra. 'I'ankönyv : Va.szary K. "Világtörténelem."
I. rész. Elóismeretek, az emberiség őstörtéuete. (1 hét). Ázsia népei (3 hét).
Afrika népei (1 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét.) Görögország a mythos
és a törvényhozás korában. (4 hét). Görögország fénykorában. (5 hét). Görög-
ország a macedon uralom alatt (1 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét).
Róma !to királyság korában (2 hét). Róma a köztársaság fénykorában (5
hét). Róma a köztársaség hanyatlása korában (5 bét). Összefoglaló ismétlés.
(3 hét).

Természetrajz. Hetenkint 3 óra. Tankönyv: Róth "Ásvány,:" kőzet- és
földtan." A levegő physikai tulajdonságai, a levegő összetétele, a levágá mell é-
kes alkatrészei, a viz physikai tulajdonságai, viz mint oldószer. A viz összetétele,
vegyület, és keverék, a ehemiai képletek fogalma, a kén és égéstermékei. A szén és
oxydjai, széndioxyd a természetben, az erjedés termékei, a protein anyagok és szén-
bydrátok. A protein anyagok és szénhydrátok mint táplálékok, a ezerves chemiafela-
data, chlór, a savak, a fontosabb szervetlen savak leírása. A fontosabb szerves sa-
vak leirása. Á fémekről általában, a fémes elemek tulajdonságai, a köunyü- és ne-
héz fémek Ieirása, az aljak, a sók. Nitrátok. carbonátok, sulphátok, bórsavas
nátrium és chlórmész j a szappan, üveg és porczelláu. Mindez a lehető kisér-
letekkel (8 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét). Az ásványok physikai tulajdon-
ságai, fénytani tulajdonságok, az ásványok törnöttsége és fajsúlya, az ásványok
anyagának összetartása az ásványok alakja és kristélyosodás körülményei. A kris-
tályok és kristályrendszerek. A szabályos rendszer. Hálók és jegeczminták készíté-
se, a szabályos rendszer alakjainak összefoglalása, combinatiók. A négyzetes- hat-
seöges- és rbombos rendszer. Az egybajlású és háromhajlású rendszer. A jege-
ezekről általában, ikerjegeezek ; lángkísérletek, az ásványok előfordulásának
körülményei (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Az ásványrendszer áttekin-
tése, termés elemek: arany, réz, platina, vas, kén, gyémánt, graphit. Argen-
tit, galenit, sphalerit. Cinnabarit, chalkosin, pyrit, smaltit, sylvanit. Nagyágit,
antimonit, realgar, chalkopyrit, stephanit, fakóércz. viz, vörös rézércz. Kórund,

v··
rubin, zaphir, smirgel, hamatit, limonit, pyrolusit, kassiterit, kvarcz,' Opál,
magnetit, kősó, fíuorit, mészpát, magnesit, barnapát, siderit. Malachit, súlypát,
gipsz, apatit, topáz, turmalin, olivin. Gránát, káli -csillám, bíotit, beryll, aug it,
amphiből, Onhoklas albit, calcium földpátok, chlorit, steatit, serpentin, kaolin.
Apophyllit, analcim. Kőszén, kőolaj, földszurok, borostyánkő (9 hét). Összefog-
laló ismétlés (2 hét). A kőzettan tárgya, egyszerű' és összetett kőzétek, az
elegyrészek felismerése, grátritos szövetű kőzetek, porphyros szövetű kézetek.
Bazaltos, palás kőzetek, törmelék kőzetek, a kőzetek szerkezete. A föld törté-
netének korszakaí, a jelenkor, a viz hatása, a hő hatása, a viz és tüz együtt-
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hatása, a földrengések , emelkedések és sülyedések. A történelem előtti ember
a jelenkorban, a negyed- a harmadkor. A másod- vagy mesozoos-kor, az első
vagy palaozoos-kor, őskor, összefoglalás (5 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét).

Számtan. Hetenkint 3 óra. Tankönyv: Lutter N. "Betül;zámtan." Beve-
zetés az algebrába. számolási műveletek nem viszonyított egész számokkal, ösz-
szeadás, kivonás, szorzás, osztás, batványozás (5 hét). Összefoglaló ismétlés
(1 hét). A viszonyított egész számok, számolási műveletek viszonyított egész
számokkal, .összeadás, kivonás, szorzás, hatványozás, az összeg és különbség
szorzata, osztás, a mértani haladvány (6 hét). Összefoglaló ismétlés (2 hét).
A rendszeres soktagok, számolási műveletek a rendszeres soktagokkal, össze-
adás, kivonás, szorzás, osztás (4 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). A szá-
mok ossthatósága, a legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös osztandó;
számolási művelelek közönséges törtszámokkal. összeadás, kivonás, szorzás,
osztás (5 hét). Összefoglaló ismétlés (1 hét). Az egyenlet fogalma, az egy is-
meretlennel biró elsőfokú határozott egyenletek· megfejtése. A számtani- és
mértani arány és aránylatok (6 hét), Összefoglaló ismétlés (2 hét).

Rajzoló-mértan. Hetenkint 2 óra Tankönyv: Landan- Wohlrab nRajzoló-
geometria". Ill. rész. A rajzolás anyagát az idomok szerkesztésén kivül di-
szítmények, a meander-szalag összetettebb alakjai, köríves combinatiók, dom-
ború ékítmények másolása, az emberi fej és tájképek rajzolása képezik. A kör
érintője. a körben előforduló szögek közti összefüggések (2 hét). A körbe és
a kör köré irt egyenes vonalú idomok, két kérnek viszonyos fekvése, szabályos
sokszögek szerkesztése (3 hét). Összefoglaló ismétlés (l hét). A kör területe,
a kúpszeletek, ellipsis, hyperbola, parabola, a kör evolvense, a eykloisok.
A csigavonalak, épületek terve, A geometria története (6 hét). Összefoglaló
ismétlés (2 hét).· Ábrázolás egy képsikban, . a \lont ábrázolása, a kör képe
(2 bét). Abrázolás két képsikban, a pontnak ábrázolása. A téglalap, a hat-
szög- és nyolczszög-alapú hasáb ábrázolása. Az egyenes henger és a gúla-
alakú. testek ábrázolása. A négyzetes-alapú, a hatszög-alapú gúla és a kúp
ábrázoláse, (6 hét) Összefoglaló ismétlés (2 hét) Az elemi axonometria, a
tengelykereszt és képei. Az isometriás vetítés. A koczkának isometriás képei.
A dimetriás vetítés, a köczkának dimetriás képei. Koczkába irt szabályos-
alapú egyenes hasábok, hengerek, gúlák és kúpok isometriás képei. Ugyan-
azon testek dimetriás képei, A négyzet-alapú egyenes oszlop- és gúlának, va-
lamint .. az ezekbe írható bengernek, kúpnak és combinált testeknek képei (6
hét). Összefoglaló ismétlés (3 hét).

A gymnasium emez állandó tanmenete némi módosítást szenvedett a
nm. vall és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak 1891. évi 20.918. sz. a.
kelt következő leirata értelmében "Algymnasiumaink között nagy számmal
vannak olyanok, melyeknek tanulói nagyobbrészt nem folytatják tanulmányai-
kat ~ főgymnasíumben, hanem iparos, vagy kereskedői pályára mennek. E
tanulóknak, kik legtöbbször csak azért látogatják az algymnasiumot, mert
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helyben polgári vagy reáliskola nincsor nagyobb szükségök van a reáltár-
gyakra, különösen a rajzolásra, mint a, idegen nyelvekre.

Tekintve, hogy az 1887-ben megs apított helyi tantervek intézményének
épen az a ezélja, hogy az egyes intézett az országos tanterv keretén belül
az illető vidék speciális helyi szükségleteI. szerint némi szabadsággal rendez-
hessék be oktatásukat, kivánatosnak mutatkozik, hogy a magyar-óvári algym-
nasium tanári testülete nyilatkozzék, nem kivánja-e a fennálló helyi tantervet
módosítani, p. olyképen, hogy mind a négy osztályban a latin nyelv, vagy
a III. és IV. osztályban, esetleg a német nyelv óráiból egy-egy a rajzoláshoz
esatoltassék." o

A tanári testületnek, ez értelemben tett felterjesztésére a vall. és köz okt.
m. kir. Ministerium 1891. évi 34.369. sz. a. kelt rendeletében megengedte,
hogy a tanári testület a helyi tantervet olykép módosíthassa, hogya Ill. és
IV. osztályban a rajzoló-geometria heti órái a uémet-, illetőleg a latin nyelv
rovására egy-egy órával szaporíttassanak.

A III. osztályban e szerint nem 4, hanem csak 3 óra fordíttatik anémet
nyelvre, mert itt a' tanulók nagy része úgy is birja e nyelvet, a IV. osztály-
ban pedig heti 6 órai latin helyett csak 5 órai tanítás folyik, minek követ-
keztében az olvasmány terjedelme megszorítást szenvedett ugyan, de azért a
rajzban a Ill. és IV. osztály növendékei is heti 3 -3 órában gyakorolhatják
magokat.



VI.

TANKÖNYVEI S TANESZKÖZEI.

A tanítás sikerének biztosítására a tanterv és a tanítási módszer helyes-
sége mellett kiváló tényezőkként lépnek előtérbe a tanításnál használt tan-
könyvek s azon taneszközök. melyekkel a tárgyalt tananyag szemléltetővé s
ez által maradandóbbá tehető,

1. Tan k ö n y ve k. Az óvári gymnasiumhan használt tankönyveknek
teljes jegyzékét csak a hetvenes évektél kezdve kiadott iskolai értesítőkben ta-
lálhatjuk. Mily könyveket használtak régebben, arról részben a tanári tanács-
kozások jegyzőkönyvei tanuskodnak, részben pedig abból lehet következtetni,
hogy a tanári könyvtárban talált tankönyvek közöl egyeseket egynél több
példányban találhatni. Ezt számba véve a különböző időkben használt tan-
könyvekről a következő kimutatást sikerült összeállítanom :

a) VaZldstan.

A Mely időben használ- Mely
tankönyv czrme tatott ? osztályok-

ban?-. Magyar Katechismus. t p. Cani- 1,741-17&9 A nyelvtani
tius Péter theol. pap által iratott és osztályok-
1840. 1799-1815 ban

Az öreg Katechismus kérdésekkel - A nyelvtani

és feleletekkel. Budán, 1815. 1816-183F>. osztályok-
ban

Der grosse Katechismus m. Fra-
,

A nyelvtani
gen und A.ntworten. Ofen, 1798. 1799-1844. osztályok-
1820. ban

Rövid som mája az öreg Kate- A nyelvtani

chismusnak.Budán, 1835. 1836 -1850. osztályok-
ban

Der grosse u. mittlere Katechis- A nyelvtani
mus mit Fragen und Antwerten. 1845 - 1850 osztályok-
Ofen, 1820, 1835. ban
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Mely időben használ- Mely
A tankönyv czime tatott ? osztályok-

ban?. A nyelvtani
Nagy Katekismus. Eger, 1852. 1855-1861. osztályok-

ban
Grosser kath. Katechismus m. d. A nyelvtani

Religionsgeschichte. Regensburg, 1855-1861. osztályok-
1853. ban

A nyelvtani
Közép Kalekismus. Buda, 1861. 1862-1877. osztályok-

ban

Kis Katekismus. Budapest, 1877. 1878 -1894. I. oszt.
-"

Közép Katekismus. Budapest, 1878-1894. II IH oszt.1875, 1887.

Az ó és uj Testamentom sz. His- 1810-1845
A nyelvtani

toriáinak sommája. 1809. osztályok
ban

I
B P. - Ó és új Testamentomi 1846-1850. A nyelvtani

ltörténetek Pozsony, 1R45.
és osztályok-

1854-1865. ban

Róder Alajos. Bibliai Történet 1866-1879 IlL IV.Eger, 1863, 1874.
Róder. Bibliai történet. 1880-1894. Il. Ill.

--- --
A keresztény kath. egyház szer-

1853-1874 IL Ill.
tartásai. Veszprém, 1853.

Liturgik od. Erklarung v. gottes- ._.1858- 1861. II: Ill.
dienstlichen Handlungen. Prag, 1858

Terklau. A kath. egyház istentisz- 1875 -1876 Ill.
telete ésszertartásai, 'I'ernesvár,1874.

'I'erklau-Dornis. A ker. kath. 1877-78. II.
an ya-szen to egy ház szertartásainak és

IV.magyarázata. 1882-1886.

Némethy. A róm. kath. egyházi
szertartások értelmező kézikönyve. 1887-1894. IV.
Budapest, 1889. 1891.

Szaniszló ll'. Doctri na religionis A rhetorika-
christiano-catholicae P. 1. II. Bu- 1840 -1850. ban és poe-
dae, 1839. sisben
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b) Latin nyelv.

Mely időben használ- Mely
A tankönyv czime tatott ? osztályok-

ban?

Alvári, Institutionum grammati- A nyelvtani
earum L. 1. p. 1-3, L. II. et Ill. 1799-1846. osztályok.
'I'irnaviae, 1791-1797. ban

Ohrestomatia latina. Institutiones 1805-1846. A szónokla-
ad eloquentiam. Budae, 1787, 1826. ti osztály ban

Iostitutiooes oratoriae et poetic ae 1824-1844. A humani-
Budae, 1823, 1831. órákban

Orthographia lioguae latinae. 1802-1844. A humani-
Budae, 1806. órákban

Holle. Mythologia. Budae, 1798 1802-1850. A humani-
orákban

Selecta lati ni sermonis exempl a-
ria in usum IlI. és IV. gramma- 1820 - 1850. llI- VI.
tieae, L et II. humanitatie. Budae, osztályban
1820.

Autiquitatum graecarum et roma- 1820-1850. A humani-
narum compendium. orákban

Latin nyelvtan. Buda, 1847. 1847-1850. Nyelvtani
osztályokb.

Vass József e. S. P. A latin 1847-1850. A szónoklati
nyelv ékes szókötése. Szeged, 1846. osztályban

Elementar Grammafik der latei-
nischen Sprache v. Dr. R. Kühner, 1854-1860. 1. IV.
Hannover, 1840.

Kühner-Szepesi. Elemi latin nyelv-
I

1855-1879. 1. II.
tan 1. 2. rész. Pest, 1854-1863.

Szepesi Imre e. S. P. Latin mon- 1865-1876. Ill. IV.
dattan. Pest, 1863, 1872, 1873.

Szepesi-Budaváry. Latin mondat- 1876-1885. Ill. IV.tan. Budapest, 1876.
Elíscher, Latin Olvasókönyv, 1880. 1880-1885. In. IV.

Bartal-Malmosi. Latin alaktan és 1880-1882. 1.
gyakorló könyv. Budapest, 1880. 1880-1883. II.
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Szepesi-Budaváry. Latin alaktan. 1883-1886. 1.
Budapest 1881. 1884 - 1887. 11·

Sehultz-Dávid. Latin nyelvtan s 1887-1894. 1.
Latin olvasó és gyakorló könyv. 1888 - 1894. II.
Budapest, 1885.

Szepesi-Tóth. Latin mondattan. 1886-1887. Ill. IV·.
Budapest, 1886.

Elischer József Latin olvasó-
188;:'-1887. Ilf. tv.

könyv. Budapest 1880.
Schultz- Dávid. Latin nyelvtan.

1888-1894. Ill. IV.
Budapest, 1885.

Dávid István. Olvasó és gyakorló
1888-1894. I II. IV.

könyv Budapest. 1886.
Dávid István. Latin Olvasókönyv.

Liv. Ovid. Phaedr. műveiből. Bpest. 1883-1894. Ill. IV.

I
1885.

M. T. Ciceronis ad familiares A humani-I- A 18. században orákbanepistolae. Tyrnaviae, 1726
Orationes Ciceronis maiores, ac A humani-

Vergilii, Horatii, Juvenalis, Plauti A 18. században órákban
selecta. Tyrnaviae, 1763.

Czuczor-Schedel. Cornelius-Nepos 1854-1872. lll.
fenmaradt munkái. Pest, 1843.

Kováts P. C. J. Caesaris com-
mentarii de bello gallico et civili. 1854-1875. IV.
Pozsony, 1832.

Budaváry J. C. Julii Cansari .
Commenfarii de bello gallico - 1876-11;79. IV.
Gallia térképével. Pest, 1872.

Szarvas G. Phaedri A. L. Fabu-
larum Aesopiarum libr. V. Pest, 1876-1880. IV.
1869.

Vass József Cornelii Nepotis li-
ber de excell. ducibus. Lexicon 1873-1879. lll.
addidit Edit. II. et UI. Pest, 1864,
1866.
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Iványi. Urbis Romae viri illust- 1~80-1881. lll.res. Budapest, 1880.
Szamosi. 'I'yrocinium poeticum.

I 1880-1881 IV.Buda, 1871, 1872.

c) Görög nyelv.

Oompendiaria graecae granima-
1780-1789. II. nl.

ticae instit. 'I'yruaviae, 1766
Kühner R. Griechische Granima- 1~56 -1860. Ill. IV.

tik. Hanuover, 1845.
d) Magyar nyelv.

Epitomae institutionum gramma-
1817-1844. A humani-ticarum linguae hungarieae. Budae orákban

1816.
. Szalay Imre. Magyar nyelvtudo-

1845-1850. A nyelvtani
osztályoku.mányi rövid oktatás. Pest, 1831.

II Ihász Gábor. Magyal' nyelvtan. 1855-1860. L-IV.Eger, 1852, 1858.
Lutter N áudor. A magyar nyel v 1861-1871. I-IV.. elemei Pest. 1861.
Szvorényi József. Magyar nyelv-

1872-1879. I-IV.tan Pest, 1870.
Simonyi Zsigmond. Magyar nyelv

1880-ban. 1 - Ill.
mondattani alapon. Budapest, 1877.

Ihász Gábor. Magyar nyelvtan,
1881-1886. 1-11L

I-lII. Budapest, 1880
Ihász-Barbaries. Magyar nyelvtan. 1887-1894. I-IlL

Budapest, 1886.
Sárváry Béla. Gyakorlati irály-

1861-1870. IV.
isme. Pest, 1855. 1857

Laky Dömötör. lrály és költé- 1871-1879' IV.
szettan. Pest, 1870.

Laky D. Irály- és vers/an. Buda- 1879. .IV.
pest. 1878

Névy László. Stilisztika. Buda- 1880. IV.
1884.pest, 1876.
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I IV.Névy László. Stilisztika. 188U-1884.
Koltai Virgil. Stilisztika. Buda- 1885 - 1893. IV.

pest, 1884.
Piutér Kálmán. Magyar Stilisz- 1894 IV.

tika. 1. lrálytan. Budapest. 1893.__
'I'rautw-in János. Magyar olva- 1854-1871. 1- IV.

sókönyv. Buoa, 1852.
I. lll.Szvorényi J. olvasmányok 1-IV. 1872 -18'/8.

Budapest, 1867. 1881. 1883. 1884. 1879-1881. IV.

Kármán Mór. Magyar Olvasó.
1879. I. Ill.

Budapest, 1870.
'I'ornor-Váradi. Magyar Olvasó. 1882-ben. 1. II.-Budapest, 1886. 1887. 1888. 1893. 1883-1893. l-IV.

I-IV. r.
Lebr .A.lbert. Arany János Tol-

1880-1894. I IV.

I
díja, Budapest, 1888 - 1892.

e) Ném.et nyelv.
Grammatica germanica. Posonii, 1799-1805. A humani.

orákban1780.
Márton J. Német grammatika. 1806-1850. 1. II.

Pócs, 1879. 1840.
Deutsche Forrneu und Satzlehre. 1857-1860. I. IV.

M. Sehinagel. Wien, 1856.
Heyse. Leitfaden z. Unterricht in

1854-1860. 1. II.der deutschen Sprache. Henuover-
1856.

Riedl Szende. Német nyelvtan 1869-1870. Ill. IV.
Pest. 1868.

'I'oepler Th. Elméleti és gyakor- 1871-1878. I-IV.
lati német nyelvtan. Budapest, 1871. 1879. Il-IV.
1876.

Felsmann József. Német gram- 1880. IH. IV.
matika. Budapest, 1879. __ 1

Hoffmann Mór. N émet nyelvtan.
1881-1884. IlL IV.

Budapest, 1880,
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Toepler Th. Német nyelvtan. 1885-1886 lll. IV.
Budapest, 1882. 1887. IV.

Felsmann József. Deutscbes Le- 1876 -H87. II-IV.sebneh. Budapest, 1874.
Szemák István. Elméleti és gya- 1887. Ill.

korlati német nyelvtan és Olvasó- 1888-1894. IH -IV.
könyv. Budapest, 1885.

f) FöldT'a,iz.

Rudimenta geographica pro Gym- I778-I77\.]. A 3 nyelv.
nasiis soc. Jesu. Agriae, 1770. taui oszt.

Geogi aphie u. Geschichte des A 3 nyelv.
Königreichs Ungarn für Kinder. 1799 - 1806. taní oszt.
Pressburg, 1780.

Bél M. Compendium Hungariae 1802 -1824. A humani-
geographicum. Posonii, 1797. orikban

I Compendium totius orbis geogra- 1825 - 1850. A humani·1
phicum. Viennae, 1825. órákban

Biglbauer (Békefi IL) Magyar 1847-1850. II.
tartományok földleírása.Buda, 1846.
Belinger-Málik. Az általános föld- 1854-1870. l-lll.

rajz alapvonalai. Bécs, 1859.
Windisch A. Földrajzi alapvc- 1861-1870. 1.

nalak. Pest, 1850.
Matusik J. Az austriai közbíro- I

1861-1870. II.
dalom honisméie. Pest. 1857.

Visontay János. A magyar állam 1871-1879. 1.
földirata. Budapest, 1868. 1871. -

Haneke Környei. Egyetemes föld- 1871-1880. II. Ill.
irati tankönyv. Pest, 1862.

Zafféry IL Magyarország és a
földközi tenger vidékeinek földrajza. 1880 1
Budapest, 1850. -'-

SchoItz Albert, Az osztrák-ma-
gyal' Monarchia földrajza. Pest, 1879 1.

, lel~.
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ban?-Visontay János. Egyetemes föld- 1881-1885. IL Ill.
irat. Budapest, 1880, 1881.

Visontay , Ausztria-Magyarország 1881-1884. IV.
földrajza. Pest, 1877.

Brozik-Paszlavszky. Magyarország 1882-1883. 1.
és a földközi tenger földrajza. Ru- 1884 - 1894. 1. ll.
dapest, 1-881. 1884.

Heller Ágost Physikai földrajz 1883-1885. lll.
Budapest, 1882.

Dr. Schmidt Ágost. Fizikai föld- 1886-1894. lll.
rajz. Budapest, 1885.

Osuday Jenő. Az osztrák-magyar
monarchia politikai földiráta. Buda- 1887-1893. lll.
pest, 1881.

g) TörténeZem..

I Rudimenta historica. Tyrnaviae, I 1777-1817. A két felső
1867.: gram. oszt.

Synopsis historiae Romanorum
1802-1820. A humani-

imperatoruru. Budae, 1782. órákban

Spanyik G. Oompendium histo
1818-1844. lll. IV.riae regni hungariae. Pestini, 1817.

Spanyik G. Historia regni Hun- .
gariae pragmatica. Pestini. 1820. 1820-1850. V. VI.

Magyarország historiájának rövid
1845-1860. Ill. IV.leirása. Pozsony, 1836.

Kapp, Leitfaden beim Schulunter- 1856. 1. II.
richte in der Geschichte und Geo- 1857. , ll. lll.
graphie. Braunschweig, 1852. 1858-1860. ll.-IV.

Welter Th. Lehrbuch der Welt-
geshichte fül' Schulen. Münster, 1858 II. IV.
1855 1857.

Peregrí ny Elek. Magyarország
története. Pest, 1861. 1861-1870. Ill. IV.

Vaszary Kolos. Történelem rövid 1871-1879.

1
Ill. IV.

előadásban .. Györ, 1869, 1870,' 1880. IV.
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IVaszary Kolos. Világtörténelem
1881 -1894. IV.

Rpcst, 1877, 1883, 1886. --
Tankó Ján. Magyarország törté-

l884 -1893 lll.
nete. Budapest, 1884

--
Gaál és Helmár Magyarország

I 1894. Ill.történele BS politikai földrajza. Po-
zsony, 1892.

b) .Mennyiségtan A gramma-
Mösch. Arithmetica praefica. 1740 -1760. tikai oszt

II-Ill.Tyrnaviae, 1697.
-

Institutiones arithmeticae. 00101':10,
1761-1815. u ott.

1752.
Institutiones aritbmeticae in usum

gymnasiorum. P. 1 - 4. Budae, 1816 -1844. u ott.
1815.

Bartsch Ferenez. Elemi számtan.
1845 - 1850. u. ott.Buda, 1844. 1847.

Elemeuta geometricae Budae, A humani-1802-1844. órákban.1778.
Mocnik A. Lehrbuch d. Aritb- I 1855-1860. I-IV.metik. Wien. 1855. 1857. 1859.
Billardt Geometrische Wandta-

1855-J856 I-IV.feln. Wien, 1855.

I--
An-Mocnik A. Geometrische

1857-1860. I ·-IV.schauungslebre. Wien, 1855.
--

Lutter Nándor. A rnennyiségtau
1861-1867. I-'lIl.

Ielemei. Pest, 1860. 1861.
--Szabóky A. Számolástan IV. r.

1861-1867. IV.Algebra.
---- ---

--Lutter Nándor. A. mennyiségtan
18n5 - 1875. I~IV.elemei 4 r. Budapest, 1868.

--Lutter Nándor. Közönséges szám- 1876-1879. I- IV.
tan. Budapest, 1875 -1878. 1880-1894. I- III

---- ..

Mocnik-Arenstein. Betü-számtan
1871-l875 IV.és Mértan. Pest, 1864.
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Mocnik-Szabóky. A mértani néz- I 1876-1879. I-IV.lettan. Pest, 1869. --
Mocnik- Szabóky. Algebra. Buda-

1880-1886. IV.pest, 1880.
Lutter Nándor. Betü-számtau.

1887-1894 IV.Budapest, 1882.

i) Természetrajz.
Elementa historiae naturalis.

1778-1806. I-III.
Budae, 1778.

----- - -----
Primae lineae historiae naturalis. 1807-1849. V-Vr.

Budae, 1795.------
A. Pokorny. Naturgesehichte d.

Thier- und Pflanzenreiches. Wien, 18ó5 -1860. I-II.
1855.
. J. Stocker. Mineralogische An-

1857-1860. Ill.
~chauungslehre. Insbruek! __1854.

--- --
Hanák János. A természetrajz

1861-1867. Ill. IV.elemei. Pest, 1854.--
Kriesch J. A természetrajz e e- 1868-1879. r. II.

mei. Buda, 1868. 1880-1883. Il.
Kriesch-Koch. Ásvány tan. Buda-

1880 IV.
~t, 1878.
__ Pokoray- Dékány. Asványorszá~ 1881-1886. IV.

Dr. Roth Samu. Ásván.y-, közet-
I887 -1894. IV.és földtan alapvonalai, Bpest, 1887.

j) Természettan s vegy tan.

Schabus. Leichtfassliche Allfangs-
gründe d. Naturlehre. Wien, 1854. 18f>7-1861. Ill. IV.
1857

--
Lutter Nándor. A természettan

1862-1870. lll. IV.elemei. Pest, 1854. 1862.
----- -- -

Kruesz K. A szerves és szervet-
len vegy tau, Pest, 1865. 1865 - 1870 IV.

7
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Pisko-Aujeszky. Természettan. 1871-1879. Ill. IV.
Pest, 1870. 1872 1880. Ill.

--Fehér-lpoly.-Avegyta.-n-rövid ~
1871-1879. IV.vázlata. Pest, 1872.

k) Rajzoló rner-tari:
Császár Károly. Geometriai alak- 188l. 1. II.

~~Budapest, 1880.
-----

Császár Károly. Szerkesz tő pla- 1881-188G. Ill. IV.
nimetria. Budapest, 1880. 1887 IV.

--
Laudan- W ohlrab, Raj~oló geo- 1882-1886 I. II.

motria. Budapest, 1882. 1887. 1. Ill.
1888-1894. 1. IV.

2. 'I' a n sze r e k. A magyar-óvári gymnasium tanszereiről az 1887-88
és a következő évi iskolai értesítők számolnak be részletesebben. Ezen kimu-
tatásokből.Iátható, hogya tanintézet már akkor is bőven el volt látva mind-
azon eszközökkel, melyek a tanítást és tanulást egyaránt nemcsak könnyíteni,
hanem sikeresebbé s maradandóbbá tenni is hivatvak.

A taneszközök száma azóta is jelentékenyen gyarapodott. Az intézet e
czélra nemcsak évi 2-3 száz forintnyi általanyát és a Szálé János-féle ala-
pítványnak évi 105 frtnyi jövedelmét használta fel, hanem az utóbbi időben
majd évenkint felajánlott adományokat') is.

Az alább következő kimutatások feltüntetik a tanszergyüjtemények állását
az 1893/4. isk: évnek leltárai alapján.

a) Könyvtárak.

I Tanári könyvtárban van Ifjúsági könyvtár-I

ban van IIII.
II I Iönálló szak-

I
tudományos I

munka folyóirat I
vegyes

tan- ifj
könyv olva

hány hány hány hány da- hány hány da-
" ? darab? mű? rabban ? " ? rabban ? Imu. mu.

123I I 2I62
I 70 I 473 I 695 ) 2735 I 2327 ) 1

usági
smány

IlS

1) A mosonmegyei és a nezsideri takarékpénztáraktól,
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b) Földrajziak. Gönczy: Magyarország megyéinek kézi atlasza l-X1V.
füzet 68 térképpel': 34 d. vászonra vont iskolai fali térkép; 24 d. történelmi
és földrajzi atlasz; 3 földteke (gipszből) és egy planetárium.

c) Történelmiek: Larigl-Hölzl: Történeti képek 52 d. kartonra húzva.
Hauptmann-Latkóczy: Mytbologiai képgyüjtemény, 1-1I. sor. 30-'-30 képpel.
Lehmann-Leutemann-féle történeti képekből 7 d.

Az érem, és pénzgyüjteményben pedig van: 801 d. érczpénz és emlék-
érem s 22 d. bankjegy.

d) Ter m ész e tra j zia k. IX) Állattanhoz : faliképekben 177, kitömött
emlős és madár ~o, izlábuak 1870, puhányok 420 és különféle csontkészit-
ményekben 12 darab.

~) Növénytanhoz : fali képekben Sl-, szárított növényekben 1170, mago,
termény- és iparczikkekben 134 darab és egy papirmasé minta.

y) Asvány-, kőzet- és földtan hoz : fali képekben 8, sodrony mintákban
6, papir-jegeczmintákban 80, drágakő utánzat 68, ásvány- és kőzet 340 és
vegyes apróságokban 25 darab. .-

Ezen gyüjteményekből az I. II. és IV. osztályban külön kézi gyüjtemé-
nyek állanak a szaktanár rendelkezésére és a tanulók kényelmes szemlélésére.

e) Természettaniak: fali képekben 4, eszközökben 407 darab és pedig:

1. A testek közös tulajdonságaihoz
2. Az erőműtanhoz
3. A hőtanhoz . . . . . . .
4. A rezgő mozgás és hangtanhoz
5. A fénytanhoz . . . . . .
6. A delejességhez .....
7. A dörzs- és légköri villamossághoz.
8. Az érintési villamossághoz . .
9. Műszerekben és szerszámokban . .

Összesen:

18 készülék.
99
26
11
34
14
49
15

141 ,"

"

n

n

n

"
"

407
"

Ezen gyüjteményből is egy külön kézi gyüjtemény rendeztetett be a UI.
ositáJy physikai földrajzának tauitásához.

f) Vegytaniak. Készülék fából . • 13 darab
fémből 41 "
üvegból 153 n

porczellán s agyagból 60 "
vegyes anyagból . 16 "
vegyszerekben . . 213 "
szerelvényekben . 26 "

Összesen: 522 "

"
"
"

"

7*
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9) Raj zh oz: 1. Szabadkézihez :
Rajzmintákbau
Természetes mintákban

640 darab
25

2. Mértanihoz :

Rajzmintákban
Modellekben
Eszközökben .

165
80

9
"

Összesen: 919
"

h) A testgyakorláshoz. A nyári- s részben a téli tornahelyiség
teljes felszereléséhez szükszéges tornaszerek 162 darabban.



VII.

TANULMÁNYI ÉS FEGYELMI ÁLLAPOTA.

L Tanu..Irruirur: állapot.

aj 1739 -1776. A gymnasiumi oktatás czélja, hogy az ifjú az általános
műveltség alapján tudományos előkészületet s határozott nemes erkölcsi irányt
nyerjen.

E czél elérésére törekedtek a magyar-óvári gymnasium tanárai is, s
azért már kezdettől fogva nagy gondot fordítottak arra, hogy a tananyag
minósége és rneunyisége a növendék fejlődéséhez mért legyen, s hogy csak
a teljesen biztos ismeret szolgáljon alapúl a továbbhaladáshoz.

A gymnsiumba felvett tanulókat a magukkal hozott ismeretek szerint
osoportosítolták a grammatikális osztályokba. Ilyen volt kezdetben kettő, a
r.Ratio Educationis" életbeléptetésekor három, és 1822-t61 kezdve négy.

A gjmnasiumba felvett tanulék ismeretei oly külömbözők voltak, hogy
a classis infimába a principisták mellé még az olvasók (legentes) csoportját
is fel kellett állítani. A.z irni és olvasni tudó tanulék azután a számtani alap-
műveletek tanulása mellett gyakoroItattak a beszédrészek megismerésében; ta-
nultak declinálni, comparélni és conjugálni, s ha az igy elsajátított ismeretekkel
kiállották a felvételi vizsgálatot, felvétettek a principisták közé, a tulajdonképeni
1. grammátikába, a classis infimába. A principisták vagy parvistak osztálya a
tanulék haladásahoz képest két csoportra oszlott: a minores és maiores par-
vistae csoportjaira. Ezen osztály tanulói a declinatiókkal kezdették meg a tan-
évet, s mig a minoresek az alaktan fokozatos tanulása mellett a mondats.zer-
kesztésnek főbb szabályait tanult ák, addíg a maioresek a syntaxis elemeibe
vezettettek be.

A grammatisták az arithmetisták alcsoportjával és a syntaxisták (classis
media et suprema) 1777-ig egy osztályban egy tanár vezetése alatt állottak.
A főtantárgy itt is a latin nyelv volt, mert a tanulónak itt kellett e nyelvet
elsajátítania úgy, hogy azt szóban és írásban kezelhesse.

A grammatikát végzett tanulék csak az 1761-ik évtől kezdve folytat-
batták tanulmányaikat helyben; mert a gymnasium csak ez évben bővíttetett
ki a költészeti és szóuoklati tanfolyammal egy tanárnak vezetése alatt.

A.z iskolai év novemberben kezdődőtt s a heti szorgalmi idő négy, ad-
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ventben s nagyböjtben ötödfél napig tartott, délelőtt kettő és fél, délután ~
óráig. Egy- egy osztály ban csak egy tanár működött, mert a praefectus (igez-
gató) nem tanított, hanem csak a felügyeletet gyakorolta és szükség esetén he-
lyettesített.

Az osztály tanárnak munkája a 2 - 4: csoportra különített osztályban nem
volt könnyű, ha kellő eredményt akart felmutatni. Azért az egyes csoportok
kiválóbb tanulóit kellett segítségűl vennie. Ezek segítkeztek neki a felügyelet
gyakorlásában, a leczke ki hallgatásában és a gyakorlatok javításánál.

Az osztály két legjobb tannlója az első pad szélén foglalt helyet s ezek
között ültek az ezek után következő legjobb tanulók, a censorok, kiknek köte-
lessége volt tanulótársaik feleleteire figyelni s az ejtett hibákat javítani s
jegyezni. A többi pad szélein ültek a sehedatorok, kiknek a padjaikban ülö
tanulótársak felmondták leczkéiket a tanítás megkezdése előtt, A sebedutotok
,scit' vagy .nesoit'-tel jegyezték fel a feleletek eredményeit, melyek ról a tanár-
nak be kellett számolni ok. A legjobb tanulókat rendesen a tanár maga hall-
gatta ki, v~y azt követelte, hogy azok egymást vizsgálják meg az egész heti
leczkéból,va'gy egy nagyobb befejezett Ieezkerészletből.

A feleletek és a hetenkint tartott irásbeli dolgozatok eredménye szerint
biralta a tan-ir tanítványainak előhaladását, melyhez képest a tanulókat haVOH-
kint elültette úgy, hogy a jobbak elől, a gyengébbek hátrább s a hanyagok
a szégyenpadra _. a barathrumra - kerültek, vagy nem ritka esetben testi
fenyítésben is részesültek.

A tanulmányi előmenetelt ez időben nem jegyezték be az ugynevezelt
anyakönyvekbe ; ezekben 174:5-ig csak a tanulők neveit s 1799·ig legfeljebb
a tanulék vallását, korát, származási helyét és sz állását találjuk feljegyezve.

Iskolai bizonyítványt csak azon tanulők kaptak, kik az intézetből kilép-
tek, s ebben sem volt más feljegyezve mint, hogy az ifjú milyen viselelet
tanusított, mely osztályt vÁgzett és hogy a következő osztályba bárhol felvehető.

A tanulők előmenetelét felolvasták a tanév végén ünnepélyesen, trom-
bita és dobszó mellett, többnyire a rendház elötti téren, hol a jeles tanulók
rendesen nagy ovatiókban és a jelenlevők által felajánlott jutalmakban része-
sültek.

b) 1777-1805. Az 1776-77-ik iskolai évben már a "Ratio Educationis"
tanterve lépett életbe.

A helytartósági rendeletek már az átmeneti intézkedésekben erősen sür-
gették az ifjuság ítélő tehetségének alaposabb kiművelését főleg szeniléleti
uton a reáliáknál, s irásbeli dolgozatok által a nyelveknél. Az értelmi tanítást
sürgeti az 1779 -iki rendelet is, mely már a .szükséges tankönyvet. is megki-
vánja, és szigorúan tiltja a szellem ölő dictálast.

A Ratio Educationis a schola grammatikát oly iskolának tekinti, mely
magában is befejezett ismeretet nyujt úgy, hogy a három osztály elvégzése
után a tanuló valamely gyakorlati pályára léphet.
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Az 1. grammatikélis osztályba csak oly tanulókat vettek fel, kik már jól
tudtak conjugálni, a II. osztályba felmehettek az előbbi év összes principistái
és a grammatisták gyengéb !ljei és a Ill. osztályba az előbbi év jobb gram-
matistái és a gyöngébb syntaxisták kerültek.

A tanítás fósúlya most is a latin nyelvre esett s czélja abban állapít ta-
tolt meg, hogy a három osztályt végzett növendékek gondolataikat szóban és
irásban helyesen kifejezni tudják. Ehhez képest a tanítás módszere arra irá-
nyult, hogy a tanulók minél gazdagabb szóbóséget szerezzenek, hogya nyelv-
tani szabályokat anyanyelvükön elsajátítva helyesen alkalmazni tudják. A
nyelv szóbeli gyakorlása azért csak a II-ik osztályban kezdődött, de itt aztán
büntetés terhe alatt nem volt szabad másképen beszélni, rnint latinúl.

A tanulmányi siker biztosítása czéljából az osztály-tanárok úgy mint az-
előtt, most is igénybe vették kiválóbb tanítványaik segítségét a kikérdezésben
és a szó- és irásbeli nyelvgyakorlatok keresztülvitelében.

A heti szorgalmi idő öt napra volt felosztva. délelőtt 71/2-10 és délután
11/2 - 4-ig. Az előadások előtti fél óra a leezkék ismétlésére s kikérdezésére
volt szánva; az előadások első órája mindig latin nyelv volt.

Heti szünetet csütörtökön tartottak s a nyári hónapokban kedd délután
is szabad volt.

A tanulmányi előmenetel eredményét még ez években sem vezették be
az úgynevezett anyakönyvekbe, de a havon kint tartott osztályvizsgálatok ered-
ményéről részletesen szólnak a havonkint kétszer tartott tanári tanáeskczmé-
nyok jegyzőkönyvei, melyeket a főigazgatósághoz terjesztettek fel, s melyek
szarint az eredmény legtöbbször dicséretesnek minősíttetett

c) 1806-1850. A "Ratio Educationis" tanterve és a vele követett mód-
szer szerint folyt a tanítás tovább is, majdnem minden lényeges változtatás
nélkül s annak daczára, hogy II. József korában újítások és átalakítások egy-
mást érték. De a mily hamar keletkeztek ezek, éppen oly hamar meg is szün-
tek, mert a tanügy javítására törekvő császár, látván, hogy reformterveit nem
tUdja keresztülvinni, rendeleteit majdnem egytől-egyig visszavonta halála előtt.

Áz 1806-ban megjelent második nRatio Educationisv-féle tanrendszer
már arra törekedett, hogy a gymnasialis oktatás biztosabban megvesse az alap-
ismereteket s nagyobb rendszerességet és biztosabb átmenetet teremtsen a ta-
nítás menetében, és különösen, hogy az iskolát visszavezesse, azon vallásos
alapra, melyen Mária Terézia idejében épült.

Ez iskola nem mutat ugyan nagyelőhaladást a régi hez képest s nem is
kerülte ki az ócsárlásokat, de azért érdemeit sem lehet tagadásba venni. Ezen
iskolában nevelték a hazának azon fiait, kik a magyar irodalom és a költé-
szet ujjátererntői, szabadságunk s alkotmányunk lelkes harczosai lettek.

Az 1848 előtti középiskola most is a latin nyelv tanulására fektette a
fősúlyt, de a mollett nemzeti nyelvünket is felkarolta.. A mult század végén
mint rendkivüli tantárgy kezelt nemzeti nyelvünk a jelen század elején elő
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ször rendes tantárgygyá, majd meg oktatási nyelvvé lesz és a helytartótanács
már azzal utal fontosságára, hogy hivatalt sem vállalhat majd, ki jól nem beszél
magyarúl. Nemzeti nyelvünknek domináló szerepe 1812-ben kezdődik. Ez időtől
kezdve ugyanis oly súlyt fektettek a nemzeti nyelvben felmutatott tanulmányi
eredményre, hogy arról külöu tanjegy tanuskodott. Nemzeti nyelvünkkel együtt
hazánk történelme és földrajza is kivívta méltóbb helyét, mig a német nyelv-
ből megfelelő oktatást csak azért kaptak a tanulók, mert Óvárótt ez volt az
uralkodó nyelv.

A rendes tantárgyak tanítása heti 20 órában történt s ezekből 9 esett
a latin nyelvre. A latin nyelvi oktatásnak czéJja nemcsak az volt, hogy a
tanuló e nyelvet már a grammatikában elsajátítsa, hanem hogya elassikusok-
nak beható ápolása által magasabb képzést s mélyebb értelmi belátást nyerjen.
Ugyanerre törekedtek a számtan tanításánál is, midőn a deductiv módszer al-
kalmazása mellett a gyakorlati példák megfejtéséből a szabálynak öntudatos
levezetését követelték. .

A humaniorákban a szónoklat- és költészettan tanulása által nyertek az
ifjak fokozottabb művelést, a mennyiben a logikának gondos tárgyalácia által
a helyes gondolkozáshoz, biztos itélethez s ezek mellett folyékony és értelmes
előadáshoz szoktak.

Nem kevésbbé törekedtek arra, hogya görög- es római régiségek es a
mythologia megismerésével, a olassicusokat alaposan megérthessék, igazán él·
vezhessék s alkalmas gyakorlatok, extemporalék készítése s szebb részleteknek
emlézése által a szép stilust is elsajátíthassák. Amely tanulónál a verselés
iránt is tapasztalt ak hajlamot, annak bő alkalmat nyujtottak, hogy tehetségeit
kiművelhesse, s hogy alkalmi verseivel a nyilvánosság elé is léphessen.

Az 1848 előtti középtanodából kikerült ifjak ily vezetés mellett nem
tettek ugyan szert sok és bö ismeretre, de a mit megtanultak, azt be is gya-
korolták, s igya kevés ismeret biztos tulajdonukká vált.

A humaniórák heti óráinak száma szintén csak 20 volt, s úgy mint a
nyelvtani osztályokban, itt is csak egy tanár működött egy-egy osztályban. Az
igazgató (Director localis) még 1848 előtt sem tanított, hanem a társház igaz-
gatásával a gymnasium vezetését s a tanulmányi és fegyelmi állapotnak ellen-
őrzését is teljesítette.

Rendes vizsgálatokat félévenkint tartottak, ·s ugyanannyiszor terjesztették
fel a fóigazgatóságnak a tanulők érdemsorozatát.

A tanulmányi előmenetel megbirálásánál a tanulék külön tanjegyet kap-
tak: 1. a viseletből, 2. a vallástanból, 3. a magyar nyelvből, 4. a többi tan-
tárgyban tanusított előmenetelről. A z általános sorozat volt: eminens, I. clas-
sis, II. classis, nr. classis, mely mindegyikéhez még a helyzetszám is járult.
A tanévvégi bizonyítványokat az igazgató irta alá s az intézet pecsétjével el
látva kiadta azoknak, kik az intézetból távoztak. A jeles, T. és II. rendű tanu-
lók felmehettek a következő osztályba, a Ill. rendüek pedig ismételni tartoztak.
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rI) 1854-1860. Az óvári gymnasium, melyben a magyar nyelv gon-
dosabb ápolásbau részesűlt, mint azt az 184-9 - 50. isk. évben támadt poli-
tikai viszonyok kivánták, ennek az évnek végén felfüggesztetett.

Négy évig tartó folytonos kérelmezésre és sürgetésre megjött végre a
legfelsőbb engedély, mely szerint a magyar-óvári algymnasium ismét megkezd-
beti működését s az 1854 -55. isk. évben megnyithatja 1 osztályát.

Az ujonnan felélesztett tanintézetbe uj tanterv is - az "Organisations
Entwurf" - tanterve lépett életbe.

Az "Entwurf" a rendes tantárgyak közé a görög nyelvet is Ielvévéu, az
oktatás középpontjául a classicus nyelveket teszi, behozza a szakoktatást, és It

tannyelvre azt az elvet állítja fel, bogy a tanítás oly nyelven történjék, me-
lyen a tanulók előhaladása és sikeres kiképzése a legkönnyebben eszközölhető .

A magyar-óvári gymnasium a vegyes tannyelvű intézetek közé sorolta-_
tett, melyekben egyes tanulók egy-két tantárgyat magyarúl is tanulhattak.

A tanulmányi eredmény, miként erről az igazgatói évi jelentések tsnus-
kodnak, általában kielégítö volt és pedig a magyar nyelvben is, miről az
1858-ban kelt igazgatói zárójelentés következőleg emlékezik meg.

"Den Vortrügen aus der ungarischen Spraehe wohnten sammtliche
Schüler aus allen Klassen im Verlaufe des ganzen Schuljahres mit steter
Aufmerksamkeit bei. Die grammatiscben RegeIn mehr praetisch als theoretisch
vorgetragen und durch Beispiele weléhe immer auf die Schultafel aufgeschrie-
ben wurden veranscbaulicht, waren von den meisten Schülem gut aufgefasst,
und die Formlehre sammt dem richtigen Gebrauche der bestimmten und un-
bestimmten Formen durch oftmaliges Erörtorn und Wiederholen des dahiu-
zieleuden Lehrsatzes gut einstudirt. Das Zurückgeben jedoch des gelesenen
konnte nur mit jenen Schülern erlangt werden, die dieser Spracbe als Mut-
tersprache machtig wareu .. Die minder Bewaudten waren ab er angebalten,
die Uebersetzungen befriedigend zu leisten, Das Memoriren etlieher Lesestneke
- bestehend aus prosaisehen und poétischen Werken. war mit gutem Erfolge
von vielen Schülern mitgemaeht, Der vorgeschriebene Lehrstoff war ill allen
Olassen am Scblusse des Schuljahres bewültigt und mit Ausnahme von
wenigen Schülern machten die uebrigen theils lobenswerthe, theils genügende
Portschritte." .

Az Entwurf-féle tantervnek életbeléptetésévei behozott szakrendszer a
tanerők szaporítását vonta maga után s azért az igazgatók, kik mindez ideig
nem tanítottak, 6 -8 órát tartoztak vinni hetenkint.

A heti órák száma r. és II. osztályban 24, IIr. és IV. osztályban 26
volt. A heti szünet csütörtökön tartatott meg.

A tanév két félévból állott, melyek végén vizsgálatot tettek a tanulók.
Mindkét félévi tanulmányi eredményt a flgyelemnek és szorgalom nak minősí-
tésével együtt bevezotték a főnévkönyvekbe úgy, hogy a gyöngébb vagy elég-
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telen tanjegy mellé részletesebben is megjelölték a tanuló netaláni ügyességét
és fogyatkozásait.

A tanjegyek fokozatai voltak: ausgezeiehnet, lobenswerth; (minden meg-
jegyzés nélkül) - gut, (p. o. a latinból felmutatott előhaladásnak ily megjegyzé-
sével: "Grammatische Kenntniss gründlich, Anwendung zu schriftlichen und
mündlichen Uebersetzungen entsprechend), - genügend (Fasste die grammat.
Regein tn-ist richtig auf, war in sehriftlichen Arbeiten und Uebersetzungen bis-
weilen unsicher), - ziemlich genügend (Fasste die grammat. Regeln minderklar
auf, und uebersetzte mündlich und schriftlieh öfters fehlerhaft),- ungenügend,
v. nicht genügend (Bei mangelhafter grarnmat. Kenntniss übersetzte er mündlich
und sehriftlich fehlerhaft) - és nichts geleistet, mely tanjegy harmadrendű ál-
talános sorozattal járt.

Az általános sorozatot jelölték : 1. Classe mit Vorzug, ha a tanulónak
a rendes tantárgyakból nausgezeichnet" és "lobenswerth« mellett legfellebb
egy ngut"-ja volt, 1. Classe, ha leggyengébb tanjegye "ziemlich genügend"
volt, II. Classe, ha csak egy tárgyból "ungenügend" tanjegye volt, és Ill. Classe,
ha tanjegyét ez itélet jelelte : "nichts geleistet" .

Az általános sorozat mellé kitették a locatiot, a helyzeti számot is.
Bizonyítványaikat kivehették a tanulók mindkét félévnek végén. A II-od-

rendüek csak a javító vizsgálatnak sikeres letétele után kaptak bizonyítványt,
mig a Ill-rendnek az osztályt ismételni tartoztak. - .

e) 1861-1867. Az absolut kormány megszüntével visszaállíttatott a m. kir.
helytartótanács Ez az 1861. évi október hó 1-én 13,583. sz. a. kelt udvari
rendelettel meghagyta, hogy az eddig fennállott tanrendszer lényegében továbbra
is érvényben marad, kivéve a megváltozott viszonyoknak megfelelő következő
változásokat:

1. A gymnasium első két osztályába behozandó ismét az osztály tanítás,
mely szerint ezen osztályokban csak egy-egy tanár működjék; a többi osz-
tályban megmarad a szakrendszer olymódon, hogy a tanárok száma ez osztá-
lyokban csak fokonkint növekedjék és hogyarokontárgyak egy tanár kezében
maradjanak lehetőleg valamennyi osztályon keresztül.

2. A classicus nyelvek közől a latin nyelvre ezután is a legtöbb heti
óra fordítandó, a görög nyelv azonban elmaradt az algymnasiumból s tanítása
csak az V. osztályban veszi kezdetét.

3. A görög nyelv mellőzéséből s a latinnyelv óráinak apasztásából nyert
időmegtakaritás az addig oly mostohán kezelt magyar. nyelvre fordítandó úgy,
hogy erre az 1. osztályban hetenkint 5, a többi osztályban hetenkint 4-4:
óra essék.

4:. A német nyelvet, a mennyiben ez itt a legtöbb növendéknek anya-
nyelve volt, mind a négy osztály növendékei tanultak.

5. J.... földrajz és a történelem tanításánál különös gond fordíttatott ha-
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zánk földrajzára és történetére, míg a többi tantárgyak által elérendő tanul-
mányi ezél a régi maradt.

A vizsgálati s osztályozási rendszer a régi maradt. A magyar, latin és
német nyelven szerkesztett főnévkönyvekbe magyarul történtek a bejegyzések,
és a tanjegyek fokozata volt: kitünő, jeles, jó, kielégitő, elégséges, elégtelen
és csekély vagy rossz. Az általános sorozat és a helyzeti szám megmaradt, ugy
mint a német világban volt.

f) 1868-1878. Alkotmányunk visszaállítás ával Eötvös József báró, köz-
oktatásügyi, m. kir. minister az algymnasium ezéljául azt tüzte ki, hogy az
nemcsak magában is befejezett oktatási egészet képezzen, hanem a tanuléknak
olyelőképzettséget is adjon, melynek alapján a 4-ik osztályt sikerrel végzett
növendék úgy a nagygymnasiumba, mint a reáliskola 4-ik osztályába is

léphessen.
Ezen czél elérése végett a humanistikus tantárgy ak mellett a reáliák

is kellő tért nyertek. A rajz, a szép irás és a tornássat a rendes tantárgyak
között nyertek helyet, mint olyanok, melyek a tanulők alaki képzettségének
tökéletesbítését, ízlésének nemesbítését, illetőleg a test minden egyes részén ek
arányes fejlesztését, erősbítését, s ügyessé tételét előmozdíthatják. Gondosabb
ápolásban részesültek: a mennyiségtan ([-IV. osztályban), a természettan s
vegy tan (a HI-IV. osztályban), és a természetrajz (az I-II. osztályban.) A
földrajzot (I-III. osztályokban), s a történelmet (Ill-IV. osztályokban) taní-
tották, felölelve a föld felületének természeti és politikai ismertetését, illetőleg
hazánk történetét a világesemények vázlatos ismertetésével.

A nyelveknéla fősúly a magyar s latin nyelvre esett; az elsőre heten-
kint 3 óra, az utóbbira 1. II. oszt, 6., HI. IV.osztályban 5 óra esett.

Anémet nyelvnél a Ill. és IV. osztályban a gyakorlati szempont , volt
irányadó úgy, hogy a tanulók a nyelvtani szabályokkal csak fokozatosan is-
merkedtek meg.

1871,72 iskolai évben ismét az Entwurf tanterve szerint kezdték a taní-
tást oly módou, hogy a rajz és testgyakorlat kötelező volta megmaradt és a
német nyelv tanítása az egész algymnasiumra kiterjesztetett.

Az 1868-ban kiadott gymnasiumi rendtartás értelmében a tanulék lehet-
tek nyilvánosak, rendkívüliek és magántanulők. A rendkivüli tanuló a nyil-
vános oktatásokra csak egy vagy néhány tantárgy hallgatása végett járt, de
az intézett szabályainak megtartása kötelező volt reá nézve.

A fel vételre vonatkozólag ezen rendtartással lép életbe azon szabály,
hogy a gymnasium 1. osztályába csak a 9-ik évét betöltött vagy idősb növen-
dék vehető fel, és valamennyi I. osztályra jelentkező növendék a felvéti vizs-
gára köteleztetett ..

Az évi tanfolyam október hóval s 1876. óta szeptemberrel kezdődött, és
a nagy szünidő augusztus és szeptember illetve julius s augusztus hóna-
pokrs esett.
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A heti szünidőt csütörtökön tartották meg egészen az 1890/1. isk. év
kezdetéig, mely időtől kezdve szerda és szemhat délután lett szünet.

A félévi vizsgálatok, mint melyek a tanításra nagy rnértékbeu zavarólag
hatottak, megszüntek s legföljebb csak olt tartattak meg, hol az I. félévvel
valamely tantárgy befejezést nyert, - mint p. a természetrajznál, a természet-
tan- s vegytannáJ.

A nyilvános évvégi vizsgálatok osztályonkint minden egyes tantárgyból
kellő ellenőrzés és osztályozás mellett tartattak meg julius hó második felében.
Do nemcsak az évvégi bizonyítványból értesültek a szülők gyermekeik előha-
ladásáről, hanem évközben is, még pedig: karácsonkor, húsvétkor és pün-
kösdkor. A tanulmányi előmenetel megbirálása végett e szerint a tanév 1875-tól
négy időszakra s 1876·tól háromra volt feloszlatva A tanuló ez időszakok
végével szorgalrnáról, magaviseletéröl s minden egyes tantárgyból felmutatott
előmeneteléről bizonyítványt kapott, melyet atyja vagy helyettese sajátkezű alá-
írásával volt köteles tudomásúl s miheztartásúl venni.

A tanulmányokban való előmenetel miuősége az illető tovatokhan számok-
kal jeleztetett : 1 annyi volt mint kitünő, 2 jeles, 3 jó, 4 elégséges, 5 elégte-
len, 6 rossz vagy semmi.

Az általános sorozat rovatát csak az év végén töltötték ki, tekintetbe véve
a vizsgálat eredményét.

Az általános sorozat jegyei: 1. Kitünő, melynek legkisebb foka az volt,
ha csupa kitünő mellett két jelese volt a tanulóuak a rendes tantárgyakból.

2. Jeles, ha kitünő s jeles mellett egy "jó~-ja volt.
3. Az első rendűnek legkisebb foka volt csupa "elégséges" tanjegy.
4. Másodrendű sorozathoz elég volt egyetlen egy elégtelen - és
5. Hsrmadrendü sorozathoz egyetlen egy "rossz" vagy "semmi" osztályzat .

•A számszerinti sorozat megszünt.
9) 1879 -1894. A hetvenes évek végén kezdődött az átmenet mai tanter-

vünkre, melylyel a disciplinák ismétlődése beszüntettetett s egységes tanítás
behozatala által oda irányult minden törekvés, hogy jobb lélektani alapokra
fektetett módszer alapján a tanuló elméje kellő egymásutánban fejlesztessék
s szive a magyar nyelvnek és irodalomnak lehető legáltalánosabb méltatása
által nemzeti irányban művelődjék.

Az 1879-ben kiadott gymn. tanterv az 1883. évi XXX:. t. ez. által vég-
legesíttetett és az 1880. és 1887. évben kiadott utasításokkal meghonosíttatott
az oktatás helyesebb, biztosabb és a helyi körülményeknek megfelelő czéltu-
datesebb módja.

Eme legujabb tanterv a gymnasiumot egységes tanfolyamú intézetnek
tekinti s arra törekszik, hogy a tanuló fejlődéséhez mért tananyag egymásután-
jában oly folytonosság létesüljön, mely a már elsajátított ismeretet alapúl te-
kintse a továbbhaladáshoz s abban az értolmi nevelést, a megfigyelés ápolá-
lását és a gondolkodás fejlesztését tekintse az oktatás feladatának. E esélból a
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tanítás menetét a tanterv követelményein belül a tanárok maguk állapítják meg
az idöszakonkint tartandó módszeres értekezleteken.

Ezen értekezleteken a tanárok kijelölik nemcsak a végzendő tananyag
mennyiségét és a begyakorlásra szükséges olvasmányokat s írásbeli tételeket,
hanem megállapodnak aziránt is, milyen sorrend követendő a tanítás meueté-
ben, a rokon tanulmányok tananyagának csoportositasában s kölcsönös vonat-
kozásaibau, milyen legyen a közösen használandó terminologia és a tantárgy
sajátos követelményeihez mért módszer.

A tanítás fősulya a magyar nyelvi oktatásra esik, mint oly tantárgyra,
mely sokszoros és közvetlen kapcsolatban áll a többi tanszakok mindegyikévei, s
melynek nemcsak paedagogiai, hanem nemzeti jelentőségét is kell méltányolni.
Az I-HI. osztályban folyik a magyar nyelv grammatikai. a IV-ben stilisztikai
tanítása, - mindenütt alkalmas olvasmányok alapján. Az olvasmányok szol-
gáltatják egyrészt azon tanúlságos példákat, melyekből az elméleti okulás le-
vonható s melyek tárgyalása által a tanuló gondolat- és kifejezés gazdagsága,
majd stilaris ügyessége gyarapszik, másrészt egyengetik az utat a történelem
tanulásahoz. A történelem a Ill. osztályban hazánk történetével spolitikai föld-
rajzával kezdődik, s a IV ikben - mintegy bevezetésül a classicus olvasmá-
nyokhoz - a görög és római történettel folytatást nyert.

Az idegen nyelvek közöl a latin- és a német nyelv foglalnak helyet a
rendes tantárgy ak között.

A latin nyelvi oktatás - czélja lévén a római irodalom nevezetes ter-
mékeinek élvezhetése és felhasználhatása - arra törekszik, hogy a tanuló a
grammstikalis biztosság és a kellő szókincs megszerzése mellett a tanultakat
összefüggő olvasmányban alkalmazni tudja. A tanár ez oknál fogva az 1. és II.
osztályban a hetenkinti 7 órából 3-at olvasmányra, 3-at nyelvgyakorlatra s I-et
irásbeli dolgozatra fordít, mig a nl. és IV. osztályban a heti 6 órából 3 01-
vasmányra, 2 nyelvtanításra s 1 irásbeli dolgozatra esik.

Azon körülménynél fogva, hogy a magyar-óvári gymnasium IV. osztá-
lyát végzett növendékek rendszerint nem folytatják tanulmányaikat a főgym-
nasiumban, hanem iparos- vagy kereskedői pályára mennek, s ezeknek nagyobb
szükségök van a reáltárgyakra, különösen a rajzolásra, mint az idegen nyel-
vekre, a tanári testület az intézet helyi tantervét oda módosította a nm. vallás
és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak 1891. évi 34,369. sz. jóváhagyásá-
val, hogy alV. osztály latin nyelvi és a Ill. osztály német nyelvi óráiból
hetenkint egy-egy óra a rajzoló geometriára essék. Innen van, hogy az 1891-92.
isk. évtől kezdve a latin olvasmányra csak 2 óra fordíttatik hetenkint a IV.
osztályban.

A német nyel v tanításában lényeges változtatást tett legujabb tantervünk.
Már az átmeneti intézkedéseknek megfelelóleg elmaradt a német nyelv tanítása
1879-Jen az 1., és lS80-ban a IL osztályban, úgy, hogy ez utóbbi évtől
kezdve anémet nyelv tanítása csak a Ill. osztályban, vagyis akkor kezdődik,
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mikor a tanulék a magyar nyelvbe ri már kellőleg jártasak, és a magyaro' és
latin nyelvben szerzett grammatikai ismereteket már öntudatosan használhatják.

Az óvári gymnasium növendékei legnagyobb részben beszélik e 'nyelvet,
s azért kiváló gondot arra fordít a tanár, hogya tanulék czélszerű gyakorlás
által szóban, de különösen Írásban is helyesen elsajátítsák e gyakorlati fon-
tosságú nyelvet. A realis tanszakok csoport jához tartozó tanulmányok közül a
szám- és mértannak - a fejlődő értelem fokahoz mért rendszeres és fokozatos
tanításán kivül nagy súlyt fektet mai tantervünk a földrajz tanítására, mint
oly tantárgyra, mely az összes természeti tanulmányok tanításának bevezetéseül
szolgálhat.

Hazánk s az öt világrész földrajzának tanítását a gymnasium I. és II.
osztálya végzi oly módon, hogy a fősulyt a maradandó természeti viszonyok
tárgyalására fekteti s a tanulót igy lassan, de fokozatosan a természettan és
természetrajz tanulására készíti elő. A természettan felölelvén a physikai és
mathematikai földrajz anyagát, a lll. osztály tárgya, mig a természetrajz taní-
tása. a. IV, osztályban kezdődik, tárgyalva a szükséges vegytani ismeretek előre-
bocsátásával az ásvány-; kőzet- és földtan elemeit.

A mártani oktatás kiegészítő részét képezi a rajztanítás, mely osztályon-
kint hetenkint három órában taníttatik. Ozélja a rajztanításnak nemcsak az,
hogy kellő érdeket keltsen s kellő alapot vessen a későbbi geometriai tanítás-
nak, hanem hogy módot is nyujtson az aesthetikai ízlésnek és a műszaki
ügyességnek lehető fejlesztésére.

A rendes tantárgyak közé tartozik még a szépírás, melyet az I. és Il.
osztály növendékei tanulnak (1892j3-óta igen szép eredménynyel gyakorol-
ják az álló irást) és a testgyakorlás, mely 1890;1. óta alkalmas téli torna-
csarnok hiányában csak az őszi és nyári időszakban folyik. A téli tornát helyet-
tesíti a korcsolyázás, melyben a tanulők kellő felügyelet mellett igen szivesen s
szorgalmasan gyakorolják magukat. .

A rendkivüli tantárgyak közül tanítjuk állandóan: a mű- és egyházi
éneket, meg-megssakítással a franczia nyelvet s a gyorsirászatot és a f. iskolai
évtől kezdve a zenét.

Az 1876-ban kiadott középiskolai rendtartás az iskolai év megkezdését szep-
tember hó l-ére teszi ugy, hogy a beiratások még augusztus hó utolsó nap <

jaiban és 1890. óta szeptember hó első három napján végzendők.
Az első osztályba szabályszerüen csak oly tanulék léphetnek, kik a 9-ik

évet betöltötték és a népiskola negyedik osztályának tananyagában kellő jártassá-
gukat külön felvételi vizsgálaton beigazolták. A felvételi vizsgálat kötelezettsége
az 1893. évi XXX. t. ez. értelmében szünik meg. Az 9·ik évét betöltött tanuló
felvétetik ez időtől kezdve a nyilvános népiskola 4 osztályának _bizonyítványa-
és csak ennek hiányában a felvételi vizsgálat alapján.

Az évi tanfolyam a tanulmányok rendje szempontjából három id őszakra
oszlik. Ezen időszakok 1890-ig voltak: az év kezdetétől - karáesonig, kará-



esontől-husvétig . és húsvéttól junius 30-áig. Az 1890. évi 23.583. sz. a
kiadott középiskolai rendtartás a Il-ik időszak tartamát márczius hó végeig
terjesztette ki, hogy a Tll. időszak, melyre az iskolai munkának összefoglaló
része esik, a késői húsvét miatt ne szenvedjen rövidséget.

Az egyes időszakok előtt a tan ári testület módszeres tanácskozásokat
tart, melyekben a végzendő tananyag médszeres felosztása és a tanítás egy-
bevágó alakítása megbeszéltetik és a tanulők házi munkásságának minősége
és terjedelme, nemkülönben az iskolai olvasmányok és irásbeli dolgozatok
anyaga megállapíttatik.

Az iskolai oktatás összes menetének s eredményének közös ellenőrzésére
szolgálnak egyrészt az iskolai és tanulmányi naplók, melyekbe 1885-86. óta
a tanujók egyes feleleteinek megfelelő tanjegyek havonkint is bejegyeztetnek
és márészt az ellenőrzö tanácskozások, malyekben úgy az egyes tanulónak.
mint az egész osztálynak haladása birálat alá esik, hogya tanár a tanuló
előhaladásában a mutatkozó hiányokat kipótolhassa. és a tanulmányi siker biz-
tosítása czéljából a teendőket megállapíthassa. Az ellenőrzö tanácskozások ered-
ményéről a tanulők szüleit vagy ezek helyetteseit nemcsak az időszaki értesí-
tők tudosítják, hanem 1890. óta úgynevezett intő czédulák is figyelmeztik,
ha a tanuló az októberi, februáriusi és májusi ellenőrzőkön megintés vagy
megrovás alá esett. _~

Minden év végén nyilvános vizsgálat tartatik. Ezen vizsgálatokat az -,
1876. évi rendtartás azért tartja szükségeseknek, hogy a szülői ház s a tár-
sadalom érdeklődő képviselői közvetlen tudomást szerezhessenek az iskolai
oktatás szelleméről s módjáról, de főleg azért, hogy a tanuló ifjúság annak
tudatában, hogy tanulmányainak egy nagyobb egységes részét befejezte, ösz-
tönzést és alkalmat nyerjen a tauúltaknak különböző pontokból kiinduló átt e-
kintésére. E czél szempontjából az év vége felé minden egyes tantárgyban is-
kolai órákban általános ismétlés tartatott s ezt követték az osztályvizsgála-
tok, melyek rokon tárgyak szerint csoportosítva rendesen két napon át tartatt-
tak osztályonkint.

Az 1890- ben kiadott középiskolai rendtartás értelmében a tanév végi
vizsgálatokat ma szintén több tantárgyból alkotott csoportokban tartjuk, csak-
hogy ezek főczélja, hogy a tanár a tanuló előmeneteléről évközben szerzet t
tapasztalatait kiegészítse. A vizsgálatokon minden tanuló felel, de nem okvet-
lenül minden tantárgyból; azonban az elégtelen és kétes előmenetelű tanulék-
nak minden esetre kell felelniök az illető tantárgyból, mivel a vizsgálati felelet
befolyással van az érdemjegy végleges megállapítására.

A tanulők előmeneteli érdemjegyeit a tanári testület külön értekezleten
s közösen ál.apítja meg. 1881-82-tő1 kimondván azt is, hogy a tanuló felsőbb
osztályba léphet, javító vizsgálatra bocsáttatik, az osztály ismétlésére utasitta-
tik, vagy - ha mint ismétlő bukott - az osztályt többé nem Iamételheti. Az
általános osztályozás, valamint a számszerinti sorozás teljesen megszüut, de
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az év végén az igazgató és osztályfőnök aláirásával ellátott s a gymnasrum pe-
csétjével megerősített bizonyítványt kap minden tanuló, mert csak ennek alapján
jelentkezhetik felvételre a jövo iskolai évben A nagy •.zünidő julius és augusz-
tus hóban, a heti szünet pedig, mely egész 1890-ig csütörtökre esett, szerdán
és szom b aton délután tartatik meg_

IL Fegyelmi allcipot:

"A vallásosság legszorosabb összeköttetésben áll az állam jólétével any-
nyira, hogy az állam sohasem áll biztosabban, mint midőn a polgárok val,
lásos érzületére támaszkodik." Ezt mondta Eötvös József báró egyik 1869-ik
évi országgyülési beszédjében, s ki merné tagadni szavainak igazságát! Ám
de a polgárságot nevelni kell a vallásosságra, a. nevelés pedig az iskolának
feladata. Itt kell hozzészoktatni a gyermeket, hogy vallása tanuihoz alkalmaz'
kodjék, Istenét imádni, felebarátját becsülni s a jót önmagáért szeretni, a
a rosszat pedig kerülni tanulja. Csak a vallásos érzület, mely az erkölcsiségnek
h leghatalmasabb kalauza és nemtöje, képesítheti az embert arra, hogy vágyait
s kívánságait Isten akaratának és a közjónak alárendelni kész legyen; ez a
legjobb s legszelidebb fegyelmező rendszer s legbiztosabb eszköz az olyannyira
kivánatos jellernképzésre. Innen van, hogy a vallástanításnak minden kerban.
minden nevelő a legnagyobb fontosságot tulajdonította A vallástan tanítására
nagy súlyt fektettek mindenkor a piaristák iskolái is.

Igy Óvárott is legelső gondjuk volt, hogy tüzhelyök mellé kápolnát is
állítsanak, melyben a vezetésökre bizott ifjúsággal együtt végezhessék imáikat
s vallásos sz. gyakorlataikat.

Naponkint megjelentek itt a tanulék a sz. misén s naponkint szenteltek
egy-egy félórát a vallastan tanulásának az iskolában. A tanítást imával kezd-
ték és végezték, vasár- és ünnepnapokon a rendes délelőtti isteni tisztelet után
szent beszédet hallgattak s délután részt vettek a litanián, havonsint járultak
a sz. gyónáshoz és áldozáshoz, és buzgó imával vagy énekkel kisérték a nyil-
vános körmeneteket és más ájtatossági gyakorlatokat.

Ily vallás erkölcsi alapra fektetett nevelés és tanítás folyt szakadatlanúl
azon időben is, mikor az iskolák az' egyház kezeiből az állam gondjaira ke-
rültek. Mária Terézia királynő még nagy gondot fordít a vallés-erkölcsös ne-
velésre, Külön szabályzatot rendel a hitoktatók részére, s szigo rúan követeli,
hogy a tanárok is részt vegyenek az ifjuság vallásos gyakorlataiban.

A nagy királynő halála után II. Józseffel más elvek kerültek a trónra.
A szigorú vallásos iránj t elhagyták, nagyobb szabadságot, liberalismust köve-
teltek a gyermeknevelésben is, ez pedig a fegyelem lazulását, az erkölcsös
érzület gyengülését, sülyedését vonta maga után, fl akadaljúl szolgált a tudo-
mány- s előhaladásban is.

II. Lipót alatt javult az állapot és a boldog emlékű 1 Ferencz királyunk
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alatt ismét visszatért a régi iskolai rend és fegyelem, mert az ifjuság vallásos-
sága s erkölcsössége tüzetett ki elérendő czélul.

A tanuló- ifjuság vallásos érzületének ápolásában mutatkozó és az előbbiek-
ben jelzett ingadozás azonban csak általánosságban, jobban mondva csak kivülről
érintette az óvári gymnasium működését, mert a vallás és tiszta erkölcs ápo-
lása nemcsak a XVIII. században volt, hanem azután is egyik legkiválóbb mű-
velődési s fegyelmezési eszköz maradt tanintézetünkben. Bizonyítja ezt a következő
1855-ben 17796. sz. a. kelt felsőbb tanhatósági leirat : "An die Dircetion des kath.
Gymnasiums zu Ung.-AItenburg. Zufolge des Berichtes vom Raaber bischöfliehcn
Ordinariate uriterm 22. Aug.l. J. Z. 968. wird der Direction eröffnet, dass der Re-
ligionsunterricht an dieser Lehranstalt den Grundsatzen und Lehren der h. kath.
Kirche getreu, regelmassig und mit befriedigendem Fortschrifte entheilt, des
gleichen auch in andern wissenschaftliehen Vortrügen die Religion als die
Grundlage alles gedeihlichen Wissens dargesteIlt, eindringliche Beziehungen
auf Religion und Sittenlehre genommen, endlich über die pünktliehe Vollsie-
hung religiőser Pfliehten und heilsamen Uebungen mit regem Eifer und stren-
gem Ernste gewacht worden ist. Dieses erfreuliche Resultat liefert einen Be-
weis der erfoglichen Bemühungen des Lehrkörpers in der religiös sittlichen
Erziehung, der ihm anvertrauten Schuljugend. Oedenburg, am 5. November
1855. Ambrozy. A milyen gondja volt a tanári testületnek, hogy a róm. kath.
vallású tanulők megfeleljenek vallásuk követelményeinek, úgy ügyelt minden-
kor arra is, hogyamásvallású tanulők kellő vallástani oktatásban vegyenek
részt s mind azt buzgósággal teljesítsék, mit vallásuk szabályai előírnak.

A hetvenes években némileg gyengült a régi buzgóság, mert ez időtől
fogva a tanuló ifjúság csak négyszer járult évenkint a szentségekhez, a vasár- .
nap délutáni isteni tisztelet elmaradt s a téli zord időben nem járunk: hétköz-
nap sz. misére, de ennek oka abban keresendő, hogyatantervbe felvett
ujabb tantárgyak tetemesen emelték a tanulék heti óraszámát s ezzel együtt
az ifjúság elfoglaltaágát.

A magyar óvári gymnasium fegyelmi állapota kielégitő volt a legrégibb
időktől kezdve és pedig nemcsak azért, mert kiváló súlyt fektettek mindenkor
a vallés-erkölcsös nevelésre, hanem mert kellő szigorral őrködtek a jó rend
fentartására és az ifjúság külső s belső viseletére. "Benignitatem cum severi,
tate miseore, ut amor ne sit emolliens, rigor ne sit exasperans" 1) Sz. Alapí-
tónk ezen elve szolgált mindenkor zsinórmértékül a tanuló ifjúság vezetésében.
A praefectus, mint őrszeme az iskolának fogadta az iskolába lépő növendéket
és maradt az iskola folyosóján addig, míg csak az osztály tanár meg nem
kezdte tanítását. Minden héten meglátogatta az osztályokat, intve a lármázókat·
és:hanyagokat és ha az ismételt intés nem használt, következett a testi bün-
tetés' melyet a praefectus tudtán ki vűl nem volt szabad alkalmazni. Az osz-

1) Nicht Guido. Documenta Spiritualla ex epistolis S. Jos. Cai. Nikolsburg. 1772.
8



táíyt~nár kiváló gondját képezte, tanítványait otthonukban, szabad ór'áikban s
játék közben is megfigyelni és oda hatni, hogy a rendes, illedelmes külső
magaviseletet megszokják. E tisztében segédkeztek neki az osztály legjobb nö-
vendékei, kik nemcsak arra ügyeltek, hogy iskolatársaik az iskolán kivül is
gyakorolják a latin nyelvet, hanem arra is, nem vétenek-e az. iskolai törvé-
nyek ellen.

Az óvári gymnasiurn törvényei kezdettőlegész II József koráig a kö-
vetkezők voltak:

Adolescentes, qui in gymnasio ).\1. Óvariensi esse cupiunt singularem
morum prebitatern praeseferre, sincaram pietatem, velut omnium virtuturn fun-
damentum, quam studiosissime col ere, pulcherrimisque doctrinae ornamoutis
sese instruere summa ope nitantur . .atque hinc

1. Sacro missae sacrificio omn es quotidie exemplaripietatis sensu inter-
sint et sacerdotí sacris operanti singuli .ordine, quo iubentur, ministrent,

2. Dominicis et festis diebus ad consueta matutinaet promeridiana pie-
tatis exercitia pari alaeritats compareant, salutisque aeternaenegotium se-
rio agant. .

3. Quovis mense sacram eonfessionem peragant et epulo divino aceum:
bant eo ordine et modestia, ut populus ad exempli pulcherrimi imitatio nem
incitetur.

If. In seholis tempestive non ante primum signum adsint; itaque ne quis-
quam eorum absque gravi et iusta, atque prius praefeeto scholarum insinuanda
causa ab sit, neve tardi us compareat; negligentes diligenter nal andi . sun,t.

5. Graviter vetetur ne adolescentes virtutum et litteramm studiis dediti
in seholis vel extra scholas tale quid agant, quod corruptiomorum esse
potest.

6. Oompetentem omni bus omnino declarabunt honorem et reverentiam,
proindeque altioribus humanitatie offreia exhibebunt.

7. Acceptorum beneficiorum recordatione ad perpetnam grali animi eonte-
stationern provocáti, pro parentibus, moderatoribus et superioribus omnibus
tam ecclesiasticis, quam profanis pro patria, pro summa terrae principe sae-
pius ardentes ad Deum preces fundant.

·S. Nullo in loco soli· sese socient, nullamque inter se habeant famillari- .
tatern singularem ; se ad eadem amoris et benevolentiae significatione mutuo
se omnes eomplectantur. .

9. Alter altéri honore antevertant, a verbis obseenis, iniuriosis prorsus
abatineant j multo minus factis sese laoessant. - Proin altercationes mutuae,
luctae, trusioues atque his similia severissime prohibentur.

10. Denique summam semper, ubi TIbi fuerint in sermone, in gestu ac
totius corporis conformatione modestiam observabuut, ut exemplo sint intneu-
tibus atque incitamento.

. Legum harum, aliárumque sehólasticarum transgressores post adhibitam



115

convenientem delietc reprehensionem Praefecti sehol. arbitrio et consensu
literarii auctoritute pleetentur. Gravioribus vero excessibus notati politieae iuris-
dictioni pro diversitate personarum resígnabuntur.

II. József uralkodása alatt a következó iskolai törvények adattak ki:
Norma de benigno iussu regio pro studicsa iuventute gymnasii introducta.
1. Diebus dominicis et testis studiosa iuventus convocetur, et comitan-

tibus eandem suis professioribus et prsefecto, ad ecclesiam ducatur, ubi sub'
inspectione eidem iuventuti praepositorum missae sacrificio intererit. Hoc abr
soluto.

2. Juventus ad scholas reducta exhortatoris catechesim textui evangeli
aeeomodatam excipiet.

3. Diebus scholasticis iuventus gymnasialis sub vigilentia professerum
in ecclesia pro gymnasio destinata post terminatas antemeridianas scholas
missae sacrifitlium audire poterit

4. Omnes reliquae devotiones, quae in gymnasiis hactonus locum obti-
nebant, dehinc cessabunt. In specie autem.

a) Exercitia spiritualia, ad qua iuventus primis diebus hebdomadae sac-
rae convocabatur, quorum loco die Lunae, Martis et Mercurii scholas more
alias consueto frequentabít, .harum autern dierum postrema pro horis prome-
ridianis die Mercurii alias praescripta catechismi explanatio a professoribus
suscipienda erit, iuventusque ad digne celebrandum festum resurectionis Do-
mini pressius admoneri poterit.

b) Hactenus consueta. iuventutis gymnasialis ad menstruas confessi-
ones et eommuniones convocatio .et deductio perinde abrogatur, curaque
iuventutem ad hasce essentiales cath. religionis obligationes ,explendos dispo-
nendi parentibus et respeeti ve sacris curionibus relinquitur; exhortatores vero
data opportunitate auditoros suos zelose commonefaciant, ut singulo trimestri
per dign am sacramentorum susceptionem peccata eommissa expiare et cum
Deo seme conciliare haud morentur.

c) Quo pacto su apte consequitur, omnes congregationes et coetus Mari-
anos in gymnasiis regni -quoque Hungariae cessare debere.

dJ Festivitates facultatum et patronum scholarum celebrare nullo modo
permittitur.

5. A spectaculis studiosa iuventus haud arcetur quidem, veruni magis-
tratus locales medio commissariorum hoc, fine designandoruru invigilabunt,
ne quid occassione huiusmodi spectaculorum aut ludorum scenicorum agatur,
quod scandalum generare et offendiculo esse possit.

A jelen század elején a következő iskolai törvények szabályoztak a tanu-
lók művelődését és viseletét

Leges Scholasticae. I. In officiis hominis christi ani erga Deum. Haec
inprimis iuvenibus scholas publicas frequ~ntare volentibus praecipiunt :

8*
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1. Ut prima Novembris, state numrum scholarum initio; ad soIemnem
et devótam Sancti Spiritus invocationem omnes adsint, nec quisquam, immi-
nentibus feriis autumui, ante publicarn et solernnem gratiarum actionem ter-
minatam e loco scholarum discedat .

2. ut praeterquam quod idem eirca testum Paschae legibus Ecclesiae
praestare teneantur, quovis .mense mysterium sacrae confessiouis obeant, et
epulo divino accumbant, eo ordine et modestia, ut populus ad exempli pulcherrimi
imitationem incitatur.

3. ut quotidie mane suis in seholis tempestive adsint, et sacrificio Mis·
sae reverenter intersint ; decuriones vero, non absentes modo, verum etiam
tardius veni en tes, aut qui isthic parum pie versantur. adnoteut, atque íllico
denuntiént.

4. ut dominicis et festis diebus ad consueta matutina et po meri diana
pietatis exercitia, pari alacritate compareant, et salutis aeternae negotium serio
agant.

5. ut in publieis solemnitatibus et sic dictis processiouibus decenti ordi ne,
reverenter et modeste ad exemplum alicrum procedant.

6. Severissime interdic.um est omnibus seholaribus tempore festorum
Nativitatis Domini, Paschae, Pentescostes e loco Scholarum abire, et in patriam
vel ad parentes divertere ; veruru praeeipitur, ut iuventus tota collecta, hebdo-
mada maiori sacrae aseesi intersit, et religionis christianae mysteria, ad intu-
entium exemplura atque incitameutum, devotis annis celebret.

7. Severissime denique prohibetur scholarum etiam legibus omnis divini
nominis inbonoratio, quae fit per blasphemias, iuramcnta, allaque impia et
bonomni hominum aures offendentia verba.

II. In officiis hominum erga semetipsos praeeipiunt leges scholarum:
1. ut iuvenes seholastici diligentern literis, sed imprimis virtutum ac

proborum morum studiis operam inpendaut ; proinde ne quiquam eorum abs-
que gravi et iusta, eaque prius seholao moderatori insinuanda causa ab ulla
unquam praelectione ab sit, neve ad illam sero compareat; negligentes dili~
genter notandi et in semeatrali informatione negligentiae caleulo signandi sunt.

2. Vetant graviter, ne iuvenes virtutum et literarum studiis dediti loca
suapecta adeant, aut conversatiouibus, in quibus corruptionis morum pericu-
Ium esse potest, seve immisceant.

3. Severissime prohibent, ne quis iuvenum scholas frequentantium csu-
ponas, cavenas, choreas sive publicas, sive privatas, seu diurnas, seu noclur-·
nas vulgo Bál dictus, neve 'I'heatrs, aut alia similia loca quocunque sub prae-
textu adire praesumat.

4. Ad avertenda etiam vitae et valetüdenis perieula severissime prohi-
betur scholarum legibus armorum quorumvis aut baculorum gestatio, dubia
luce vespertina obambulatio, nocturna vagatio, aestate balneatio, hyeme in
glaeíe decursio, aut rhedarum ludi per nives institutio, herbae item nicofianae
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fumatio, hospitii sine praevio scítu et con sensu directoris mutatio, aut nocte
vel una extra hospitium commoratio, iurgiorum quorumvis et rixarum excitatio.

5. Probibetur etiam lu sus foliorum aut pyramidum in hortis public is,
aut lusus tudicularis vulgo Billiard, ac vetatur severissime omnis lusus pro
pecunia: atque generatim prohibentur omnes illi Judi, qui tractari solént a
considentibus; commendantur contra "illi statis temporibus, quibus exercitatio-
nes membrorum sunt adiunctae, qualis est lUi:,USpíla.

IlL In officiis erga alios praeeipiunt leges scbolasticae.
1. ut altiorum classium iuvenes inferiores comiter accipiant, atque exempli

clficacitate ad leges urbanitafis informent; inferiores altioribusconvenientia
humanitatis officia exbibeant, mutuis denique interse decertent officiis; com-
motiunculas, si quae iuveniliter aliquando erumpunt, mutuo sibi condonent,
alter altéri bonore antevertat, candidam spertamque voluntatern et porrectam
cuivis exhibeant frontem, a criminationibus. calumniis, cavillationibus absti-
neant, eos autern conscbolarium, qui diversam religion em sequuntur, verbo aut
signo laedere maximopere caveant.

2. ut superioribus et moderatoribus non suae tantum, sed aliárum etiam
scholarum, debitam venerationem et obedientiam deferant.

3. ut bospites domestieos parentura loco venerentur, eisque in omnibus
iustis et honestis obtemperent.

4. Ut officia erga summum terrae Principem Sacrosancta esse memine-
rint, ita ut nulla studia, non vita, non fortuna, non quodvis vinculum neces-
situdinis tanti esse debeat, quauti fides Imperauti praestanda, cuius saluti se
vietimarn devovere, fidemque proprio sanguine consignare, dulce piumque sit.

5. ut accep torum benefíciorum recordatione ad perpetnam grati animi
contestationem provocati, pro Parentibus, Moderatoribus, et Supenoribus omni-
bus tam eeelesiastieis quam profanis, pro Patria, pro Summo Terrae Principe
saepius ardentes ad Deum preces fundere non negligant.

Et haec partim e Ratione Educationis, partim e B. Gratiosis Intimatis
Ex. C. R. L. U. excerpta cedant ad Maiorem Dei Gloriam .

.A. helytartótanácsnak 1845. évi Boldogasszony hava ll-én 2,283. sz. a.
kelt azon rendeletével, hogy minden külső és belső bivatalos teendőkben a
magyar nyelv használandó, az iskolai törvények is magyar nyelven adattak ki.
Ezen törvények a következők: .A. tanuló-növendékek mindenhol a keresztény
erényesség s jámbor magaviselet jeleit adni kötelességök nek tartsák, különösen

1. A templomba sz. mise hallgatására rendelt időben sorban, illedelem ..
mel, minden szóváltást mellőzve, csendesen menjenek. .A. számukra rendelt
padokat vagy más helyöket minden tolongás és zavargás nélkül foglalják el;
itt térdelve áhitatosan és összhangzólag énekeljenek és a sz. vallés főbb titkai-
ról elmélkedjeuek.

2. Hasonló vallásos buzgóságtól áthatva menjenek ki istenszolgálat végé-
vel az egyházból. Ne is álljanak meg ennek küszöbe előtt, annál kevésbbé
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lármázzanak, vagy olyasmit tegyenek, mi az illedelmet sértené ; tov ábbá II

reggeli, déli és esti imát mindenki. azon egy szálláson levők pedig buzgó
áhitattal együtt végezzék el.

3. A sz. gyónáshoz névjegyekkel- ellátva s illően elkészülve a hl\tározott
időben s helyen, nemkülönben a sz. áldozáshozis. a töredelmes szív áhita-
tóval járuljanak.

4. Tisztátalan, trágár, káromkodó, szidalmazó s más bosszuságra ingerlő
szavaktói mindegyik tartózkodjék, annál kevésbbé merjen tettleg mást megtá-
madni. Továb'bá mind a tanodában, mind az utczán, vagy honn az egymás-
közti s másokkal való veszekedés, szóbeli vitázás, kötekedés, birkózás, lökdösés,
taszigálás, szurkálás, ütlegezés, ablakra, padokon és lépcsőkön ugrálás, hóval
vagy köveklreli hajigálás, pigézés, szóval minden hasonnemü kártékony vagy
botrányos tény, különösen a falakra irkálás szigorú büntetés alatt tilalmaztetik.

5. A tanodába - azt mindig ugyan, de külöuösen vasárnapokon, 8 ün-
nepeken, ugy niint az erényesség s tudományosság· iskoláját tekintve .- kiki
a legnagyobb szerénységgel, állapot jához képest illően ruházva az egész testé-
nek tisztességes tartás ával járjon.

Az iskolai vagy hitvallási előadásukról, ha csak nem beteg, senki el ne
maradjon az illető előljáróság által helybe hagyaadó ok nélkül. Különben
többszöri elmaradás következtében az ositályzatban s tanodái bizonyítványban
mint hanyag meg fog jelöltetni. Továbbá tiltafik szünnapokon ugyanazon elől-
járóság engedelme nélkül a szomszéd helységekben lakozó szülőket, vagy roko-
nokat látogatni.

6. Nemcsak a tanodái előljárók es más tekintélyes emberek, de házi
gazdájok 'irán] is illő tisztelettel, emberséggel, szeréttel és' engedelmességgel
viseltessenek.

7 . Végre különösen megjegyzendő, miszerint a nappali, főleg pedig az
éjjeli kóborlás, kurjongás, zajongás, táncz, verekedés, akármilynemű fegyver s
bot hordozása, gyanus helyek, szin- s kávéházak látogatása, tánczvigalmakban
részvétel, halászat, rákászat, vadászat, galambok s más költséges madarak tar-
tása, a csuszkálás, szánk ázás, fürdés, dohányzás s más szállásán bármi szin
alatti gyülekezés s ottani időzés, szeszes italokkal élés, pénznyerészkedéssei
Járó kártyázás, tekézés, különösen a ruhák, könyvek, egyéb holmik kicse-
rélése, elzálogosítása vagyelajándékozása ; eladósodás kiváltkép némi cse-
megék miatt ; mások mindennemü szántszándékos megkárosítása, főkép erdők-,
rétek- s kertekben; a szülők s tanodai igazgató tudta nélküli szállásváltoztatás
a szállásról télen esti hét, nyáron nyolcz óra utáni kimaradás annál inkább
más és nem tulajdon szállásán való hálás legszigoruabban tiltvák.

Ezen iskolai törvények megsz~gői a kegyes királyi tanulmányrendszer
illető szaka értelmében az igazgatónak magán vagy nyilvános komoly megin-
tése s feddése után a tanítók gyülekezetében hozandó itélet szerint megfenyít-
tetnek. Ha pedig valaki oly megátalkodott lenne, hogy megfenyítése után sem



119

nyujtana reményt javulásáhos, nehogy rossz példája által mások is elrom ol-
janak, a gymnasiumból kiküszöböltetik. -

.Az ötvenes évek ben a soproni Cll. kir. kormány-kerület a csehországi
középiskolák részére kiadott törvényeket léptette életbe ezen kerület közép is-
koláibau, némi változtatással a hazai s helyi viszonyokhoz képest .

.Az ötvenes években tehát a következő iskolai törvények voltak haszná-
latban.

Disciplinar-Gesetz fül' die Gymnasien des Oedenbnrger Verwaltungs-
gebietes.

1. Es ist Pflicht jedes der katholischen Kirehe angehörigen Schülers der
kirchlichen Feier, mit weleber das Schuljahr begonnen wird, beizuwohnen.
Bei Vorlesung der Schulordnung und Schulgesetze haben sammtliche Schü-
ler zu erscheinen,

2. Das SchuJhaas wird jedesmal ,eine halbe Stunde vor Beginn des
Unterrichtes geöffnet, Wiihrend dieser Zeit haben sammtliche Sehüler mit
Beachtung des gebörigen Austandes in den Klassen sich zu versamméln. Vor
dem Sehulhause 'die Eröffnung desselben abzuwarten ist zur Vermeidung
mauigfacher Störungen oder U nziemliehkeiten untersagt.

3. Reinliehkeit uud Anstand in Kleidung und Benehmen 'ist als aUsseres
Kenuzeichen höherer Bildung Gymnasial-Schülern unerlassig, erstere hat sieh
auch bis auf die geringsten Schulrequisiten zu erstrecken.

4. Für [ede Lchrstunde bringt der Schüler sammtlíche für sie erforder-
liehe Sehulrequisiten, abel' auch nur diese mit . .Alles Fremdartige ist wahrend
des Unterrichts fern zu halten.

5. Die Sehulklasse, als StaUe des U nterrlchts geheiligt, betreten die
Sehüler entblössten Hauptes und erwarten auf ihren Platzen urid in aller
Stille entweder das Zeiehen zur heiligen Messe, oder die .Ankunft des Lehrers.
Bei sein em Eintritt und. Abgeuge bezeigen sie ihm durch Erhebung von ih-
rem Sitzen ihre Hoehaehtuug. Dasselbe gesehieht, so oft die Verstünde und
Lehrer des Gymnasiums oder andere Personen, den en .nach ihrer Stellung
gleiche Ehrenbezeugung gebührt, in den Klassen erseheinen, Es unterliegt
keinern .Anstande, dass von Seite der Sehüler die Aehtungsbezeugung mit der
christlichen Grussformel begleitet werde.

6. Wahrend des Unterrichts, der für jede Sehulzeit mit einem kurzen
Gebete begonnen und geschlossen wird, ist jede, aueh die geringste Störung
fern zu halten, die grösste .Aufmerksamkeit und alles pünktlieh zu beachten,
was der Lehrer für seine U nterrichtstunde anzuordnen für n öthig erachtet.

7. Das Herausrufen der Sehüler aus der Schule wahrend des Unterrich-
tes durch andere Schüler ist durch~us hintanzuhalten, desgleichen das Hinaus-
gehen Einzelner wahrend del' Lehrstunden, seltenere Falle, ausgenommen ..
Selbst wshrend der Pause der Lehrvortrage zwisehen der 2. und 3. Sehul-
slunde ist das gleichzeitige 'Abgehen mehrerer Schüler aus einer Klasse, das
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Herumstehen in den Gangen und yor dem Schulhause, als mit der guten
Ordnung und Geistessammlung, weléhe die Schulzeit fordert, unvertr aglich,
durchaus nicht zulassig.

8. Weder am Schulhause selbst, noch an irgendeinen der in ihm befind-
lichen Gegensfande darf der Schüler eine Verunreinigung eder Beschadigung
sieh erlauben, ebensowenig jemandem ausser der Schule einen Schaden zufü-
gen. Beschadigungen aus U nvorsichtigkeit verpfliehten zum Schadenersatze,
die aus Absicht haben überdies Rüge und Strafe zur Folge.

9. Nach beendetem Unterrichte kehren sammtliche Schüler mit eben
dem .Anstande, mit welchem sie kamen, in ihre Wohnungen zurück. Nach
dem Abgange des Lehrers ist ein langeres Zurückbleiben einzelner Schüler in
den Schulklassen oder auf den Treppen und Gangen des Bchulhauses nicht
gestattet.

10 .. Kein Schüler darf auch nur eine Lehrstunde aus Fahrlassigkeit ver-
saumen. Aus gründlichen Ursachen kann der Klassenlehrer einen Tag geneh-
migen, über einen aber bIos der Director.

11. Nicht gerechtfertigte Schulversaumnisse werden in den Semestral-
und Abgangszeugnissen ersichtlich gemacht, und nehmen bei öfterer Wieder-

. kehr Einfl.uss auf die Sittenklasse. BIeibt der Scliüler durch acht aufeinender
folgende Tage der Schule fern, ohne der Lehranstalt die Ursache davon
anzuzeigen, so wird er als ausgetréten in den Katalogen gelöscbt und ohne
besondere Bewilligung der Landessehulbehörde an die Lehranstalt nicht mehr
zugelassen.

12. Die Vormerkung über Schulversaumnisse in dem Klassenbuehe ist
einer Strafe nicht gleich zu acbten.

13. In dem Vordergrunde der Pfl.icbten des Gymnasial-Schülers steht
die gewisse.o.bafte, wohlgeordnete Theilnahme am Gymnasial-GoUesdienste
und an sammtlichen ihm vorgeschriebenen religiösen Uebungen. Zum Heiligen
und Höchsten mu ss sich frühzeitig, oft und gerne erheben, wer einst Ande-
ren die Wege dahinzeigen will. Ein gleichgiltiges, nachlássigés oder unwür-
diges Verhalten gegen den Gottesdienst und die vorgeschriebenen kirchlicben
Uebungen müsste, wcnn Belehrung und liebevolle Zusprache nicht fruchten
solIten, selbst mit einer schlechten N ote in den Sitten, oder mit Ausschliess-
ung bestraft werden.

14. Die Zeit, welche die Schüle und die nothwendige Erholung nicht
·in Anspruch nehmen, wird der Schüler gewissenbaft den Aufgaben und Übun-
gen widmen, welche die Schulpflicht ihm auferlegt. Ist diesel' genug gethan.
so wird ihn ein geregeltes, mit jenen in Verbindung stehendes Privat-Studium
ebenso angenehm, als uützlich beschaftigen.

15. Der Besuch der Gast-, Schank- und Kaffeehauser, der ohnehin weit
ab· von den Wünschen des ecbten Zöglings der Wissenschaft liegt, ist Gym-
nasial-Schülern verbotheu. Seltene Ausnahme bievon machen: Die Begleitung
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der Eltern oder ihrer Stellvertreter und besondere triftige Gründe, abel' im-
mer nur mit Vorwissen und Genehmigung der Austalt. Die Kost in einem
solchen Hause zu nehmen, kanu del' Direclor uuter besonderen Verhaltnissen,
jedoch nur fül' die Mittagszeit gestatten.

16. Billard-i Kegel- und Kartenspiel und andere Geld- und Zeitraubende
Spiele sind verboten.

17. Öffentliche Balle und andere ausser dem alterlichen Hause veran-
staltete Tanzunterbaltungen zu besuehen, ist den reiferen Schülern des Gym-
nasiums nur mit Wissen und Billigung der Eltern eder des verantwortlichcn
Stellvertreters derselben insofern gestattet, als del' Lehrkörper hiezu seine Ge-
nehmigung ertheilt. Tanzunterhaltungen untereinander selbst zu veranstalten
ist Gymnasial-Schülern untersagt.

18. Eltern und deren verantwortliehe Stellvertreter können ihren an
öffentliehen Gymnasien studirenden Söhnen und Pflegebefohlenen den Besueh
des Theaters mit Zustimmung des Lehrkörpers unter der gehörigen Vorsicht .
gestatten. Das 'I'heaterspielen ist den Gymnasial-Schülern verboten.

19. Der Gebrauch des Tabaks und der Zigaren ist der Gymnasialjugend
verbeten.

20. Baden, Sehlittsehuh-fabren, Ballon, Ball und andere körperliche
Spiele sind unter Befolgung der lnstruction gestattet, welehe jeder Lehrkörper
mit Berüeksiehtigung der Ortsverhaltnisse für seine Zöglinge aufstelIt.

21. Das Herumgehen auf den Gassen in spaten Abend stunden, auser
im FalJe der Nothwendigkeit, dann unmüssiges Herumsehweifen überhaupt,fcrner
Bestellungen und Zusammenkünfte zum Zweckc zeittödtender oder gar uner-
laubten Unterhaltungen sind untersagt.

22. Vereine untereinander zu gründen oder in einern von andern gegrün-
deten Theil zu nehmen, ist Gymnasial-Schülern verb~ten.

23. Dagegcn können Versammlungen zum Zwecke der literarischen
Ausbildung unter Theilnahme, dann wisscnschaftliche Exeursionen unter Lei-
tnng eines oder des anderen Lehrers unbehindert statt:finden.

24. In der Wahl der Personen seines vertrauten Umganges wird der
Studirende die grösste Versieht beobachten. Mit verrufenen oder schlechten
Lenten in nahere Verbindung zu treten, ist streng verbeten.

25. Dem Bedürfnisse der Sehüler an einer Leetűre ausser jener, welehe
die Sehule bietet, wird durch die Gymnasial Bibliotheken vorgesehen. Bucher
aus Leihbibliotheken zu entlehnen, wird aus triftigen Gründen wiederrathen.
Dringend wird jedem Schüler empfohlen, bei so wiehtigen Schritten. wie es
die Wahl seiner Lektüre, oder die seines vertrauten Umganges sind, von dem
Rathe seiner Lehrer sieh leiten zu lassen.

26. So oft Gymnasialschüler an öffentlichen Orten erscheinen, wird es
ihre .besondere Pflieht sein, des grössten Anstandes sich zu befleissen. Klei-
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dung, Gang, Haltung, ihre ganze aussere Erscheínung, weít entfernt, öffent-
liches Aufsehen oder Argerniss zu erregen, soll von ihrer Gesitlung und
Bildung zeugen.

27. Jeder Schüler ist sammlichen Léhreru des Gymnasiums als seinem
unmittelbaten Yorgesetzt en Ehrerbietung und Gehorsarn schuldig. Diese
Pflicht erfüllt er, indem er ihnen

a) überall mit dem schuldigen aussern Anstande begegnet ,
b) gegen sie offen und aufrichtig ist, und es nie wagt, sie zu tauseben

oder zuhimergehen, indem er
c) ihren Bemühungen mit dern re dlichsteu WilIen eutgegen kömmt,

nie abel' Trotz und Halsstarrigkeit ihuen eutgegensetzt, indem er
d) sich nie erlaubt, missbilligende, herabsetzcnde Urtheile über sie z,u

verbreiten '
Der Mangel an gehöriger Ehrerbietung gegen den Léhrem darf nicht

geduldet werden. und muss, wenn Zurechtweisung nicht fruchtet, sebstmit
Entfernung von der Lehranstalt bestraft werden.

28. .Auf die von der Sitte gebotenen aussem Beweise der .Achtung von
Seite des Gymnasialsehülers haben überdies alle distinguirten Personeu ge-
gründeten .Auspruch.

29. Den Stellvertretern seiner Eltern ist der Studierende willigen Gehor-
sam, seineu Hausgenossen Vertraglichkeit und Jedermann : ein höflíehes Be-
tragen schuldig. Gegründete diessfullige Beschwerden unterliegen dem dis-
ciplinaren Einschreiten.

30. Gegeneinander sollen die Schüller, welche die Gemeinschaft des
U nterrichtes und der Erzichung gleiehsam zu Brüdern macht, freundlich und
liebevoll síeh betragen, unwillkürliche Beleidigungen mit Nachsieht aufnehmen,
vorsetzliche nicht rachen, vom Bösen einander brüderlich abrathen, zum Guten
durch BeispieI und Vorstellung ermuntern.

31. Dagegeu wird ein lieb- und rücksichtloses oder gal' schlechtes Betra-
gen eines Schülers gegen den anderén als Spott, Misshandlung, Vorschub
bei Umgehung der Pflicht, Verführung geahndet.

32. Ohne Vorwissen der Eltern oder ihrer Vertrater ist es Sehülern
nicht gestattet, Geld oder Geldeswerth anderen zu verschenken eder zu borgen,
ebensowenig die ihnen von jenen anvertrauteu Sa chen zu vertauschen oder
zu verkaufen.

33. Seinen Abgang von der Lehranstalt hat jeder Schüler dem Direetor,
wo möglich, persönlieh anzuzeigen, hiebei die ihrerseits ihm verliehenen Mit
tel der Bildung gewissenhaft zurück zu stellen und seinen Lehrern den ihnen
schuldiggewordenen Dank auszusprechen.

Rügen und Strafen. - 34. Jede Übertretung der Schulgesetze hat Rüge eder
Strafe zur Folge. Ihr Zweck ist Besserung des Schuldigen.

35. Bügen uud Strafe~ befolgen, wenn nich,t gröbere Vergehen sogleich
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die strengste Ahadung nothwendig machen, einen stufenweisen Gang, damit
der Schuldige inne werde, wie viele Schritto VOIU rechten Wege er sich be-
reits entfernt habe.

36. Zunüchst hat Rüge oder Ennahnung unter vier Augen VOll Seite
jenes Lehrers einzutreten, der ein gesetzwidriges -Vel'halten an einern Schüler
wahrgenommen

Im Falle ihrer Unwirksamkeit wird sie gesteigert, indem sie:
a) Derselbe Lehrer in der Schule vor den Mitschülern auspricht ; lll-

dem sie
b) im U ntergymnasium im Klassenbuche notirt, ferner
c) auf Grund der beschwerdeführenden Lehrer und in ihrer Gegenwart

von dem Klassenlehrer und zuletzt
d) VOl' sámmtlichen Lehrern der Klasse von dem Direktor in der Sehute

ausgesprochen wird.
37. Die stufenweisen Sírafen sind:
a) Das Zurückhalten des Schülers in der Schule am Sehlusse des Un-

terrichtes auf eine eder einige Stunden zu Naehhohluug des in der Schule
versáumten unter Anzeige an den Klassenlehrer und gleichzeitiger Verstündi-
gung der EH ern oder ihrer Vertreter. -

b) Die Degradation oder Versetzung des Straffalligen auf einen minde-
ren Platz in der Schule auf Schlussfassung sammtlicher Lehrer der Klasse

c) Der feierliehe Ver weis dureh den Direktor VOl' - der Lehrerver-
samnilung.

d) Der Schulkarzer oder nach Umstauden eine ungünstige Note aus
den Sitten. Jener, der stets mit einer ernsten geistigen Beschaftigung ver-
bunden wird, darf über einen Schüler nicht öfter als zweimal und nie über
die Dauer von acht Stunden verhangt werden. -

e) Die Ausschliessung entweder von einem, oder allen Gymnasien, oder
von allen Lehranstalten überhaupt.

38. Die Ausschliessung vom betreffenden Gymnasium erfolgt:
a) Bedingungsweise, nach echttagiger Abwesenheit aus den Schulen ohne

vorgangige Anzeige der Ursache.
b) Unbedingt, bei zumdrittenmale verdienter kurzer Strafe oder er-

schöpften Besserungsmittel der Lehranstalt
c) Unter Umstanden, welche ein langeres Verweilen des Schülers an der.

LehranstaIt fül' ihre Zwecke bedeuklich machen, ohne diese Besorgniss in Be-
ziehung auf ein anderes Gymnasium zu erregen.

d) Bei wiederholtem vergeblíchen Antrage des Gymnasiums auf eine
bessere hauslíche Beaufsichtigung des Schülers.

. Die Ausschliessung von allen Gymasien erfolgt :
a) wenn ein Schüler als Repetent am Jahresschlusse die 2-te oder 3-te

allgemeine Zeugnissklasse erhalt ;
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b) bei sittlichen Gebrechen, welehe die durch die Zwecke der Gyruna-
sicn gebotene sittliehe Veredluug des Schülers nicht anhoffen lassen.

Die Ausschliessung von allen Lehranstalten hat einzutreten :
a) bei entsehieden unmoraliseher, voraussichtlieh fül' jede Schulanstalt

verderblieher Gesinnung;
b) auf jedes Verbrechen oder V crgehen, worin sieh eine solehe Gesin-

nung uuzweifelhaft kundgibt.
Die Gründe der Aussehliessung werden im Abgangs· Zeugniss ersichtlieh

gernaeht und der motivirte Beschluss der Aussehlicssung von dem Gymnasium
wird der Landesschul-Behörde ohne Verzug zur Konntniss gebraeht.

39. Entzieht sieh ein S..:hüler der ihm zuerkanuten Strafe dureh den
Abgang aus der Schule, so vorliort er den Anspruch auf ein Abgangs-Zeugniss.

Bezüglieh jeder ti ber einen Schüler verhangten Strafe bleibt den gesetz-
lichen Vertretern derselben das Recht gesiehert, bei dem Direktor oder weiter
bei der Landesschul-Behörde Beschwerde zu führcn. -

Az éppen idézett iskolai törvények alapján és keretében készültek tan-
intézetünk azon fegyelmi szabályai is, melyeket a nm. vall. és közokt. ügyi
m, kir. Ministerium .az 1868-ban kiadott középiskolai rendtartással életbe lép-
tetett s melyeket az óvári gymnasium tanári testülete az 1876. évi 12,787. és
az 1890. évi 23,583. sz. a. kelt rendeletek értelmében s a helyi viszonyokhoz
képest állapított meg.

Ezen Jegujabban az 1891. évi 34,368. sz. a. jóváhagyott iskolai szabá-
lyok, melyek a magyar-óvári algymnasiumba járó tanulőknak a beiratás alkal-
mával kézbesíttetnek, a következők :

.A magyar-óvá1i algymnasi~tmba fáró tanulók szabályai, melyek a magy. kir.
vallds- és közoktatásügyi m~'niszter dltal 1876. évi j~tl1'~tShó 22-én 12.787
ée 1890. évi 23.583. sz. a. kelt "Középiskolai Rendtartds" ét·telmében a t.

szülőknek vagy azok 7~elyetteseinek kézbesitlelnek.

L Erkölcsi szabáZyok.

1. A gymnasiumba fölvett minden tanuló köteles magát az iskolai sza-
bályoknak alárendelni. - A szülők vagy azok helyettesei a tanulót semmi-
féle kötelezettség alól föl nem menthetik.

2. A tanulék kötolesek a meghatározott vallásukbeli isteni tiszteletben és
vallási gyakorlatokban résztvenni, s e tekintetben teljesiteni mindazt, ami val-
lásuk köréhez tartozik.

3. Minden tanuló azon tiszteletet és engedelmességet, melylyel szülői
iránt viseltetik, tartozik azok helyettesei, 1. i. házigazdák s általában előljárói
- a tanári kar - iránt is tanusítani.

4. A szülőknek vagy helyettesöknek kötelessége a tanuló nak az iskolán
kivül való erkölcsös magaviselete fölött órködni. - Az iskola elvárja a szü-
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lök vagy helyettesők gyámoIltás~t . az irányban, hogy a gondjukra bízott ta--
nulók megmaradnak az illedelem határaiban, elkerülnek minden oly helyet és
alkalmat, mely korukkal és tanulói pályájukkal össze nem fér, botrányt okoz
vagy netalán erkölcsiségüket veszélyeztetné.

5. A szülők vagy azok helyeUeseigondoskodjanak, hogya tanulők sem
saját lakásukon időlopási mulatságokat, péld. kártyázást, ne rendezhessenek,
sem másutt ilyenekben részt ne vehessenek; ügyeljenek föl, hogy a tanulók
télen esti 5, őszker 6 és nyáron 8 órán túl a házon kivül ne tartózkodjanak.

JI. Letcoicd. ügyrend.

1. Az iskolai év kezdődik szeptember hó 4-éu és tart a következő junius
hó végeig.

2. A tanulék szabályszerű fölvétele szeptember hó három első napjaiban
történik.

3. A középiskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet,
ki a 9-ik évet betöltötte és 12 évnél nem idősebb, mely körülmény kereszt-
levél, illetőleg hiteles szülelé ~i bizonyítvány alapján igazolandó.

4. Minden tanuló fizet beiratása alkamával 2 frt föl vételi díjat s ezen-
. kivül minden tanév k-zdetén - szintén beiratáskor - az ifjúsági könyvtárra
és az iskolai értesitőre 50 - 50 krnyi járulékkal együtt a kiszabott 18 frtnyi
évi tandíjnak felét; az első időszak eltelte után - február első napjaiban -
a tandíjnak másik felét tartozik lefizetni. - Azon tanuló, ki tandíjmentessé-
get nyert, de elégtelen előmenetelt tannsít, mentességét elveszti. .:..- Az első
osztály tanulói, mint olyanok, kik a tölmentésre jogosító kellő előmenetelt még
föl nem tüntethették, a fölmentésért nem folyamodhatnak a tanév kezdetén.

5. Minden tanuló a fölvételre bizonyítványnyal személyeseo, atyja, anyja
vagy gyámja, illetőleg azok helyettesei nek kiséretébeu tartozik az ígazgatónál
és osztálytönöknél jelentkezni. Azon szülők vagy gyámok, kik nem laknak az
intézet helyén, gyermekök vagy gyámfiuk fölvételekor alkalmas helyettest köte-
lesek bemutatni, kire ~L házi felügyejet és nevelésre nézve kötelességüket és
jogukat átruházzák, hogy az a gondviselésére bizott tanulóra nézve az igazgu-
tóság értesítését elfogadhassa.

6. Koresmai és vendéglől helyiségekben lakást fogadni tilos, - Szállást
változtatni a szülők vagy megbizottjaik engedélye nélkül nem szabad. - E
tekintetben minden változást az iskolai igazgatóságnál kell bejelenteni ; ennek
viszont joga és kötelessége ott, hol alapos oknál fogva a gondviselést elégte-
telennek, vagy a befolyást éppen károsnak tartja, megkövetelni, hogy e tekin-
tetben czélszerű változás történjék, vagy a tanuló az intézettől megváljék.

7. Évközben a tanodát fontos ok nélkül változtatni tilos.
8. Különösen felelósek a szülők vagy helyettesők az iránt, hogya tanulók

tisztán és illemesen öltözködve, a szükséges, tisztán tartott és bekötött könyvek-

•
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-kel és írószerekkel ellátottan jőjjenek' az intézetbe. - Kötelezetr tantárgy
tanításában való részvétol alól egy tanuló sem menthető fol; kivételt e tekin-
tetben csupán a tornászst tesz, melybon, ha a tanuló testi fogyatkozásai miatt

. részt nem vehet, ideiglenoson fölmeuthető. Á fölmentést az igazgatóság utján
a tankerületi kir. főigazgatóság adja a helyhatósági orvos hiteles bizonyitvá-
nya alapján.

9. Hanyagságból a tanulónak egyetlen tanórát sem szabad elmulasztani.
10. Ha az iskolamulasztás előre nem látott akadály miatt történt, a tanuló

azt az iskolában való legelső megjelenésekor az osztályfőnöknél csak a szü-
lőktől vagy gazdától hozott hiteles Irat, vagy ha az elmaradásnak oka beteg-
ség volt, orvosi bizonyítvány által tartozik igazolni.

11. Előrelátható akadályozás esetében a tanuló, ha mulasztása egy nap-
nál továbbra nem fog terjedni, az osztályfőnöknél, ezen túl pedig az igazgatónál
tartozik előre engedélyt kieszközölni, de mindenkor szülőinek vagy azok helyettesei-
nek irásbeli kéreime alapján. - Amint valaki megbetegszik, ha előrelátható,
hogy baja egy napnál tovább tart, kérje meg szülőit vagy azok helyetteseit,
bogy ez.t azonnal jelentsék be az osztályfőnóknél ; különben elmaradása később
hozott bizonyítványának daczára is igazolatlannak fog tekintetni.

12. Azon tanuló, ki igazolatlanul, habár szakadozottan is, annyi órát
mulaszt, amennyi a heti órák összege, a tanintézetből kilépettnek tekintetik.

13. A tanoda székhelyétől az igazgató vagy osztályfőnök engedelme nél-
kül eltávozni tilos.

14. A "Középiskolai Rendtartés" lll. 20. pontja szerint évközben két-
szer értesíttetnek a szülők a tanulök előmeneteléről, és pedig az első értesítő
deczember 23-án, a második márezius 31-én fog a tanulőknak kiosztatni;
mindegyik tanulónak kötelessége, hogy az értesitőr atyjáuak vagy holyettesé-
nek átadj a, vele aláirassa, és mihelyt ismét iskolába jó, az osztályfőnök
kezéhez visszaszolgáltassa. - Az értesítők és bizonyítványok meghamisítása
a helybeli, illetőleg az összes tanintézetekből való kizáratást vonja maga után.

15. Felsőbb osztályba a tanév elején csak azon tanulók bo csáttatnak,
kik minden egyes kötelezett tantárgyból legalább is elégséges tanjegyet nyer-
tek •. Oly tanulóknak, kik egy tantárgyból nyertek. elégtelen tanjegyet, és kiket
a tanári .ker képeseknek tart arra, hogy a szünidő .alatt mulasztásukat kipó,
töl hatj ák, megadhatja a tanári testület az engedélyt, hogy a jövő tanév kez-
detén ja.vítóvizsgálatra jelentkezzenek. 'I'öbb tantárgyból megbukott tanulók osz-
tályismétlésre utasíttatnak.

16. A magántanulők előmenetelök igazolás ára lehetőleg magának a tan-
kerületi főigazgatónak közbcnjöttéve' nyilvános vizsgálatot tesznek. A vizsgálat
irásbeli és szóbeli.

17. A magánvizsgálatért a tandijon kivül 40 frtot és ha ez alsóbb osz-
tályok mellőzésével történik, mindegyik tantárgyért, mely az előbbi osztályok-
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ban befejeztetett, külön 5-5 frtot kell fizetni. A fölvételi vizsgálatok dija 10
frt. Minden vizsgálati dijat a vizsgálat megkezdése előtt kell megfizetni.

18. Minden tanuló köteles a tanév végét, illetőleg a záróünnepélyt be-
- várni, és e kötelezettség alól a tanulót esakis véletlenül közbejött betegség vagy

más fontos oknál fogva az iga.zgató mentheti föi.

IIL Fegye~rniszabályok.

"1. Á tanulők kötelesek a meghatározott vallásukbeli isteni tiszteletben
és II vallási gyakorlatokban résztvenni, s e tekintetben teliesíteni mindazt, ami
vallásuk köréhez tartozik.

2. Minden tanuló tisztelje a tanári kart, "annak minden egyes tagját-ide
értve. - Tisztelettel viseltessék a felsőbbségi személyek, az érdemeik által
kitünő férfiak s áltatában az öregebb koru ak iránt; mert "ez a "tanulónál" ki-
vánt müveltség elutasíthatlan követelménye.

3. Minden növendék szeresse és becsülje tanulótársait. Ha magát tanuló-
társa által sértettnek véli, óvakodjék minden visszatorlástól, mert f enkisem
lehet biró saját ügyében, és kerülve minden ellenséges vádaskodást, terjeszsze
ügyét az osztály főnök elé, hogy az az igazság szerint megitéItetbessék.

. -4." A tanintézeti épület és tanterem azon hely, hol az ifjú saját jövő bol-
dogságának alapját veti meg; ennélfogva mcllőzendő benne minden, ami azon
n31ZYczél méltóságával ellenkezik, milyen: a lárma, illetlenkedés, mások fag-
gatása, pörlekedés, veszekedés
" 5. A jó rend hozza magával, hogy á kiszabott időben mindenki saját

osztály termében kijelölt helyén legyen, és ott feladatait ismételve várja be az
előadás kezdetét.

6. Megköveteltetik, hogy mindenki a szükséges irószerekkel és köny-
vekkel ellátotlan jőjjön az iskolába. Iskolai tankönyveken kivül más könyvet.
vagy szert, melyre ott szükség nincs, magával hozni elkobzás büntetése alatt tilos.

7. Előadások alatt a legnagyobb csend és figyelem kivántatik, mert
ezek nélkül a tudományokban kellő haladást tenni nem lehet.

8. Az előadásokra későn jönni, vagy azokat szükség nélküli kimenés
vagy bárminemű tett által megháborítani nem szabad.

9. Szünetek alatt a folyosón való- ácsorgás, futkározás és lárma, mik a
jó renddel össze nem férnek, meg nem engedtetik.

10. Az órák közben engedélyezett 10 percznyi szünetek alatt a tanulők
a tantermet elhagyhatják, hogy az igazgatóság által e czélra kijelölt- helyen a
szabad levegőt élvezhessék.

ll. A tanintézetbe való" jövetel vagy abból való kimenetel mindenkor
illedelemmel, csend- és rendben történjék.

12. Az utczákon és a tanodai épület előtti csoportosulás vagy zaj és lár-
ma, oly tettek, melyek az ifjuság irányában csak rossz ítéletekre nyujthatnának
alkalmat. .
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1,3. 'Az iskolai padoken -való faragás; rajzolás es rras, a falak . bemocs-
. kelása vagy rongálása. továbbá a tan eszközök és butorok megkárositása tilos.
A kárt az illető megtéríteni köteles, és ha azt szándékosan tette, fegyelmi
büntetés alá is vonatik.

14. Nem szabad más jószágát' megsérteni, annál kevésbbé azt igazságta-
lanúl elsajátítani.

15. Ruhákat, könyveket, írószereket vagy egyéb tárgyakat, melyeket a
tanuló saját használatára kapottt, elidegeniteni, cserébe adni vagy elzálogosí-
tani nem szabad. - Tilos a pénzkölcsönzés is és pénzre való bármiféle játék.

16.A vendéglőkben, keresmák- és kávéházakban. szinházban vagy más
ily helyekeu való megjelenés, időzés és mulatás szigorú -fegyelmi megrovás
alá esik.

17. A dohányzás vagy szivarozás a tauulóknak mát' csak egészségi te-
kintetből sem engedtetik meg. .

18. Tilos _a fegyverek vagy botok hordozása, csónakázás; az erdőkben
s a főherezegi ligetben a fáknak és cserjéknek rongálása, madárfészkek pusz-
titása ; veszélyes helyeken való csúszkálás, korcsolyázás és fürdés, mely
utóbbinát az illem szabályai mindenkor szem előtt tartandók.

19. A fegyelmi szabályok megsértöi figyelmeztetési, intési, megdorgálási
büntetés alá esnek. Ha az elősorolt büntetéseknek fokozatos súlyosbítása siker
nélkül maradt, jogosítva van a tanári szék a tanulónak az intézet ből . leendő
eltávolitását elhatározni.

20. Ha a tanuló kihágásában vagy bűntényében félreismerhetIen erköl-
csi romlottság mutatkozik, és ez a többi tanulók erkölcsét is veszélyezteti: a
tanártestület az illető tanulónak az ország összes tanodáiból való kizáratását
javaelatha hozhatja a felsőbb tanbatóságnál, illetőleg a vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteriumnál. - A kizárás esetében, valamint a csendes eltávolitás-
kor is e büntetések alkalmazásának oka az elmeneti bizonyítvány ban kilétetik.

21. E szabályok pontos megtartásáért különösen felelősek a szülők vagy
azok helyettesei. -

A régi bevett szokás szerint most is félévenkint olvassa fel s magya-
rázza meg az igazgató az iskolai törvényeket és az osztályfőnökökkel együtt
azon van, hogy szigorú fegyelmezés, a rend és figyelem ápolása által a kellő
tanulmányi siker előmozdittasék s a legbiztosabbaneléressék. E czélból a'
tanítás megkezdése előtt az igazgató és a hetes tanár gondosan ügyelnek arra,
hogy a tanulók leezkéiketismételjék és a 10 peresnyi szüneteket szellemi s
testi üdülésökre használják.

Apiari~ta tanárok ama- régi szokása, mely szerint figyelemmel kisérték
tanulőlkat az iskolán kivül is, mulatságaikban s játékaikban, nem veszett ki
ma sem. Most is lelkiismeretesen ügyelnek arra, milyen házi nevelésben része-
sül a vidéki tanuló, hol és mivel tölti szabad idejét ,és mily sikkerrel haszálja
az ifjúsági könyvtárt. Megszekták ezt a rend tagjai abban az időben, mikor
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tekintélyes családok gyermekeit házunkba fogadták és velök reggeltóI estig,
sokszor az egyetlen egy szobáeskájukban, éjjel-nappal foglalkoztak. Ily convi- J
ctusa volt a magyar-óvári társháznak 1832 -1879-ig. A convictorok száma 1
és 14 között váltakozott. Évi 300-500 Irtért teljes ellátást, lakást és tanítást
nyertek az úgynevezett teljes convictorok, s évi 80-150 ft-tot fizettek a fél
convictorok, kik csak ebédet kaptak s nappal a praefectus felügyelete alatt
állottak. Szám os jónevü magyar családnak gyermekei nevelkedtek a magyar-
óvári piaristáknál, s ezek legtöbbje ma is örömmel s bálával emlékszik vissza
e boldog tanuló éveire. Itt nevelkedtek : b. Meduyánszky László, Prileszky
Tádé, Bezerédy, Rómer, Niczky, Almássy, Bartbodeiszky, Victoris, Descbán,
Inkey, Kulifay, Borossáu, Osztermayer, Kmethy, Argay családok fiai, Pestetles
Elek és Sándor grófok, Babarczy György báró, Tóth Imre'), Forgách Béla,
Dezssse Ferencz grófok, az Ambró, Majthényi és BittÓ családok gyermekei.

') Mosonvármegye jelenlegi érdemdús alispánja.

9



VIlI.

A. GYMNASIUM RENDES TANÁRAINAK NÉVSORA
ÉS TANULOINAK SZÁMA 1739/40- -1893/94-IG.1)

A névsor és a számadatok az intézet névkönyveiból vannak összeállítva,
melyekben 1752j53-ig az aláirásoknál csak a keresztuév szerepel a szerzetesek-
nél szokásos P. =' pater = áldozópap jelzéssel, a tanításra alkalmazott növen-
dék-papok nevei mellett pedig magister, fr. = frater, vagy el. = clerieusjel-
zések olvashatók, melyeket egyöntetűség kedveért np.-vel (növendékpap ) fogok
kifejezni.

1739/40.
P. Sebestyén, praefectus.
P. István.
P. Mátyás.

Péter, np.
Tanulók száma: 110.

1740/41.
P. Sebestyény , praefectus.
P. Pál.

Dániel, np.
Tanulók száma:

1741/42.
P. Sebestyén, praefectus.

Dániel, np.
Lajos, np.

Tanulók száma:

1742/43.
P. Lénárd, praefectus.
P. Illés.
P. Ambrus.

Tanulók száma: 158.

1) Közölte Balázsy József az 1889-9°' évi iskolai értesitöben.

109.

112. .

1743/44.
P. Venczel, praefectus.
P. Ohrysostom.
P. Bódog.

Tanulók száma: 126.

1744/45.
P. Péter, praefectus.

Ráfáel, np.
Jakab Antal, np.

Tanulók száma; 125.

1745/46.
P. Péter, praefectus.
1>. János.

Jakab Antal, np.
Tanulók száma: 161.

1746/47.
P. Péter, praefectus.
P. János.

Manó, np.
Tanulók száma: 157.
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1747/48.
P. Péter, praefectus.
P. Imre.
P. Fülöp.

Tanulók száma: 182.

1848/49.
P. Péter, praefectus,
P . .Antonin
P. Fülöp.

Engelbert, np.
Tanulók száma: 152.

1749/50.
P. Péter, praefectus.
P. Gábor.

Boldizsár, np.
Tanulók száma: 144.

1750/51.
P. Péter, praefectus.
P. Jakab.

Adorján, np.
Tanulók száma : 131.

1751/52.
P. Péter, praefectus.
P. Henrik.

Adorján, np.
'I'anulók száma: 141.

1752/53.
P. Péter, praefectus.
P. Henrik.

Adorján, up.
Tanulók száma: 175.

1753/54*)
Krenn Péter, praefectus.
Balázsovics Placid.
Fuker József, np.

Tanulók száma: 163.
*) A névsorban ezentúl csak a nő-

vendék papok vannak np-vel jelezve, a
nem jelzettek áldozópapok.

1754/55.
Krenn Péter, praefectus.
Promperger Lukács.
Paschgall .Adolf, np.

Tanulók száma: 186.

1755/56.
Krenn Péter, praefectus.
Promperger Lukács.
Pataki Fábian.
Bello József, np.

'I'anulók száma: 181.

1756/57.
Krenn Péter, praefectus.
Tusleitner István.
SárI Tamás, np.

Tanulók száma: 164.

1757/58.
Bukovay Venezel, praefectus.
Petrik Keresztély.
Sirnich Mátyás, np.

Tanulók száma: 129.

1758/59.
Bukovay Venczel, praefectus.
Lelovics Ignáez.
Jeger Károly.

Tanulók száma: 142.

1759/60.
Krenn Péter, praefectus.
Mulay Konstantin.
Jeger Károly .

Tanulók száma: 144.

1760/61.*)
Wáwrik Ödön, praefectus.
Schaffrath Lipót.
Jeger Károly.
Gattner Dávid, np.

Tanulók száma: 177.
*) E tanévben nyilt meg a szónok-

lat- és kőltészettaní osztály.
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1761/62.
Wawrik Ödön, praefectus.
Korák Theophil.
Szilez Károly.
Dományi Márk, np.

Tanulók száma: 219.

1762/63.
Rioó Ádám. praefectus.oV Horányi Elek.*)
Krolig Vazul.
Lekifs Glyczér.

Tanulók száma: 180.

1763i64.
Wimmer .Agoston, praefectus.
Lelovics Ignácz.
Pállya József.
Poór Rajetán, np.

Tanulók száma: 171.

1764,65.
Wimmer Ágoston, praefectus
Vietorisz György.
Tomján Sándor.
Poór Kajetán, np.

Tanulók száma: 170.

1765/66.
Némethy Lajos, praefectus.

V Horányi Elek.
Malinovics Ignácz, np.

- Demeter Lajos, np.
Tanulók száma: 182.

1766)67.
Némethy Lajos, praefectus.
Keglevics János.
J akos Ambrus.
Hauck Henrik, np.

Tanulók száma : 168.

;') Felváltotta: Vietorisz György.

1767168.
Némethy Lajos, praefectus.
Belanyi Bernardin.
Pen Jakab, up.
Raab Adalbert, np.

'I'anulók száma: 193.

1768;'69.
Lalisz Elek, praefectus.
Kosztka Mihály, np.
Szivy János, np.
Vaisz Lipót, np.

Tanulók száma : 208.

1769 70.
Lelovics Ignácz, praefectus.
Kázmér Agoston.
Dományi Márk, np.
Vaisz Lipót, up.

Tanul0k száma: 197.

1770/71.
Paschgall Adolf, praefectus.
Mayer Elek.
Kováts Antal.
Heil Zsigmond, np.

Tanulók száma: ] 70.

1771172.
Pctrik Keresztély, praefectus.
Mayer Elek.
Vi aterhalter Benedek.
Hell Zsigmond, np.
Csik Lipót, np.

'I'anulók száma: 150.

1772j73.
Edegger Boldizsár, praefectus.
Vinterhalter Benedek.
Rakovszky Gergely.
Dominkovics József, np.

Tanulók száma; 179.



1773/74.
Belloth József. praefectus.
Vinterhalter Benedek.
Kalus Szevérin.
Mayer János, np.

'I'anulók száma: 174.

1774175.
Lang Fülöp, praefectus
Vinterhalter Benedek.
B~lkó György.
Mayer János, np.

Tauulók száma: 177.

1775/76.
Edegger Boldizsár, praefectus.r-: Hannulik Chrysostom.
Kubik Dénes.
Mayer János, np.

Tanulók száma: 145

1776/77.
Perez M'anó, praefectus.
K ampfer Jakab.
Kubik Dénes.
Strobel György, np.

Tanulók száma: 130.

1777/78.*)
Perez Manó, igazgató.
Sehroek Incze.
Szalay Gábor, up.
Mager Karo'y, np.

Tanulók száma: 34.

':<) E tanévben rnegszünt a szónok-
lat- és költészettani osztály s három
nyelvtani osztálylyal új tanterv lépett
életbe nérnet tannyelvvel és tanpénzzel,
mi annyira apasztá a tanulók számát,
hogy a gymnasium felsőbb rende\etre
178g·ben bezáratott és csak 17g8/gg·ber.
nyilt meg ismét.
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1778/79.

Perez Manó, igazgató.
Vitzigmann Vinc·ze.
Mager Károly np.
Gozlelh Fülöp, np.

'l'anulók száma: 47.

1779/80.*)
Ptlrez. Manó, igazgató.
Vitzigmann Vincze.
Gozleth Fülöp, np.

'I'anulók száma: 32.

1780181.
Perez Manó, igazgató.
Kurcz Aezid.
Lang Joachim, np.
Sz aller Antal, np.

Tanulók száma: 41.

1781/82.
Perez Manó, igazgató.
Kurez Aegid.
Greber Antal, np.
Kailing Peren-z, np.

Tanulók száma: 48.

1782/83.
Perez Manó, igazgató.
Kurcz Aegíd.
Greber Antal, np
Kailing Ferenez, Dp.

Tanulók száma: 44.

1783/84.
Perez Manó, igazgató.
Gerschlacher József.
Greber Antal, np.
Kailing Ferenez, np.

Tanulók száma: 49

178:1/85.
Perez Manó, igazgató.
Szalay Gábor

*) A ll. nyelvtani osztály szüneteit.
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Greber Antal, np. 1800{1.
Miksó Mihály, np. Jankovits János, igazgató.

Tanulók száma: 24. Petykó András.

1785/86. Horváth Nándor.
Csiba Bertalan, np.

Perez Manó, igazgató.
Tanulók száma: 71.

Poór Károly.
Szalay Gábor. 1801/2.*)
Greber Antal, np. Jankovits János, igazgató.

Tanulók száma: 21. Petykó András.
Dominkovits József.

1786/87.
Haskó László, np.

Szalay Raphael, igazgató. 'l'omanóczy Bálint, np.
Poór Károly. Schmidth Tamás, np.
Szalay Gábor. 'I'anulók száma: 89.
Greber Antal, np.

1802{3.Tanulók ssáma : 20.
Rabenhuber Bernát, igazgató.

1787/88. Petykó András.
Szalay Raphael, igazgató. Gerschlacber József.
Poór Károly. Tomanóezy Bálint, np.
Szalay Gábor.

I
Schmidt Antal, np.

Greber Antal, np. Osiba Bertalan, np.
'l'anulök száma: 21. Tanulók száma : 89.

1788/89. 1803/4.
Szalay Rapbael, igazgató. Rabenbuber Bernát, igazgató.
Szalay Gábor. Petykó András.
Poór Károly. Gerscblacber József.

Tanulók száma : 22. Moró Mihály.

1798/99.
Schmidt Antal, np.
Tamássy József, np.

Tomján Sándor, igazgató.
Tanulók száma: 110.Bertzely Károly.
1804/5.N ovák József.

Barkovits István, np. Hemtner Flóris, igazgató.

Tanulók száma: 54. Vitzigmann Vineze.
Zelinka Mibály.

1799/800. Pancsó Ignácz, np.
Jankovits János, igazgató. Nagy Zsigmond, np.
Bertzely Károly. Hegyi János, np.
Petykó András. Tanulók száma: 123.
Sumicbraszt József, np,

82.'
*) E tanévben ismét megnyilt a

TanuJók száma: szőnoklat- és költézettani osztály.
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1805/6.
Rabenhuber Bernát, igazgató.
Zelinka Mihály.
Styavnitzky Kajetán.
Paucsó Ignácz, np.
Hpgyi János, np.
Dietrich Miklós, np.

Tanulók száma:

1806/7.
Rabenhuber Bernát, igazgató.*)
Zelinka Mihály, helyettes-igazgató.
Styavnitzky Kajetán.
Hegyi János, up.
Dietrich Miklós, up.
Csertő József, np.

Tanulók száma: 121.

1807/8.
Zelinka Mihály, helyettes-igazgató.
Malits György.
Dietrich Miklós, up.
Puntschafft József, np.
Rack Dénes, np.

Tanulők száma: 114.

1808/9.
Zelinka Mihály, igazgató.
Szabó Elek.
Bokross Ferencz.
Videss Incze, np.
Puntschafft József, np.
Rack Dénes, up.

Tanulók száma: 118.

1809/10.
Zelinka Mihály, igazgató.
Bokross Ferencz.
Kapfer Ferencz.
Vidoss Incze, np.

*) Meghalt január z8-án.

135.
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Orsonics Eerencz, np.
Rack Dénes, np.

Tanulók száma: 107.

1810/11.
Zelinka Mihály, igaz ga tó.
Bokross Ferencz.
Kapfer Ferencz.
Faklits Imre.
Rack Dénes, np.
Szommer Ödön, np.

Tanulók száma: 105.

. 1811/12.
Hoffmann Sebestyén, igazgató.
Bokross Ferencz.
Veszelka József.
Rack Dénes, Dp.
Szommer Ödön, Dp.
Hecker Adolf, np. .

'I'anulók száma: 86

1812/13.
Hoffmann Sebestyén, igazgató.
Bokross Ferencz.
Veszelka József.
Rack Dénes, Dp.
Jallosics Endre, Dp. '!:J
Moenich Vilmos, np.

Tanulók száma: 107.

1813fl4.
Hoffmann Sebestyén, igazgató.
Veszelka József.
Bendik Ferencz.
Schunik József.
Reiszner Pál, np.
Moenich Vilmos, np.

Tanulók száma: 101.

1814/15.
Hoffmann Sebestyén, igazgató.
Faklits Imre.
Bendik Ferencz.



Schunik József.
Reiszner Pál, np.
Moenich Vilmos, up.

Tanulók száma:

1815/16.
Hoffmann Sebestyén, igazgató.
Faklits Imre.
Bendik Ferencz.
Schunik József.
Konoppa József.
Virter .Ambrus, np.

Tanulók szám a :

1816;17.
Hoffmann Sebestyén, igazgató.
FakIits Imre.
Bendik Ferencz.
Scbunik József.
Konoppa József.
Luptsánszky Elek, np.

Tanulók szám:

1817/18.
Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.
Bendik Ferencz.
Csertő József.
Konoppa József.
Luptsánszky Elek, np.

Tanulók száma:

1818/19.
Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.
Bendik Ferencz.
Csertő József.
Kouoppa József.
Luptsánszky Elék, np.

TanuIók száma:

1819;20.
Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.

, I
I115. I

125.

I
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\

126.

105.
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Bendik Fereacz.
Csertő József.
Konoppa József
Reiszner Pál, np.

Tanulók száma: 113.

1820;21.*)
Grosser János, igazgató.
l!'aklits Imre.
Bendik Ferencz.
Csertó József.
Konoppa József.
Vázner Ferencz, np.

Tanulók száma: 147.

1821;22.
Grosser .János, igazgató.
.l1'aklits Imre.
Osertő József.
Konoppa József.
Wagner Márk.
Hoffmann Ignáez.
Sláby Antal.

Tanulók száma: 174.

1822;23.
Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.
Csertő József.
Konoppa József'.
Wagner Márk.
Hoffmann Ignácz.
Windisch .Alajos, np

Tanulók száma: 162.

1823/24.
Grosser János, igazgató.
FakIits Imre.
Csertő József.
Konoppa József.
Unger Pál.

*) E tanévtől kezdve négy nyelv.
tani osztály volt.



Schwericz Incze, np.
Fabianics Ignáez, np.

'I'auulók száma: 154.

1824/25.

Grosser J áll os, igazgató.
Faklits Imre.
Csertő József.
Konoppa József
Unger Pál.
Schwerinez Incze, np.
Fabianics Ignáoz, np.

'I'anulók száma:

1825/26.

Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.
Csertő József.
Konoppa J ózsef,
Unger Pál.
Szép Lajos.
Scbirkhuber Móricz, np.:

Tanulók száma:

1826/27.

Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.
Konoppa József.
Unger Pál.
Szép Lajos ..
Schirkhuber Móricz, np
Ruff József, np.

Tanulók száma:

182728.

Grosser János, igazgató.
Faklits Imre.
Konoppa József.
Unger Pál.
KandI Adolf.
Joachimstadt Konstautin.
Ruff József, np.

'I'anulók száma:

176.

208·

192.

164.1
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1828/29.

Grosser János, igazgató.
Konoppa József.
Unger Pál.
Kand! Adolf.
Joaehimstadt Konstantin.
Kardhordó Ambrus.
Belanyi Ferencz, np.

TanuJók száma:

1829/30.

Faklits Imre, igazgató.
Konoppa József.
Unger Pál.
Tóth Ignáez.
Joachimstadt Konstantin.
Schedi Alajos, np.
Iutze Ferencz, Dp.

TanuJók száma:

1830;31.

Faklits Imre, igazgató.
Konoppa József.
Unger Pál.
Tóth Ignáez.
Win disch Alajos.
Koretz Lőrinez.
Sehed! Alajos, np.

Tanulók száma:

1831/32.

Faklits Imre, igazgató.
Unger Pál.
Windiseli Alajos.
Kutserik Sándor.
W engri tzky József.
Wolf János, np.
Hanzély Mihály, np.

Tanulók száma:

1832/33.

Faklits Imre, igazgató,
Unger Pál.

169.

16~.

144.

124.



Windisch Alajos.
Kutserik Sándor.
Wengritzky József.
Winkler Antal, np.
Hartl Ferencz, np.

Tanulók száma: 127.

1833/34.
Faklits Imre, igazgató.
Unger Pál.
Windisch Alajos.
Bartos Károly.
Wengritzky József.
Fentz Károly, np.
Melczner Sándor, np.

Tanulók száma: 122.

1834/35.
Bendik Ferencz, igazgató.
Plattner Ferenez.
Windisch Alajos.
Bartos Károly.
Wengritzky József.
Lauriger József, np.
Hrabovszky Fülöp, np.

Tanulók száma: 132.

1835/36.
Bendik Ferencz, igazgató.
Windíseh Alajos.
Bartos Károly.
Wengritzky József
Faeth Alajos.
Czimmer György, np.
Hollermayer Elek, np,

Tanulók száma: 149.

"

1836/37.
Bendik Ferencz, igazgató.
Tóth Lajos.
Wengritzky József.
Ruth János.
Faeth Alajos.
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Hollermayer Elek, np.
Schmid Ödön, np

'I'auulók száma: 166.

1837/38.
Bendik Ferencz, igazgató.
Jaeger Ágoston.
Wengritzky József.
Ruth János.
Faeth Alajos.
Vertler Mátyás.
Suhajda Sándor, np.

Tanulók: száma 188.

1838/39
Bendik Ferencz, igazgató.
Demeter Alajos.
Wengritzky József.
Faeth Alajos.
Matejka Antal.
Moró Imre.
Gieszwein István, np.

Tanulók száma: 195.

1839/40.
Bendik Ferencz, igazgató.
Wengritzky József.
Magyarász Incze.
Faeth Alajos.
Richter Rudolf.
Moró Imre.
Gieszwein István, np

Tanulók száma: 202.

1840/41.
Bendik Perenez, igazgató.
Wengritzky József.
Magyarász Incze.
Faeth Alajos.
Richter Rudolf.
Moró Imre.
Rajmann Antal, np.

Tanulók ssáma: 203.



1841f42.
Bendik Ferencz, igazgató.
Wengritzky József.
Korbonits Béla.
Faeth Alajos.
Richter Rudolf.
Herbánszky Adolf.
Heiszler József, np.

Tanulók száma: 165.

1842/43.
Bendik Ferencz, igazgató.
Windisch Alajos
Korbonits Béla.
Richter Rndolf.
Baranyai Zsigmond.
Herbánszky Adolf.
Spindlhuber Ede.

Tanulók száma: 182.

1843/44.
Bendik Ferencz, igazgató.
Mannhardt Ignácz.
Taschler János.
Richter Rudolf.
Herbánszky Adolf.
Spindlhuber Ede.
Domanek Alajos.

Tanulók száma: 174.

1844f45.
Jaeger Ferencz, igazgató.
Cserbay István.
Richter Rudolf.
Matejka Antal.
Domanek Alajos.

LTr~1twein János. 'v
Kováts Ágost. np.

Tanulók száma: 154.

1845f46.
Jaeger Ferencz, igazgató.
Csérbay István.

t
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Richter Rudolf.
Matejkn Antal.
Domanek Alajos.

rauntwein János.
Kováts Ágost, np.

Tanulók száma: 139.

1846/47.
Jaeger Ferencz, igazgató.
Cserbay István.
Richter Rudolf.
Matejka Antal.
Eiszler József.

LTrauntwein János.
Hütter György, np.

Tanulók száma: 130.

1847/48.
Jaeger Ferencz, igazgató.
Cserbay István.
Richter Rudolf.
Eiszler József.

l.D:autwein János.
Gieszwein István.
Hűtter György. np.

Tanulók száma: 124.

1848/49.
Burián Boldizsár, igazgató.
Dezső János.
Cserbay István.
Richter Rudolf.
Eiszler József.

autwein János.
Gieszwein István.

Tanulók száma: 54.
1849/50.*)

Williger József, igazgató.
Dezső János.

~,) 1850. évi szept. 7·én 1354' sz. a.
rendelettel a gymnasium feIfüggesztetett
és csak 1854·ben nyilt meg ismét az 1.
s a következö években fokozatosan a II.,
Ill. és IV. osztály; a szónoklat- és kől-
tészettani osztály megszünt.

•
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Eiszler J ózse'f. I
Kottek Nándor.

yOsaplár Benedek. J,.
Mihály Alajos.
Hartmann Lőrincz.

Ta.nulók száma: 62.

1854,'55.
Windisch Alajos, igazgató.
Kropper Alfréd, np.

Tanulók száma: 24.

1855/56.
Windisch Alajos, igazgató.
Steiger József.
Kropper Alfréd, np.

'I'anulók száma: 45.

1856/57.
Windisch Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Peek Ágoston.
Szvoboda Gyula, np.
Bere-z Antal, np.

Tanulók száma: 65.

1857/58.
Windiseh Alajos, igazgató.
Ruff József.
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Peck Ágoston.
Arnold Károly, np.

Tanulók száma:

1858/59.
Windisch ,Alajos, igazgató.
Ruff József
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Sárváry Béla.
Csősz Imre, Dp.

Tallulók száma:

/1) írt .} "7r--r ,.
~, ~ __ ~o __ ~ __ ~~ ~~,~

86.

1859/60.
Windis -h Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Lechner Imre.
Eiszler József.
Zubcsek Lénárd.
Szvoboda Gyula, up.

'I'anulók száma: 84.

1860/61.
Windisch Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Lechner Imre
Eiszler József.
Schmiding József.
Szvoboda Gyula. np

'I'anulók száma: 84.

18()1/62
Vashegyi (Windisch) .A. igazgató.
Ri hter Rudolf.
Eiszler József.
Rejtényi Antal.
Szvoboda Gyula, np.
OSOl'Dai Ignácz, np.

Tanulók száma: 105.

1862i63.
Vashegyi Alajos, igazgató
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Rejtényi Antal.
Sz vo boda Gyula, Dp.
Radocsay Ferencz, np.")
Letliager Károly, DV.

Tanulók száma: 98.

1863/64.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Szabadí (Szvoboda) Gyula.

86.\ *) Meghalt január 21.

.•?ir, .r. , f II ~
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Piutér Elek, np. Eiszler Józ sef.
Frank Ferencz, np. Pe ek Ágoston.

'I'anulók száma: 115 Szeitz Alajos, np.

1864/65.
Balázsi József, np.

Tanulók száma: 124.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf. 1869/70.
Eiszler József. Vashegyi Alajos, igazgató.
Pol:í.k János. Richter Rudolf.
Pomp Kálmán, np. Eiszler József.
Schmidt Ágoston, np. Peck Agoston.

'I'anulók száma: 103. Maywald József, np .

1865/66.
Hetlinger József, np.

'I'anulók száma: 126.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf. 1870/71.

Eiszler József. Vashegyi Alajos, igazgató.
Polák János. Richter Rudolf.
Pomp Kálmán, np. Eiszler József.
~cbmidt Ágoston, np. Peck Agoston.

Tanulók száma: 117'1 Propper János, np.

1866/67.
Firtinger Jákó, np.

Tanulók száma: 107.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Peck Ágoston.
Zelenay János, np.
Kappler János, np.

Tanulók száma: 125.

1867/68.
Vasbegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Peck Ágoston.
KappIer János, np.
Fuchs János, np.

Tanulók száma: 106.

1868/69.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Riehter Rudolf.

1871/72.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Eis~der József.
Pec;': Ágoston.
M:erényi Lajos, np.
Firtinger J ákó, np.

Tanulók száma: 94.

1872/73.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Riehter ~udolf.
Eiszler Jpzsef.
Peek Ágoston.
Tóth Gyula, np.*)
Góts~h József, Dp.
Janny László, np.

Tanulók száma: 91.

*) Megbetegedett.



1873/74.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Peck Ágoston.
Szölgyémi János, np.
Simoncsics György, np.

Tanulók száma: 92.

1874{75.
Vashegyi Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Eiszler József.
Pack Ágoston.
Szölgyémi János, np.
Simonesies György, np.

Tanulók száma: 92.

1875/76.
Vashegyi Alajos, igazgató. *) _1

Kaprenezay Ede, helyettes-igazgató. I
Richter Rudolf.
Eiszler József**) .
Peck Agoston.
Vajda Fererencz, np.
Drajkó Béla, np.
Tóth György, np.

Tanulók száma: 91.

1876/77.
Faeth Alajos, igazgató.
Ri\lhter Rudolf.
Peck Ágoston.
Oszwald Béla.
Vajda Ferenez, np.
Drajkó Béla, np.

Tanulók száma: 103.

1877/78.
Faeth Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.

*) Meghalt november 13-án.
~":')Meghalt január rr-én-
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Peck Ágoston.
Oszwald Béla.
Vajda Ferencz.
Drajkó Béla.

Tanulók száma: 108.

1878/79.
Faeth Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Peck Ágoston.
Oszwald Béla.
Vajda Ferencz.
Drajkó Béla.

Tanulók száma: 101.

1879/80.
Faeth Alajos, igazgató.
Richter Rudolf.
Ivánfí Ede.
Peek Ágoston.*)
Oszwald Béla.
Drajkó Béla.
Sarang József, np.

Tanulók száma: 103.

1880/81.
Faeth Alajos, igazgató.
Ivánfí Ede.
Peck Ágoston.
Oszwald Béla.
Drajkó Béla.
Sarang József, np.

Tanulók száma: 109.

1881/82.
Faeth Alajos, igazgató.
Ivánfi Ede.
Peck Ágoston.
Brenner Lajos.
Alleker Lajos.
Schmidt Agoston ifj.

Tanulók száma: 135.

*) Megbetegedett.



1882/83.
Várady Móricz, igazgató.
Ivánfi Ede.
Peck Agoston.
Brenner Lajos.
Alleker Lajos.
Schmidt Ágoston "ifj.

TanuJók száma : 129.

1883/84.
V árady Móricz, igazgató.
Ivánfi Ede.
Peck Ágoston.
Brenner Lajos.
Alleker Lajos.
Schmidt Agoston ifj.

Tanulók száma: 131.

1884/85.
Yárady Móricz, igazgató.
Ivánfi Ede.
Peck Agoston.
Brenner Lajos.
Alleker Lajos.
Schmidt Agoston ifj.

Tanulók száma: 131.

1885/86.
Balázsi József, igazgató.
Ivánfi Ede.
Peek Ágoston.
Brenner Lajos.
Zsigmond József.
Pap János. II

Tanulók száma: 132.

1886/87.
Balázsi József, igazgató.
Ivánfi Ede.
Peck Agoston.*)
Zsigmond József.
Pap János.

*) Megbetegedett.

]43 -

Miklóssy Sándor.
Harkay István, np.

TanuJók száma: 107.

1887/88.
Balázsi József, igazgató.
Ivánfi Ede.
Polák János.
Sárgay Antal.
Zsigmond József.
Mészáros Ferencz.

Tanulók száma: 111.

1888j89.
Balázsi József, igazgató.
Ivánfi Ede.
Polák János.
Horváth Sándor.
Kroll Rudolf.
Mészáros Ferencz.

Tanulók száma: 102.

1889/90.
Balázsi József, igazgató.
Ivánfi Ede.
Polák János.
Horváth Sándor.
Etele Károly.
Kroll Rudolf.

Tanulók száma: 107.

1890/91.
Rappensberger Vilmos, igazgató.
Ivánfi Ede.
Polak János.
Weigang Kal. József.
Etele Károly.
Pop ini Albert.

Tanulók száma: 105.

1891/92.
Rappensberger Vilmos, igazgató.
Weigang Kal. József.
Farkas Ignácz.



18~3/94.
Rappensberger Vilmos, igazgató.
Wigang Kal. József.
Etele Károly.
Fiudorovics Zsigmond.
Lőb Antal
Szabó Ignácz, np.

Tanulók száma: 118.
A bejegyzett tanulék ÖSSZp.sszáma: 17.562.

Az óvári gymnasium tan ártestűleteinek névsorában igen sok oly kiváló
piaristával találkozunk, kiknek érdemeiről itt megemlékezni nemcsak illő, de
méltányos is, mert ezek nem pusztán kötelességeiket végezték kalasanzi buzo
gósággal, hanem azonfelül Isten dicsőségének emelésére, a rend- és külöuö-
sen az óvári társház é" gymnasium ügyeinek felvirágzására, a tudományok
és szépművészetek terjesztésére, a nemzeti érdekek megóvására s a társadalmi
kérdések kellő megoldására is értékesíteLték idejöket s tehetségeiket

Rendes s áhítatra serkentő isteni tisztelet és a szentségeknek készséges
kiszolgáltatása voltak mindenkor legőszintébb törekvései az óvári piaristáknak.
Erről tanuskodnak nemcsak a megyés püspök, a vármegyei- és városi
előljáróságok által időközönként kiadott bizonyitványok, hanem a györi
egyházmegye lelkészkedő papsága is, mely nem egyszer emlékezett meg s
nyilatkozik hálásan ma is ama szives szolgálatokról, melyekre a piaristakat
mindenkor készen találta. Tanuskodik erről azon előszeretet, melylyel az óvári
közönség fel szokta keresni a piaristák kis kápolnáját, melynek legujabban
- 1891-ben - történt restaurálására rövid két-három hónap alatt majdnem
két ezer írtnyi összeg folyt be önkéntes adakozás utján. - E csinos kápolna
gondozása és az isteni tisztelet emelése körül különösen buzgólkoJtak : Krenn
Péter, Némethy Lajos, 'romján ~ándor, Jankovics János, Zelinka Mihály,
Kapfer Ferencz, Grosser János, Faklics Imre, Konopa József, Bendik Fereucz,
Jaeger Ferencz, Vashegyi Alajos, Trautwein János, Kapronczay Ede, Balázsy
József és mások. -

Azok közől, kiknek lelkiismeretes és buzgó fáradozásai, a rend szellemi
és anyagi előhaladását czélzó törekvései általános elismerésben részesültek s
kik érdemeik nél fogva későbben a rend főnökei lettek, vagy a rend kormány-
zásában részt vettek, említendők : Dományi Márk, Grosser János és 'I'amássy
József, mint a rend egykori főnökei - és Jallosics Endre, Schirkhuber Mór,
Ruth János, Jaeger Ferencz, Trautwein János, Williger József és Frank
Ferenczr), mint a kormánynak volt tagjai.

szárna : 107.

Pop ini Albert.
Réger Ede, np.

Tanulók
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Etele Károly.
Popini Albert,
BOI"08S Antal.

'I'anulók

száma: 107.

1892/93.

Bappensberger Vilmos,
Weigang Kal. József.
Farkas Ignácz.
Etele Ká.roly.

igazgató.

1) Jelenleg is kormány tanácsos és budapesti házfőnök,
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A társház anyagi ügyeinek gondozásában, az oly gyakran szükségessé
vált építkezések és átalakítások keresztülvitelében és gymnasium helyiségei nek
ezélszerű berendezésében s felszereléséhen különös ügyszeretettel fáradostak :
Krenn Péter, Wawrik Ödön, Perez Manó, Jankovics János, Hoffmann Sebes-
tyén, Grosser János, Faklics Imre, Bendik Ferencz, Richter Rudolf és Faeth
Alajos.

Az intézet volt tanárai köz ől egyesek már Ovárott, s mások későbben
sikerrel kezelték a lantot is Ezek közől büszkeséggel említhetjük a következő
piarista költőket: Jallosics Endrét, Demether Alajost, Hannulik Krizostómot,
Bókross Ferenczet, Reiszner Pált és a ma is élő veterán költőnket Kucserik
F ándort.

Az irodalom terén szép nevet vivtak ki maguknak s részben ma is si-
kerrel forgatják !l. tollat: Horányí Elek, ki philosophiai, mathematikai, physi-
kai, didactikai, s később történeti munkákat irt; Csaplár Benedek, a ma is
fáradhatatlanúl munkálkodó tudós és iró ; Peck Agoston, kinek nagy szorga-
lommal gyüjtött természetrajzi tárgyait ma is használja a tanintézet, és ki a
megye faunáját és flóráját oly kiváló szakértelemmel nemcsak összegyüjtötte,
hanem le is irta") ; Ivánfl Ede, ki régészeti, heraldikai és genealogiai tanul-
mányait nem egy értekezésben ismertette s ma is értékesíti a vármegye törté-
neti és régészeti társulatánál.

A tankönyvírodalom terén ismeretesek: Schirkhuber M6riez. Korecz
Lőrincz Trautwein János, idősb Schmidt Ágoston, Maywald József és Tóth
György. Legtöbben tanügyi, neveléstani vagy szakértekezésekben mutatták be
tapasztala talkat s tanulmányaikat s ezek között különösen azokat említjük fel,
kik az óvári gymnasium évi értesitőibe írtak. Ezek az egyes tanévek sor-
rendje szerint a következők :

Vashegyi Alajos: A magyar-óvári gymnasium története. Az 1867/8. és
1869-70-iki értesítőben 2). Oszwald Bála: Az összhangzó házi s iskolai ne-
velésról 1876-77-ben. - A hazugságnak mikénti kiirtása a gyermeki szivból.
1880-81·ben. Peck Ágoston: Magyar.Óvár környékének Oerambycidái
1877 -78 és 1878 -79-ben. Drajkó Béla: A latin nyelv az algymuasiumban .
1879-80-ban.

Ivánfí Ede: :Mosonvármegye muItjából. 1881-82-ben. A régészet becse,
fejlódése általában és alkalmazása Mosonvármegyében. 1882-83-ban.

Alleker Lajos: Az egyházi és világí lovagrendek, 1883-84-ben.
Ifj. Schmidt Ágoston: A Bakony. 1884 - 85-ben. Balázsy József: Az

engedélyezett vagy eltiltott tan- és segédkönyvek betűsoros jegyzéke 1816-tól
az engedélyezett tankönyvek XXXII. jegyzékéig. 1885-86-ban. - A gymna-

1) Major Pál Mosonmegye monographiájában M.-Óvár, I878.
2) A I4 lapra terjedő kőzlemény a jelen soroknak is egyik legalaposabb forrása.

10
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síum tanárai- és tanulóinak száma 1739-40-tőI1889-90-ig1). 1889-90-ben.
Merényi Kálmán2): A tornászat szerepe gymnasiumainkban. 1886-87.
Zsigmond József: A család támogassa az iskolát. 1887 -88.
Horváth Sándor: Magyarország viszonya Németországhoz a Hunya-

diak korában. 1888-89-ben.
Rappensberger Vilmos: A magyar-óvári kegyes-tanítórendi gymnasium

tanulói segélyalapja. 1890-91-ben. ).
Popini Albert : Néhány szó Horatiusról az 1891-92. és -Schiller életé-

nek rövid vázlata (Sir Eduard Bulwer Lytton után). 1892 93-ban, I

A tanítás és nevelés fogadalomszerú kötelessége lévén minden piaristá-
nak nem volna helyén, hogy az e téren teljesített szolgálatokról s azok végre-
hajtóiról külön megemlékezzünk. Annyit mondhatunk, hogy a kellő buzgalom
nem hiányzott soha, még akkor sem, mikor a siker talán nem állott arány-
ban a reá fordított idővel s a méltányos követelésekkel.

Ugyanily általános buzgóság mutatkozik a nemzeti szellem ápolása -és
fejlesztése körül. A milyen küzdelmet fejtettek ki a lengyel piaristák a lengyel
nemzetiség érdekében, épen olyan lelkes hazaszeretet hevítette a magyar pia-
risták szivét a magyar nemzeti ügy védelmében, az édes hazai nyelv terjesz-
tésében s az ősi erényeknek az utókorra való átörökítésében. Magyar szó
hangzott az óvári piaristák iskoláiban akkor is, mikor ezt szigorú rendeletek
tiltották s annak daczára, hogy az iskola székhelyének uralkodó nyelve a né-
met s tannyelve a latin volt.

A nemzeti szellem ily lelkes ápolásának tulajdonítható, hogya mikor
az iskolafentartók szabadon dönthettek a tannyelv behozatala dolgában, a ma-
gy art választották azt követelve, hogy az ifjúság minél elóbb sajátítsa el a
hazai nyelvet.

A kegyes-tanítórendnek a gyakorlati élettel való összeköttetése hozta ma-
gával, hogy a rend tagjai a társadalmi élet egyes - a papi és tanári állás-
sal összeegyeztethető mozgalmaíban is részt vegyenek. Az óvári társház tagjai
azért mindenkor szívesen követték a vármegye s a város polgárainak felhivá-
sát, mely őket a közjó előmozdítására vonatkozó kérdésekben közreműködésre
szólítótta. Innen van, hogy az óvári társháznak egyes főnökei s a gyrana-
sium igazgatói mint választott bizottsági tagok, városi képviselők és iskolaszéki
tagok működtek, vagy azok képviseletében és megbizásából küldöttségek ben
részt vettek, ünnepélyes alkalmakkor szónokoltak.

Ily megtisztelő küldetésben mint megyebizottstígi tag vett részt 1825-ben
Grosser János, kit a vármegye azzal bizott meg, hogyaPozsonyból Budára
szállítandó sz. koronát s koronázási jelvényeket Köpesényben, amegye hatá-

J) Ennek nyomán készült az ezen munkában közölt névsor is.
1) A gymnasium tornatanítója már 1876 óta, és a helybeli elemi népiskola igazgató

tanítója. .
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rán üdvözölje. Mint megyebizottsági tagok működtek még Faklics Imre és
Bendik Ferencz. Városi képviselők s később iskolaszéki tagok rendesen a
házfónökök, illetőleg gymnasiumi igazgatók voltak. Említendő még a tanári
testületek tagjainak azon üdvös működése, melyet ugy a mosonmegyei törté-
neti és régészeti egyletben, valamint a magyar-óvári Széchenyi-körben kifej-
tettek,

Az első 1883-ban alakult s kitartó buzgalmát ma már számottevő
eredmények hirdetik.t) Ezen egyletnek rendes tagjai közé tartozik az óvári
gymnasium is, s ennek volt tanárai közül különösen Ivánfi Ede buzgólkodott
s fáradozik ma is az egylet felvirágzása körül.

A Széchenyi kör 1881-ben keletkezett s czélul azt tüzte ki, hogy iro-
dalmi és művészeti előadások, felolvasások tartása, könyvtár alapítása és
társas összejövetelek rendezése által a magyar nemzeti szellemű és nyelvi
műveltség fejlesztessék s ezzel összeköttetésben a magyar társadalmi élet
emeltessék .

Eme figyelemre méltó körnek törekvéseit is kellő buzgalommal támogat-
ják a gymnasium tanárai, a mennyiben felolvasások s ünnepi beszédek tartá-
sával buzgón közreműködnek a szép czél elérésében.

Tekintetbe véve a piarista tanároknak a fennebbiekben érintett közre-
működését Magyar-Ovár kulturális és társadalmi mozgalmaiban, s hozzáadva
azt, hogy iskolájukban eddig már körűlbelül 10 ezer idegen - többnyire
németajkú ifjú megtanult magyarúl, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy az
óvári piaristák nem voltak méltatlanok a velök szemben oly sokszor hangoz-
tatott elismerésre Ebből kifolyólag az sem vonható kétségbe, hogy az óvári
gymnasium létezési joga indokolva van. Indokolva van nemcsak mint a 2041
O km. területű és 85.961 lelket számláló Mosonvármegyének egyetlen közép-
iskolája, hanem mint a nemzeti szellem egyik nagyobb központú végvára is.

Ha még azt is tekintetbe veszszük, hogy Magyar-Óvár városa nem nél-
külözheti amaz anyagi hasznot sem, mely neki e középtanoda vezetőinek és
látogatóinak ellátásaból jut, tisztán áll, hogy a magyar-óvári gymnasiurri to-
vábbi fennállása, úgy szellemi, mint anyagi, - úgy nemzeti, mint helyi érdekek-
ból nemcsak kivánatos, de szükséges is.

Ezen állításnak támogatására szolgáljon még a következő statisztikai ki-
mutatás, mely az óvári gymnasium voIt tanulóinak vallási. anyanyelvi és ille-
tőségi viszonyaira vet némi világot. A 17.562 tanuló közől volt:

a) Vallásra nézve: 90% róm. katholikus.
0'08° 10 görög keleti.
1'60% ágostai evangelikus.
0'40% evang. református.
7 '92,0{ o mózes hitü.

t) Az r893-ban emelt uj megyei székházban két teremből álló muzeum áll az egy-
let rendelkezésére; itt vannak elhelyezve a vármegye tört. és régészeti gyűjteményei, •..
melyek vasárnaponkint megtekinthetök.
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lJ) .A.nyanyelvre nézve: 40% magyar

50% német
4% horvát
3.75% tót
2.25°/0 más nyelvü

c) Illető ségre nézve: 27°,'0 magyar-óvári
34°/ o mosonmegyei
37"/0 más ~gyebeli és

2 % külföldi.
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IX.

ÖSZTÖNDíJAK, SEGÉLYZÉSEK S JUTALMAZAsOK.

Kevés gymnasium van hazánkban, hol a szorgalmas és szegénysorsú
tanulók anyagilag oly bőségesen segélyeztetnének, mint az óvári gymnasium-
ban. Eltekintve attól, hogy egyes tanulők (évenkint 3-4) teljes ellátásban
részesülnek a rendházban s egy-kettő a városnak jobb módú polgárainál is,
nem számítva azt, hogya' rendes évi tandíj állandóan kisebb, mint más inté-
zetek ben, s hogy a tanuló ifjúság 15 - 20% rendesen fel volt s fel van jelen-
leg is mentve a tandij fizetése alól, a tanulók 20 -25"/0 a azonfelül ösztöndíj -
ban, majd segélyezésben vagy jutalomban részesül.

Az anyagi segélyezések, melyekben az óvári gymnásium tanulói része-
sültek és még ma is részesülnek, a következő forrásokból erednek:

L Ösztöndijak.

aj A tanintézet saját ösztöndíj-alapja.
Saját ösztöndíj alappal az óvári gymnasium 24 év óta rendelkezik. Ala-

pítója Szálé János, ki azt 1870-ik évi márczius 20 -án Magyar-Óvárott kelt
végrendeletének következő pontj ával alapította: nZweitells. Zweitausend fl.
ö. W. bestimme ich als Kapital auf ein Stipendium für einen der besten
armen, katholiechen und sittlichen Studenten der letzten Klasse im hierorti-
gen Gymnasium del' P. P. Piaristen; derunach alljáhrlich auf einen anderen
mit gleichen Eigenschaften überzugehen hat."

Néhai ifj. Szále János született 1810. márczius 14-én. Magyar-Ovárott. /
Atyja János. Mosonvármegye első aljegyzője volt, - anyja Anna,Némethszeghy
István alispánnak leánya. Ifj. Szálé János tanulmányait I -VI. osztályig a '
magyar-óvári gymnasiumban végezte s aztán Győrött folytatta. Már 1828-
ban szülővárosában megyei irnokká neveztetett ki és 1831-ben a magyar
terstőrséghez került, hol annak megszünéseig szolgált"). Visszajövén Óvárra,
1849-ben a megyei kormánybiztos mellett titkári minőségben s későbben mint
megyei másodbiztos szolgált. 1

1) Mosonvármegye levéltárának adatai szerint. T. Ékei Antal ur szlveseégéböl.
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Az 50-es évek vége felé annyira gyengült egészsége, hogy kilépett hivata-
lából és nem lévén családja, az óvári kegyes tanitórendi házba vonult, hol súlyos
baja daczára tizenkét esztendeig élt nyugodtan, olvasással s festészettel töltve
napjait. Baj a - hátgerinczsorvadás - évről-évre súlyosbodott, és a leggon-
dosabb ápolás sem volt képes meghosszabbítani élete fonalát, mely 1870. évi
április hó 13- án ketté szakadt. A társház tagjai őszintén megsiratták a 60 éves
aggastyánt, ki hogy mennyire jól érezte magát közöttük, mutatja ama kiváló

(

háladatosság, melylyel végrendeletében is nemcsak a rendházról s kápolnájá-
ról, a házi könyvtárról s a gymnasiumi physikai szertárról, hanem a gymn.
tanuló ifjuságról s mindazokról megemlékezett, kik neki bármily csekély szol-
gálatot tettek,

Nyugodjék békében és szive jóságát jutalmazza meg a jó Isten az örök
élettelI

A 2000 frtnyi alapitvány 1890-ig a mosonmegyei takarékpénztárban
jövedelmezett; ez évben az igazgató 5%-os magyar papírjáradék kötvények et
vásárolt, s ezek 1893-ban konvertáltattak 4100 korona névértékű 4°lo-os ko-
ronajáradék kötvények re.

Az évi kamatokat az 1870 -71. isk. évtől kezdve évről-évre a IV. osz-
tályt végzett legjobb, róm. kath. vallású 8 szegény tanuló kapja.

Az 1891-92. évig 100 frt volt ezen alap évi jövedelme, a konversió óta
a jövödelem 8-10 frttal csökkent.

A lefolyt iskolai év végeig 2272 frt volt az összes jövödelem, illetőleg a
kifizetett teljes ösztöndíj összeg.

o) Másnemü idegen ösz!öndíj.
Idegen ösztöndíjakat a magyar-óvári gymn. tanulők a következő alapok.

ból élveztek :
1. Rendes ösztöndíjakat :
Budai Mária Terézia-féJét az orsz. kormánytól: 200 frtosat 1809-11. és

1816-ban egy-egy tanuló, 1818-19-ben két tanuló, 1820-ban egy tanuló,
Összesen 9 tanuló 1800 frt ; 160 frtosat: 1804-8, 1816-18, 1821, 1827'
1828,1834,1839 és 1879-ben egy-egy tanuló. (Összesen 14 tanuló 2240 forintot).

Váczi Mária Terézia-féJét az orsz. kormánytól: 160 frtosat. 1810 -11.
és 1832-ben egy-egy tanuló. (Összesen 3 tanuló 480 frtot).

A Ferdinand királyi alapból az orsz. kormánytól: 160 frtot egy tanuló
1830·ban.

Szelepcsényi alapból az esztergomi káptalantói : 160 frtosat. 1810 - 11,
1822-23-ban egy-egy tanuló. (Összesen 4 tanuló 640 frtot).

Lippay-félét az orsz. kormánytól: MO frtosat. 1818-ban egy tanuló és
1875-ben 120 frtosat egy tanuló. (Összesen 2 tanuló 320 frtot).

Pázmán-féle alapból részint a primástól, részint az esztergomi káptalan-
tói : 160 frtosat. 1818. egye, 1819. kéte, 1823-ban kéte, ]824-26. és 1848-ban
egy-egy tanuló, (Összesen 9 tanuló 1440 frtot).
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Széchen-féle alapból az orsz. kormánytól: 160 frtosat. 1814-ben egy
tanuló.

Koháry-félét az orsz. kormánytól: 160 Irtosat. 1826-ban egy tanuló.
Török- félét a pozsonyi káptalantói : 100 frtosat 1831- ben egy tanuló.
Széchenyi-félét a györi püspöktől: 160 frtosat. 1864-ben egy- és 120

frtosat 1876· ban szintén egy tanuló. (Összesen 2 tanuló 280 frtot).
Vásárhelyi Mátyás-félét a nyitrai püspöktől: 68 frtosat. 1839-ben egy

tanuló.
Jövedéki birság alapból a m. kir. pénzügyminiszteriumt61: 60 frtosat.

1882 és 1887-89-ben: 100 frtosat. 1882-ben egy-egy tanuló. (Összesen 3
tanuló 180 frtot).

A ~yóri kir. árvaalapból a györi káptalantói majd a vallás- és közökt.
m. kir. miniszteriumtói : 40 forintost 1834-1838 : 80 forintot 1856, 1875-ben,
100 frtosat. 1876. és 1893-1894-ben egy-egy tanuló (Összesen 10 tanul6
660 frtot).

Mattyasovszky-püspökfélét a m. kir belügyministeriumtól: 90 frtosat, egy
tanuló 1891-ben.

Harrach-félét Harraeh J6zsef gróftól, majd a miniszterium s részben Mo-
sonmegye utján: 160 frtosat. 1800-1803,1807-1811,1814,1818-1820,
1824-1826, 1828 -1831,1847; 120 frtosat.1876-1878 és 1887-1889-ig;
72 frtosat. 1873 -1875 egy·egy tanuló. (Összesen 29 tanuló 4236 frt).

2. Rendkivüli ösztöndíjakat.
Benök-félét a szombathelyi káptalantói : 120 frtosat. 1889-1892-ig egy-

egy tanuló. (Összesen 3 tanuló 360 frt).
Megyeri-félealapból a szombathelyi káptalantói 270 frtosat. 1848-ban

egy tanuló.
Mészáros-féle családi ösztöndíjat Pozsonyvármegyétöl 25 Irtosat. 1830-

1832 és 1835-1836, egy-egy tanuló. (Összesen 5 tanuló 125 frt.)
Niczky Lázár-féle családi ösztöndíjat 104'50 Irtosat. 1828-ban egy

tanuló.
Nunkovies András-Iélét Mosonmegyétöl : 42 frtosat. 1848-1864 és 100

frtosat. 1839· ben egy-egy tanuló. (Összesen 3 'tanuló ]84 frt.)
Sehédy- félét Szakolcza városa részéről: 50 frtosat 1835 két tanuló.
József Ágost-félét a pannonhalmi főapáttól 50 frtosat. 1893-ban egy

tanuló.
Röek-Szilárd-féle nevelési segélyt a m. kir. igazságügyi miniszteriumtóI

80 frtosat. 1891-1893. (Összesen 240 frt.)
Másnemű idegen ösztöndíjban tehát összesen 112 tanuló részesült és az

élvezett ösztöndíjak összege kitesz 14.807 '50 frtot.
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IL A tanulói segélyalap.!)

A középiskolai oktatás általános czélja, hogy üdvös hatása - az erköl-
csi és szellemi előhaladás mellett - kiváltképen a társadalmi osztályok azon
rétegeire terjedjen ki, malyekből a művelt társadalmi élet munkásainak zöme
kerül ki.

E czél szükségessé tette, hogy míg egyfelől az iskolák létének biztosí-
tásáról, a tanerőknek kellő kiképeztetéséről és alkalmas tan eszközökről gon-
doskodtak, másfelől arról se feledkezzenek meg, hogy' az iskoláztatást a szük-
séghez és körülményekhez képest megkönnyítsék, általánosabban lehetövé
tegyék.

Gondoskodtak, hogy a szegényebb társadalmi osztályok tehetséges és
szorgalmas gyermekei is részesülhessenek a szaktanításra előkészítő kiképezte-
tésében, - hogy a középtanodákba olyanok is juthassanak, kik anyagi segé-
lyezés nélkül talán csak az elemi ismeretekkel ellátvit léphettek volna az élet
küzdőterére, Innen van, hogy az arra érdemes tanulók anyagi se gélyezésével,
mint a szellemi előhaladás lényeges tényezőjével. kisebb-nagyobb mértékben
mindenütt és mindenkor találkozunk, bármennyire mennénk is vissza a közép-
tanodák történetében.

A szellemi előhaladás e fontos tényezőjét elvben és gyakorlatban hazai
középiskoláinkban is találjuk. Középiskoláink alapítói, fentartói és nagylelkü
jóltevói a szegényebb tanulók anyagi segélyezését, nemcsak mint paedagogiai
elvet gyakorolták, hanem abban nemzeti létünk megteremtésére és megszilár-
dítására vezető eszközt is láttak mindenkoron. 'I'auuskodnak erről az egyházi
és világi Maecenások alapítványai, a felekezeti iskolák mellett majd mindenütt
fennálló alumneumok, a szerzetes iskoláknal dívó szegény-convictusok és sok
jobb módú családnak azon utánzásra méltó gyakorlata, hogy tanuló fiaik mellé
correpetitort fogadnak, kit ellátásban vagy némi díjazásban részeaitenek.

A középtanodai szegénysorsú tanulók segélyezési ügye nálunk kivált
ujabban nyert örvendetes lendületet az által, hogy sok középiskola gyüjtés
útján maga teremtette meg az alapot, melyet azután a segélyegyletté összetö-

.mörült tanuló-ifjuság évi tagsági dijaival gyarapított.
Az 1878/79. évi iskolai értesítők jelentései nyomán Okányi Pál már ti-

zenegy középtanodát említ, melyeknek tőkéit százezer forintra teszi. E kimu-
tatásban azonban sok oly középiskola - köztük a magyar-óvári gymnasium
~ sincs megemlítve, melyek azon időben már rendelkeztek tanulói segélyala-
pokkal. A nyolczvanas évektől kezdve a középtanodai segélyegyletek és a táp-

1) Közöltem az 1890-91. évi értesítőben. Az eltéréseket az 1892. 68 1893. évi
adatok felvétele okozza.



intézetek száma oly rohamosan emelkedett, hogy ma már alig van középtano-
dánk, melynek kisebb-nagyobb tanulói segélyalapja nem volna, s aligha tévedek,
ha az országban lévő ilynemű alapok tőkéit másfél millió forintnal többre
becsülöm.

A magyar-óvári kegyesrendi gymnasium tanulói segélyalapjának kelet-
kezése még a nagy Maecenások korszakába esik. Azon időbe, melyben az
életnek szetényebb igényei mellett nagyobb volt a mód, általánosabb az áldo-
zatkészség, mely mellett az emberek szivesen megosztották szegénysorsú fele-
barátaikkal azt. amivel őket a jó Isten megáldotta

'I'anintézetünk ily önzetlen és nagylelkü jóltevője volt ngs. Nunkovics \
András, kir. tanácsos és mosonvármegyei nagybirtokos

Vagyonának felét, 60 ezer forintnál többet hagyott e nemes érzésű em-
berbarát jótékony czélokra: tanulói segélyezésekre s ösztöudijakra és a Moson-
vármegyében keresztülutazó szegény betegek és elhagyottak ápolására, illetőleg
fölsegélyezésére. "Monumentum aere pereunius exegit sibi!" Valóban, szép és
tartós emléket emelt Nunkovics Andrásnak nemes szive! Sok száz ajak ejtette
ki nevét hálával eddig is és még több fogja áldhatni porait ezentúl.

A Nunkovics-család szereplése már a XVIL század első felébe esik. A /
mosonvármegyei nemességnek 1725-ben hivatalból elrendelt összeirása s a /
nemesi levelek felülvizsgálása alkalmából a karok és rendek közgyülési hatá-
rozata kétségbevonhatatlan nak mondja a Nunkovics-esaléd nemességét. mint
olyanét, meljnek nemesi oklevele III Ferdinánd uralkodása alatt 1656-ban
kelt. Az első följegyzés a szóban lévő Nunkovics-asaládról a mosonvármegyei
levéltár 1673. évi okirataiban található. Ezek Nunkovis Ferencz, zurányi és
hegyeshalmi földbirtokosról tesznek említést, kinek fiai - Ferencz, György
és Melehior - 1695 -ben anyjuk Ozeglédy Rózának halála után az iránt
folyamodtak a megyéhez, hogy bizonyos Plankenauerrel a zurányi kuriára
vonatkozólag kötött szerződést bontsa fel. Az 1714. évi megyei okiratokban
bizonyos Nunkovics Péterről, nynlesi földbirtokosról is van említés, ki - ugy
látszik - a család egy másik ágának k ipvíselője, mert Ferencznek utódai
mint zurányi és hegyeshalmi földbirtokosok említtetnek, s ezek, még pedig \
Ferencz (kit, mint megyei biztost, a kuruez ok elfogtak és négy évre bebörtö-
nöztek) utódjának mondbató Nunkovics András, tanintézetünk tanulói segély-
alapjának adományozója. \

Nunkovics András, Nunkovics Ferencznek és Gerdenics Juliának fia,
született a mosonmegyei Zurányban 1715-ben november hó 22-én. Iskoláit
Győrött végezte" és már 1740-ben mint szolgabiró szolgálta Mosonvármegyét
a, Lajtán túli járásban. 1744 ben nemesi felkelők kapitánya lett s az 1744.
évi örökösödési háboruban majdnem porosz fogságba esett volna, ha nem
sikerül menekülnie a lengyel czenstochaui sz. Páliak kolostorába. Yisssakerül-
vén Mosonmegyébe 1746-ban visszafoglalta szolgabirói állását, majd 1749· ben
adószedőnek, 175~-ben helyettes és 1766-ban rendes alispánnak választatott.
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Hogy Nunkovios András a királyi tanácsosi czimet, melylyel 1789-től
mint a vármegyei közígazgatási bizottság tagja tiszteltetett. mikor kapta meg,
azt a megyei okmányokból megállapítani nem lebet. Valószínű, hogy e kitüntetés-
ben azon időben részesűlt, mikor Mosonvármegye Győrrnegyével volt egyesítve,
tehát az t 786. egész 1789-ki évek valamelyikében. Nunkovics András megyei
szereplése egész ideje alatt Magyar-Óvárott lakott; ez egész bizonyosra vehető,
mert magyar- óvári nemesi kuriáját végren deletében is említi s azt teljes fölszerelé-
séveI együtt három nővére gyermekeinek hagyományozza. Hivatalos teendői mel-
lett buzgón ápolta a classikus és a hazai irodalmat s kiváló jóltevője volt a szegé-
nyeknek s szülőhelye közhasznú vállalatainak s intézeteinek. Meghalt Magyar-
Óvárott 1798-ban november hó l-én. Végrendelete 1792-ben, szeptember hó
lO-én kelt Nezsideren, s ebből következtethető, hogy rövidebb-hosszabb ideig
itt is tartózkodott.

Nunkovics András fentemlített végrendeletének nyolczadik pontja, mely-
lyel a magyar-óvári gymnasium tanulói segéJyalapját megveti, következő-
leg szól:

"Oetavo. Ordino et dispono, quod quantumeunque ex mea substantia
seu in parato, sive aetivis debitis deductis ex praecedentibus Legatis et Oneribus
remanebit, illud totum pro fundatione subaidiorum in Pauperes Studiosos con-
vertendum cedat et app1icetur ; quapropter praeneminatus Dominus Executor
Testamenti (Bükkessy András, rokona) tam aeris parati remansam quantitatem,
quam et Literas Obligatorias super ellocatis Summis Peeuniariis sonantes Scho-
larum Ovariensium, si denno appertae fuerint, sin minus, tunc J aurinensium
Scholarum pro tempore Dirsctori realiter et effectíve per manus tradat ; qui
demum ex integrali ad fructifícandum elocandam summam percipiendum pro-
ventum inter Pauperes Studiosos in Literis et Moribus sem et dístingueutes ae-
quanimi Iudicio suo per modum subsidii annue distribuet, eisdemque Fun-
datoris piam memoriam recolendam una commendabit. In reliquo huius Fun-
dationisinspectionem et protectionern altissimo Throno Regio itideru humillime
substerno. "

A végrendeletnek ezen pontja értelmében tehát meghagyja és rendeli,
hogy mindaz, mi az előzőleg elősorolt hagyatékok levonása után akár kész-
pénzben, akár tartozásokban maradni tog, szegény tauulók segélyezésére for-
dittessék. Kivánja és rendeli, hogy a hagyatéki végrehajtó az e czélra szánt
fennmaradt összeget úgy készpénzben, mint kötelezvényekben a magyar-óvári
gymnasium igazgatójának, -:- ha pedig a magyar-óvári gymnasium nem állít-
tatnék vissza, akkor a győri főgyml1~sium igazgatójának - adja át oly ezél-
ból, hogy ez a gyümölcsözőleg elhelyezendő tőke kamataiból saját legjobb be-
látása szerint évenkint segélydijakat oszszon ki oly szegény tanulók között, kik
magukat az erkölcsi viseletben és a tanulmányi előmenetelben kitüntették. Jó-
téteménye fejében pedig csak azt kivánja, hogy a segélyezett tanulók az ala-
pító emlékét az igazgató buzdítására kegyelettel megőrizzék.
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Az alapitvány kezelésének felügyeletét és jóváhagyását pedig alázattal a
felséges királyi trón elé terjeszti.

Nunkovics András végrendeletét kihirdették Magyar-Óvárott az 1798. évi
decsember hó 4-én meg tartott megyei közgyülésen, s innen azt legfelsőbb
jóváhagyásra a trón elé terjesztették. Az erre vonatkozó legfelsőbb helyben-
hagyás a magyar kir. Helytartótauácsnak 1799. évi máju>!hó 14 én 11,364.
sz. alatt kelt leiratával érkezett vissza Mosonvármegye közönségéhez, s itt -
az ugyanazon évi julius hó 14-én megtartott közgyülésen - felolvasták a leg-
felsőbb helybenhagyáshoz kötött következő két észrevételt is:

1. A hagyatéki összeg adassék át a megejtett végleges elszámolás után
az ujonnan megnyilt magyar óvári kegyes-tanítórendi gymnasium igazgatójának,
ki azt az alapító szándéka értelmében gyümölcsözőleg elhelyezni, - az éven-
kinti kamatokat szegény, de erkölcsös és jeles előmenetelű tanulók között
kiosztani fogja.

2. A gymnasiumi igazgató tartozik a segélyezésre érdemeseknek talált
tanulóknak névsorát - az illetők magaviseletének és tanu'mányi előmenetelé-
nek kimutatásával együtt - megerősítés végett a magyar kir. Helytartóta-
nácsnak előterjeszteni.

A hagyaték rendezése és végleges elszámolása után kitünt, hogy Nun-
kovics András végrendelkezéséből a magyar-óvári gymnasium szegény és szor-
galmas tanulóinak segélyezésére 23.135 frt, és 312/8 krnyi alapítványi töke
jutott. Ezen összeget Mosonvármngye, melynél a befolyt részletes összegek az
átadás napjáig le voltak téve, 1801. évi április hó l-jén adta át Jankovics
Jánosnak, a magyar-óvári gymnasium akkori igazgatójának.

A magyar kir. Helytartótanács 1800. évi oktober hó 13-án 24,730. sz.
alatt a rendfőnökséghez és a pécsi tankerület kir. főigazgatóságához intézett
leirataiban elrendelte, hogy Nunkovics András alapítványának kamatai már a
jövö 1801/2-ki iskolai év vézén osztassanak ki.

'" .A kezelésre és az alapitvány természetére nézve a magyar kir. Helytar-
tótanács eleintén úgy intézkedett, hogy az alapítvány kezelését rábízta ugyap.
a gymnasium igazgató jára, de 8. segélyezésre méltó tanulék kijelölését s a
segélyösszeg megállapítását magának tartotta fenn. Ez ellen tiltakozott a gym-

. nasiumi igazgató. A végrendeletben ugyanis egészen világosan ki van mond-
va, hogy az igazgató saját legjobb belátása szerint oszsza ki az alapítvány
jövedelmeit mint tanulói segélyt s hogy csak a felügyeleti jogot gyakorolja a
felső fanhatóság. Erre a magy~r kir. Helytartótanács azon kijelentéssel

• hagyta helyben a Nunkovics-alapnak a végrendelet értelmébenvaló kezelé-
sét, hogy az nem ösztöndíjuak, - mely tényleg más kezelés aláesik, - ha-
nem segélyezési alapnak tekintessék. s hogy az évenkint fölterjesztendő szám-
adásokban a segélyezett tanulók sajátkezű aláírásaikkal is igazolják a segély-
összegek fölvételét.

A gymnasiumi igazgató által kezelésbe átvett 23.135 frt és 3t % krnyi



alapítványi összeg eleintén részben osztrák állami adóssági kötvényekben. rész-
ben magán-kötelezvényekben volt gyümölcsözőleg elhelyezve 5 -6° o mellett.
Későbben a maganosoknál lévő pénzeken földtehermentesítési kötvényeket vá-
sároltak és takarékpénztárakban gyümölcsöztették a tőkék nagy részét.

Ma az egész tőke értékpapirokban gyümölcsözik és csak egy kis mara-
dék-összeg van még a helybeli takarékpénztárbau.

Nunkovics András alapítványa ma 20104 frt. 68 krt. tesz ki és követke-
zőleg van értékesítve:

1. Osztr. államadóssági kötvényekben 5% mellett .
2. Magyar földtehermentesítési kötvényekben, 4°/0 mellett.
3. Magyar koronajáradék kötvények-ben, 4°/<l mellett
4. Magyar regále-kötvényekben, 4' '2 "t; mellett .
5. Mosonmegyei takarékpénztár ban, 4 ol J mellett ,
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12269 frt 75 kr.
5500 frt - kr.
1700 frt - kr.

450 frt - kr.
] 84 frt 93 kr.

Összesen 20104 frt 68 kr

Az alapítványi tőke tehát több mint 3000 frttaI kisebb ma, mint volt
1802-ben, mert a tőkék elhelyezésének különböző .módjl, :J, változó kamatláb.
a devalvatio és conversio s az időnkint ki nem osztott kamatok majd emelték,
majd csökkentették tanulói segélyalapunkat .

.A legérzékenyebb veszteség érte a segélyalap ot az 1812!l3· ki iskolai
évben, mikor devalvatio következtében egyszerre 3367 frt 34 krral csökkent
a tőke,

Ezen összeg nagy részben csak az 1850/51-1854';55-ki iskolai évek-
ben pótoltatott ki az által, hogy az ezen évekre beszüntetett gymnasiumban a
kamatokat nem osztották ki, hanem a tőkéhez csatolták.

A kiosztás alá került kamat-összeg 100 és 1000 frt. között váltakozott
és 5 -1 00 frtnyi segélyösszegekben osztatott ki az arra érdemes szegény, jó-
viseletü és szorgalmas tanulőknak . .Az 1892 - 93 iskolai év a S"- ik volt, mióta
a magyar-óvári gymnasium szegény és jó tanulói a Nunkovics-féle segélyalap-
nak kamatait élvezik úgy, hogy az 1892/93·ki iskolai év végeig már 3672
tanuló 'részesült összen 70034 frtnyi segélyben.

N em lesz egészen fölösleges és érdektelen, ha a következő összeállítás-
ban ezen ö'Sszegek megoszlását - legalább főbb vonásokban, és a segélyezett
tanulók számát származási helyeik szerint - is kimutatom:
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r A segélyezett tanulók származási helye
<§egélyben részesült I
há I milyny ..

tanuló oss~~g
erejéig

1 Osztrák birodalmi 1141 2255
2. Magyarországi:

Arad vármegyei 5
Árva "

84
Bács

"
3

Bars " · 10
Bereg 11 3
Bihar " · ]

ORanád " . 1
Esztergom" 3
Erdélyi 2
Fehér vármegyei · 3
Győr

" · · · · 224
Heves " · · 1
Hont

" · · · · 4

IKomárom'tvármegyei . · · 25
Liptó

" · · 4
Máramaros 11 · · · · II 1 38.41911Moson " · · · · 12085

II Nógrád " · :3

~

Nyitra " · · 220
Pest·Pilis-Kis-Kún vármegyei 10
Pozsony " · 219
Somogy I 4

"Sopron "
487

Szatmár " · 3
Temes "

1
Tolna "

5
Torontál "

4
Trencsén - " 24
Vas "

35
Veszprém "

36
Zala 11

19
Zólyom 11 · · · · 2

. Összesen a 32 vármegyebeli , · · 3672 70.034
3. Mosonvármegye egyes helységeire esik:

a) A magyar-6vdri jdrdsban:
Arak községbeli · . · . · · . · 13
Daruó ... . 6

"
, Átvitel 1 19 I I,
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I A segélyezett tanulea származási heiye
r§egelyben feszesült I
hány I mily

Itanuló összeg
erejéig

Áthozat: 19
Feketeerdő községbeli 7
Halászi

" . , . 58
Kálnok

" 32
Kimle (Magyar-) községbeli 3
Kimle (Horváth-)

" 6
Lébeny

" 72
Levél

" . 21
Lipót

"
]

Lucsony
" 108 1635

Meesér
" 6

Moson " 263 5300
Óvár (Mallyar. ) " 988 16135
Puszta-Somorja

" . 13
Püski

" 5
SZ.-János ,. 43
Sz.-Miklós

" 68
~z.-Péter

" 6
Szolnok

" · II

4~ ITarcsa
" II I

I Tétény
" I

32.1~A magyar-óvári járásban összesen 1769 I
b) A nezsideri járdsban :

-Bruck (Magyar-) községbeli . 3
Barátfalu

" 8
Bánfalu

" . . 3
Boldogasszony

" 6
Féltorony

" · 13
I1Jmitz

" 5
Lajtafalu

" 3
Nezsider

" 51
Nynlas

" 4
Pándorf

" 10
Pátfalu

" 3
Pomony

" 2
Szt-András

" · 3
Sásony

" 4
Ujfalu

" . 9
Valla

" 4
Védény

" . 19
A nezsideri járásban összesen . . j 150 1 3565
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I <§egélyben részesült

A segélyezett tanulók származási helye -

I hány I mily
tanuló összeg

erejéig

c) Á rajkai jdrdsban :

Bezenye községbeli · · 26
Csúny n . · · · · · 4
Gáta n . · 1
Hegyeshalom községbeli · · · · 14
J ártalu (Német-)

" · · · · 1
Kiliti " · · 8
Köpcsény

"
8

Körtvélyes " · . · · · 9
Miklósfalu

" · 20
Oroszvár " · · · · · · 29
Rajka " · · · 39
Zurány " · 7
A raj kai járásban összesen · · 166 I 2684

Összeqezés :

Osztrák birodalmi . · · · · · 141 2255
Mosonvármegyei . · · · 2085 38419
Magyarország más megyebeli . · · · · 1446 29360

Összesen:
1
3672 \ 70034 I

A most lefolyt iskolai év elejéig kiosztott 70034 frtból tehát jutott:
\ Ausztriára . 3'11°/0,

Magyarországra 96 '88 "
Ez utóbbiból esik:

Mosonvármegyére . 55'04°/0,

Magyarország többi megyéire 41'84 n

A tanintézet székhelyére, Magyar-Óvár, Lucson és Moson községekre
esik a segélyzett tanulék 37 '26 - s a kiosztott pénzösszegnek 33- 38°1o-a.

Mosonvármegyének csak hat községéből származott gymnasiumi tanulók
nem kaptak segélyt a Nunkovics-alapból, ezek: Kis-Bodak, Remete, Zselyi,
Gálos, Kőbánya és Nemesvölgy ; - nagyon valószínű, hogy ezen községekből
alig is voltak növendékei az intézetnek. -

«Láttad-e folytában özönét a szőke Dunának ?
Kis forrásból jö s végre hajókat emel,s

Vörösmarty Mihály eme szavai jutnak eszembe, ha a fent kimutatott
tekintélyes segélyösszeggel egybevetem az alapítónak végrendeletében kifejezett
ama óhajtását, hogy az, mi a jobbára önszorgalma által gyűjtött vagyonából
a 100000 frton felül maradni fog, szegény és jó tanulók segélyezésére for-
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díttassék, A nemes SZIVU emberbarát aligha sejtette, hogy oly tekintélyes ÖSZ-

szeggel veti meg a magyar-óvári középiskola tanulói segélyalapját, mely évek
folytán annyi ezer fiúnak tette lehetövé a középiskola látogatását és annyi
:Jzaz meg száznak az életben elfoglalt állása elérhetését.

Sennyi jótéteménynyel szemben: vajjon mit követelt a jósz ivű alapító
a segélyzettek részéről ?

Osak annyit, hogy jó viseletnek és szorgalmasak legyenek, s hogy meg-
emlékezzenek róla.

Az előbbi követelménynek teljesítését rninden tanuló nak, de különösen
a szegénynek saját érdeke is parancsolja, az utóbbit nemcsak hálaérzete su-
galmazza, - mert nem méltó a jótéteményre az, ki a jóltevő iránt hálátlan-
nak mutatkozik, - hanem erre a tanintézet igazgatója is serkeuti a tanulókat.

A gymnasiumi igazgató rendesen az évzáró ünnepség alkalmával osztja
ki a segélyeket s ez alkalommal soha sem mulasztja el a tanulói fjúságot arra is
figyelmeztetni, hogy teljesítsék Nunkovics Andrásnak, nagylelkű jóltevőjükuek,
utolsó s a szegénysorsú tanulókról oly atyailag gondoskodó óhajtását. Lelkökre
köti, hogy a jótétemény részesei imájukba foglalják [óltevőjöket, s iparkodjanak
lankadatlan szorgalommal előhaladásukra fordítani a nyert anyagi segélyt.

Az 1891-92. óta a nagylelkű alapító kitünően sikerűlt, életnagyságú
arczképe is disziti tanintézetünket s figyelmezteti az ifjúságot, hogy jóltevőit
hálás emlékezetében tartsa. -

c) Jutalomdíjak. Ezek egyik része állandó, másik része idővel és
körülményekkel változik. Az állandó, álapítványszerű jutalomdíjak a következők :

1. A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia Kazinczy-egyletének
alapítváuya, melyet az 1884. évi november hó 7-én tartott közgyülés léptetett
életbe. A közgyülés határozata szóról- szóra igy hangzik: n Az 1884. évben
a Kazinczy-kör" 25 éve3 fennállása alkalmával tartott emlékünnepélyen köz-
gyűlési határozattá vált, hogy a helybeli takarékpénztárba 200 frt. azaz két-
száz frt. o. é. alapitvány tétessék le azon czélból, hogy annak kamatait min-
den tanév végén a helybeli algymnasium oly IV. osztályt bevégzett tanulója
élvezze, ki mint német születésű gyermek a magyar nyelvben a legjobb elő-
menetelt tette. .

Ezen ösztöndíj f. évi junius hó l-én veszi kezdetét s minden évben a
kör pénztarnoka által a helybeli algymnasium tekintetes igazgatóságának ren-
delkezésére bocsáttatik.

Az ösztöndíj mindig csak egy egyénnek adható ki s annak meghatározása,
minő alakban történjék, az igazgatóság bölcs belátására bízatik.

Az igazgatóság kéretik az ösztöndíjt nyert gyermek nevét, korát és szü-
letése helyét minden év november hó elsején a kör elnökségének hivatalosan
tudomására hozni.

Ezen ösztöndíj mindaddig fenmaradi mig a kör máskép nem rendel-
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kezik. Kelt Magyar.Ovátott, 1886. évi juuius hó l6-án. Hajdu Aladár, e. elnök.
Meiszner József, e. jegyző."

Ezen jutalomban a f. isk. év végéigrészesült 9 tanuló s akiadott jutal-
mak összege 90 frt.

2. Az óvári gymnasiumnak egy magát megnevezni nem aka ró volt egy-
kori háladatos növendéke 1883. évi junius hó 3-án Györött kelt következő kö-
telesvényt tett le a gymnasiumi igazgatóságnál:

"Alulirott áthatva azon tudattól, hogy egész existentiámat egyedül Ürmé-
nyi Piutér Autóniának, 1883. évi május hó Ifi-én elhúnyt nagynénémnek kö-
szönbetem, valamint áthatva a hálának legszentebb érzetétől, melylyel neve-
zett nevelőanyám emléke iránt viseltetni tartozom. oly czélból, hogya magyar-
óvári gymnasium kebelében ama végtelen jó léleknek emléke állandóan meg-
őriztessék, a következő pontok szigorú teljesítésére kötelezem magamat:

1. Kötelességemben álland, a míg élek, évenkint Padnai Sz. Antal nap-
ján a magyar-óvári gymnasiumnak egy (legalább egy) forintot átszolgáltatni,
mely csekély összeg a tanári kar által erre érdemesnek ítélt IL osztályú szor-
galmas, szegény árva gyermeknek kezeihez lesz juttattsndó.

2. Kötelessége leend örökösömnek hagyatékomból - a mennyiben vég-
rendeletileg máskép nem intézkednék - legalább 20, azaz húsz darab aranya t
II magyar-óvári gymnasium igazgatójának oly föltétellel rendelkezésére bocsá-
tani, hogy azokat kamatoztatás végett biztos és jó hitelű intézetnél elhelyezze,
és évi kámatát Paduai Sz. Antal napján szintén egy ll. osztályú szegény ár-
va fiúnak kiadja.

Mely pontok előre bocsátásával jónak látom még a következő megjegy-
zéseket megtenni. Kivánom, hogy az 1. pont alatt említett általam évenkint
küldendő kis összeg - ha annak nyilvánosság elé hozatala netán szükséges
volna (történjék ez akár a zárünuepélyeu, akár az értesítóben) egyedül és ki-
zárólag mint Pintér Antóniától eredő legyen feltüntetve. Kivánom továbbá,
bogy a 2. pont alatt emlitett elhatározás, ha ténynyé válásának ideje elérkezik,
Pintér Antónia féle alapítvány czíme alatt nyerjen megvalósulást.

Mely kivánalmakból önként folyik, hogy az én nevem legfeljebb a t.
tanári kar előtt legyen ismeretes. Az idézett kötelezvény értelmében 1883-84.
isk. évtől kezdve 1-4 frt. jutalmakban már eddig 12 tanulónak összesen 26
frtot küldött az utánzásra méltó jóltevő.

Az idővel és körülményekkel változó jutalmuk adományozói közül emlí-
tendők : a nm. vallés- és közoktatásügyi m. kir. ministerium, mely a Fekés-
bázy-féle alapítványból az 1886-87. isk. évtől kezdve küldött évenkint né-
hány jutalomkönyvet oly idegen ajkú tanulók számára, kik a magyar nyelv
tanulásában jó elő men etelt tettek.

Boldogult Steiner Márton. a mult évben elhunyt győ ri apátkanonok, ki
mint óvári plébános évek hosszú során át egy jó viseletü, szorgalmas- és a

II
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magyar nyelv elsajátításában jó előmenetelt tanusított növendéket jutalma-
zott meg egy darab cs. aranynyal a tanév végén.

Jutalom könyveket osztottak ki némely években egyes intézeti igazgatók
és tanárok, néha más jótevők is.

Összegezve most már a magyar-óvári gymnasium 154 évi fennállása óta
a tanulők jutalmazására és segélyezésére fordított adományokat kitünik, hogy
a- bejegyzett 17562 tanulóra közel 88.128 frtnyi jutalom esik és hogy évről-
évre a tanulőknak körülbelül 5 - 6° lo·a részesült jutalmazásban vagy segélye-
zésben.







X.

ÉPÜLETE, TANíT ASI- ÉS MELLÉKHEL YISÉGEl.

Ama szerény polgári ház, melyet a piaristák Zsidanics Istvántól, a ke-
gyes alapítótói kaptak, sok változáson ment át, míg mai - a mellékelt képe-
ken látható - alakját és nagyságát nyerte.

Az eredeti ház a mai collegiumnak ama részét képezte, mely fölött a
kis torony emelkedik. Ettől balra eső négy ablak a piaristák által szerzett
Klár-féle - és az ernettől balra es<') uégy ablakos rész a még későbben vá-
sárolt Barbács-féle polgári házhoz tartozott. A Zsidanics-háznak egyenes irány ú
és a homlokzattal derékszöget képező folytatása a másik - a kert felol fel-
vett - képen látható.

Mind a három ház kezdetben földszintes volt, és az emeletek csak ké-
sőbben - több évre terjedő időközökben - építtettek.
, A tornyos és a főútczára néző ház földszintjén - a kapu és bejáró
között - van a társháznak és gymnasiumnak öt ablakos kápolnája, az eme-
leten pedig az igazgató és a tanárok lakásai foglalnak helyet.

A kert felőli épület földszintjén terülnek el az osztályok, míg az emelet
egy pár tanári lakáson kívül a rajzterem és a szertárak helyéül szolgál.

Az egész telek - a két részre osztott házi kerttel együtt 1440 Döl ki-
terjedésü és a piaristák tulajdon'.

_ Az oktatás czéljaira szolgál négy tanterem, egy-egy rajzo, természetrajzi-,
természettani- és vegytani terem.

Az egyes helyiségek méreteit a következő táblázat tünteti fel:

" ' A helyiségek rnéretei m~iA bl k ~I:'lterekben z a a o ;::ll' ~A helyiségek megnevezése
. - szama cd (>..

'~ cn I cn .•...• 43
II 00 M v M cd M II s ~00 -ro ~ 'v M,cd c ,to 00 N 00 I cd 00 méreteik 'cd 4'<

I ::r: o: i ~ ::r:

84~~O

,-_.
3, l~1. osztály terme 3'10 1'63 h.

1'15 sz.
2,

II. osztály terme 6'50 /6-60 3'10 1'63 h. 35
1'15 sz.

-----------
2,

Ill. osztály terme 6'95 660 3'10 1'63 h. 35
I 1'15 sz.

J 2.
IV. osztály terme 6'86 660 310 1'63 h. 30

1'15 sz. I
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A társ ház könyvtárán kivül külön könyvtári helyiség nincsen; a tanári
könyvtár jól zárható szekrényekben az igazgató irodája és lakása előtt lévő
tágas előszobában-, az ifj 'ts;Ígi könyvtár pedig az 1. osztály termében van el-
helyezve. A nyári tornahelyiség területe. 1020 m", a község tulajdona, 6 percz-
nyi távolságra esik az intézettől és ingyen használtatik a népiskolával közösen.

Téli tornahelyiség nincsen, építése azonban terveztetik s valószínű, hogy
a gymnasiumnak meglehetősen ezélszerű berendezése egy-két év alatt alkal-
mas tornacsarnokkal is kiegészül.
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XI.

VISSZAPILLANTÁS A GYMNASIUMNAK, EGYES

EMLÉKEZETES NAPJAIRA.

Az intézet tanító-testülete mi udenkor nagy súlyt fektetett arra, hogy oly
mozzauatokat, melyek a tanuló ifjúság tisztelet- és hálaérzetet felkelthetik, haza-
szeretetét erősbithetik és a fogékony szivekben a valóban szépnek, jónak s ne-
mesnek vágyát ébreszhetik, maradandóvá, emlékezetessé tegye. '

.Maradandóvá, mert .ki nem emlékszik hűen és szívesen tanuló éveinek
azon mozzanataira, melyek a gondtól ment gyermeki szívnek annyira kedve-
sek voltak, melyek örömmel, tisztelettel. hálával és lelkesedéssel töltötték be
ifjú lelkét és melyek legtöbb esetben irányt adtak fejlődő jellemének, válasz-
tandó életpályáján ak. I

Ily örvendetes és a nevelés sz. ügyére oly jótékonyan ható mozzanatokkal
bőven találkozunk az óvári gymnasium történetében. Az iskolai év kezdete és
befejezése, a keresztény katholikus anyaszentegy ház rendes és alkalmi ünnepei
a drága honnak, nemzetiségünk-, szabadságuuk-, alkotmányunk, emlékeletes
vívmányai, nagyjainak ünnepeltetése, jótevőinekés előljáróinak látogatása, sat.
mindig oly alkalmak voltak, melyeket a tanuló ifjúság vezetőinek kezdeménye-
zésére szívesen ragadott meg, hogy részt vegyen a tiszteletadásban s örömben
a kegyelet és elismsrés nyilvánításában, s hogy így idejekorán megszokja
a jót becsülni, utánozni és gyakorolni.

Nem lesz kárba veszett fáradtság, ha e helyütt az iskolának néhány
ily emlékezetes és lélekemelő ünnepélyéről is számot adunk.

Az iskolai évet mindenkor a sz. lélek segítsé gül hívásával kezdték s
ünnepélyes 'l'e-Deummal végezték.

Az intézeti igazgató ez alkalmakkor élénk színekkel festette a keresztény
tanulónak kötelességeit, a munka szükségességét s áldását, illetőleg a szorga-
lombak és kitartásnak eredményeit, jutalmát.

Az évzáró ünnepségeken kiosztották a jutalmakat . és segélyeket, és a vá-
ros közönsége rendesen együtt örvendett az ifjakkal, kik énekkel s szavalatokkal
gyönyörködtették az előhaladásnak örvendő szülőket s méltó hálával emlékez-
tek meg az iskola jótevőiröl.
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Ezen évről-évre ismétlődő záró ünnepségek közöl különösen kettöt kell
kiemelni. Az egyik 1839-ben aug. 25-én, a másik 1892-ben junius hó 28-án
tartatott.

Az első a tanintézet alapításának 100 éves jubileumát és Zsidanics István,
nagylelkű alapítónk emlékezetét ünnepelte Sztankovics János, györi püspök
maga végezte az isteni tiszteletet s nemcsak Magyar-Óvár és Mosonvármegye
közönsége, hanem a györi káptalan és a kegyes-tanítórend kormánya is részt
vettek az igaz hálaérzettel megtartott ünnepségen. Az alkalmi beszédeket és
köIteményeket Kajdácsy Ferencz helyettes alispán nak indítványára a vármegye
saját költségein kinyomatta, s ezek egy részét már csak azért is iktat juk ide,
mert a tanintézet történetének adataira fényt vetnek.

Carmen saeculare, quo introducti in oppidum Magyar~Óvár in stiruti Scho
larum Piarum memoria recolitur. Die 25. Augusti. Anno 1839. Budae, typis
regiae scientiarum universitatis hungaricae.

Quisquis aetatem bene eollocatam
Utili nisu Patriae dicavit,
Dulce trausactos sine labe vitae

Cogitat annos.

Effluum quidai celebrare saecium,
Quo Tu~s Óvá r coli mus Camoenas,
Dulce sit nobis? meminisse dulce

Temporis acti ?

Inditae, Divum sapiente nutu,
Nobiles nostris animis favillae,
E quibus sensus vigor, atque virtus

N aseltur omnis,

Obrutae somno male pertinaci,
Puriores baud jaculantur ignes,
Sedula doeti nisi provocentur

Arte Magistri;

Atque ut incultum sterilescit arvum,
Et perit, terra sitiente, semen;
Nec fe fert purum, nisi perpolits,

Gemma nit orem :

Sic latet mentis generosus ardor,
Aut in effrenem rapitur furorem;
Ni sagax Mentor docilem juventam

Lege gubernet.
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Norma virtutis, tenerum penatrans
Pectus, et rerum studiuni bonarum.
Orescir in carae Patriae salutem,

Atque perennat.

Faustitas fulero requiescit isto
Oivium, Rerum quoque publicarum
Et salus, et pax pretiosa tali

Vertitur axe.

Haec sagax olimZ si d an i ts revolvens,
Publicum spirans decus et vigorem,
Sobrium quid quid peperit per usum

Aeris, opumque:

In Tuas Óvá r retulit Oamoenas ;
Unde viinis oritúra campis
Lux salutari radio coruscans,

Ouncta serenet.

Quod probis isthic puer inatitutus
Moribus, purae Fidei lucemam
Spectet. indocto melior parente,

Palladis arte

Nomen et elarum sibi foeneretur;
O! píi Manes Zs ida nit s i ani,
Gloria haec vestra est, stabilsque laudis

Hoc monumentum.

Quotquot ex ista redeunt Palasstra
Utiles Regi, Patriaeque cives,
Stirpia exstinctae est, et erit superstes

Quilibet haeres.

Vivet et fatis Tua fama major
Magne Dux Al ber te! propiugva caelo
Et velut Cédrus Libani vigebit

Omne per aevum.

Vivet et perpes siue fine fama
Gentis Augustae, C a r o I ique largae
In Seb olas i stas recinet profusa

Munera dextrae.

Vester et Musis favor indieatus
Stabit incisus Pario lap illo,
O boni Oives! Statuumque Mo's o n

Nobilis Ordol
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Quippe collato petiore fundo
Rebus angustis, simul aeris arrha
Amplior per Vos juvenum calori

Gloria aperta est

Hujus illaesum decus aernulata
Nobili mentis studio, tenelIa
Currit ad metam sibi destinatam

Turba Minervae.
Ardet incenso :pietatis oestro
In fibris veri studiosa virtus,
Et verecundus pudor, et modesti

Gratia VUltUR.

Acre Maecenas dedit incitatae
Nun k o vit s calcar patriae juventae,
Pauperum multa in b na liberalis

Prodigus aeris.

Et vigil Patrum studium Piorum
Coneitas nutrit probitate f1ammas,
Artium cultu fovet et bonarum.

Pignora Matrum.

'fe manet Gr os s e r decus aeviternum,
Ob guberoatos sapiente ductu
Ros sacros Iudos, Dom u i que multa

Lucra parata
Quae novis curis studet ampliare
Sedulus Ben d i k; manet ampliati
Quem decus templi, manet et decentis

Fama nitoris,
Et 'I' i b i ponis peramate N eid har t !
Non caducarum mouumenta laudum,
Queis 'l' u u m Nemen rediment sepulcro

Ora nepotum;

Sponte vicenos prope jam per annos,
Lege non ulla, aut pretio ligatum,
Quem tenet solers juvenum cohortis

Cura colendae.

Sed jam odoratis calet ara flammis,
Jam sacro Pra e sui teramatus igne
Szt a IIk o vit s flsgrans, superas ad arces

Fert pia vota.
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Nos simul grati, quibus avelevit
Saeculum faustum. Superos precemur,
ut secuturi videant beata

Saecla Nepotes.

Joannes Nap. Graschner,
Professor loe Hum, Budae AA. LL. et Phil. Doctor.

Ode Anno seculari MDOOOXXXIX introducti in oppidum Ovár, provin-
ciae Mosoniensis Scholarum Piarum Instituti, scripta ab Andrea Jallosits e
S. P. n. Humanit. Profes. Pestini. Magyar-Ovárini, typis Alexandri Czéh.

Hic, ubi leui prop erat susurro
Lejtha nutantes nemoris per umbras,
Et tuis, ÓVÁR, pedibus rigatis

Mcrgitur Istro,

Eja! bis deno revoluta cursu
Lustra festi vo resonemus ore,
Oarminum pictis sociata sertis

Thura litantes.

Nomen, et famam, viridesque lauros
Docte per sacras bene nundiuari
Aonis curas, ZSIDANIOS, ealenti

'I'e prius oestro

Ooncinam: dudum memorem Nepotum,
Et quibus laudum veniant Iriumphi,
Ac salus regnis meditantem, et amplo

Munere largum.

Dortuiunt altum rigido cruenti
Marte, sublimes eeeldere vultus,
Quos Honor vexit, tumidumque circum

Fulserat Hermus :

At piis tu adstás redivivus Aris,
Gloria, et gratis nitidus corymbis,
Debito pulchris meritis tributo

Denique clarus.

Aspicis den sam juvenum catervam
Victimas coelo manibus supinis
'roll pre almás, et tibi dedicatum

Dicere carmen?
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Secla futura

Si Polis nexa est, patriae fidelis,
Regibus constans pietate; si Fas,
Et Pudor totarn tenet, ac Honesti

Lege coercet:

Id tuo debet memor instituto.
O brovi quautam jaculautur aevo!
Utiles quos sic populi fatentur:

Serviunt famae, meritis redonant
Arduis anni celeres vigorem ;
Nec bonis desuut animis faces, nec

Praemia factis-

OAROLUMue isthinc memorem, au perennem
Laude FRANCISOUM, dubito: prioris
Nutus adduxit, revceavit hnjus

Aeq ua voluntas

Exules Musas tibi rursus, ÓVÁR :
Jure Magnorum numero recenses
Principum arabos, et melioris ae vi

Numina dicis.

Praesuli GROLL stet sua laus, honosque
Jauriae Sedis decori, Oarinae .
Arbitro nostrae prius; huic deineepe

Semper amico:

Hospites Musas pius hic Ovili
Addidit sacro, placidis favoris
Oontegens umbris, animásque beta

Fronte futuri.

Annuis coeptis HALAPI, Scholarum
Grande nostrarum Decus, ac Ocelle
Palladis doctae : tua frondet inde

Nunc quoque laurus.

Oreverant exin tacite furentes
Inter assultus, liquidosque soles
Res Oamaenarum, patuloque late

Ore volarant.

Sic jugo quercus bene fixa, saevi
Proeliis Oauri solidata, et Euri,
Pertinar haeret pedibus, sacraque est

Laetior umbra,
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Cum Tuo, GROSSER, zephyri reeentes
Advolant nutu: novus inde ludos
Ardor ineendit, pretiique rari

Lustra recurrunt.

Mox nitor templo, mederante BENDIK,
Tecta mox cultu spatiosa surguut.
Fusa vestrorum pia sunto messis

Vota laborum :

Audiat Sidus Calasanctianae
Stirpis ex alto haec, precibusque multis
Commodo vestros patriae ju ventae

Proroget annos.

Örömdal. melylyel a magyar-óvári kegyes iskolák százados ünnepét a
helybeli királyi iskolák ülték Kis-Asszony hava 25· kén 1839.

Szende pályádnak haladékony utján
Téged is méltó koszorúval ékít
A' szelíd érdem' ragyogó sugára

Kellemes Óvár.

Benned a' diszlés kiapadhatatlan
Kufja, melly a' Hon' buzogobb vidékin
Olly na.gy, és olly ép örömet szül a' föld'

Puszta fölére.

Hol van erdőnek komolyabb homállya?
Hol van enyhítő liget, és mezőség ?
Honnan üdvözlés nem ömölne hozzád

Nyájas ajakkal?

Ott vidor Nymphák szava hoz dicsérést.
Itt meg áldással maga Pán közelgec,

. Mellyhez a' Múzsák' mosolyában édes
Hála szi várog

Század ingott már az üdök' tavába,
Móta tisztel vén az erény' malasztját,
Ápolást gyujtál az epedve bolygott

Muzsa seregnek.

A' vezér sugárt ZSIDANICS lövellé
Kétesen hozzád sietőknek : íme!
Illy kegyes tettén '8 porain ma. is leng

Százszoros áldás'
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Tisztelet zendül Mosony érdemének,
'.3 a' dicső munkát kegyelő Nagyoknak ;
'S a' jövő század' örömére által

Hangzik ezentúl.

Tört reád sokszor viharok csapása;
Ám de mint vészszel daczoló hegyormok,
Biztosan küzdél valamennyi gátnak

Sullyai ellen.

Hasztalan dul ott az irigykedő sors,
Hol kegyességtói soha nem szünendő
Gondokon nyugszik kecse a' müveltség'

Bájos egén ek.

Szent ügyed mellett magasalt irányú
Férfiak vittak tudományos észszel.
Kik között GR03SER valamint az éjnek

Csendes ölében

A' dicső holdnak köre, ugy ragyoglik.
Mennyi buzgóság, 's mi borút deritő
Szorgalom forrong, 's mi gyümölcscsel ékes

Tiszti hatása!

Lépteit vigság,meg elégedó kedv,
Jóra vált kétség', sükeres tanácscsal,
'S minden oldalról foganatra fejlett

Czélzat üdíti.

Tóle kapsz Óvár vezetéki gyámot,
Bizva járulhatsz nemesült szivéhez,
Hol nagy érdemmel lobog a' köz üdvnek

Tiszta szerelme.

Hát ki már tiszted' magasult hatásan
Fen' ragyogsz Titan kegyeletre ömlő
Drága sugárként, Hazajóra czélzó

Tetteid által.

Haljad Éretted dobogó szivünknek
Menybe intézett lobogó fohászit:
Élj sok esztendőt, 's kebeled' malasztját

Száza.dok áldják!
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És te báj tájú Helicon' tanyája
Még sok év' század' lefolyása által
Nöj hir, és becsben, 's veled a' Camoenák

Kellemes Óvár!

Demeter Aloiz:
Magyar-Óvári királyi Gyrnnasiumban ékes-szollás tanítója.

A másik, a tanuló-ifjúság hálaérzetének ébresztésére -alkalmas s két év
elótt megtartott ünnepség Nun kovies András, a tanulói segélyalap megterem-
tője emlékének szólt.

Sok évi eredménytelen utánjárásra sikerült végre N unkovics Áll drásnak
arczképét megszerezni s ezután életnagyságú festményét elkészíttetni. Endrödy
Gyula, nyitrai főgymn. rajztanárnak ügyességét hirdető eme képről lehullott,
ez ünnepség alkalmával a lepel, hogy ezentúl nemcsak az iskola falát diszítse,
hanem jó viseleke és szorgalomra serkentse azon szegény sorsú tanulókat, kik
Nunkovics András alapítványának kamataira évről-évre számot tarthatnak.

Ezen iskolai ünnepségnek műsorozata :
A magyar-óvári kegyes- rendi gymnasium által 1892. évi [unius hó 28-án,

délután 5 órakor a kegyes-rendiek székházában tartandó évzáró ünnepélynek
programmja.

1. Az igazgató alkalmi beszéde, mely utáu néhai Nunkovics
András, a tauulói segélyalap nagylelkű megteremtőjének életnagyságú arczképe
Jelepleztetik. .

2. Üdv ö z lód a 1. Énekli az ifjúsági énekkar.
3. llRákóczyné." Arany Jánostól. Szavalja Perepatits István, IV. oszt.

tanuló.
4. Mag y arn é P ct a 10 k. Énekli az ifjúsági énekkar.
5. "K étk old u s." Sujánszky Antaltól. Szavalja Gruber Károly, lll.

oszt. tanuló.
6. "A vadászok hazatérte." "Tell Vilmos" dalművéből, Énekli

az ifjúsági énekkar.
7. "V á n dor éle t." Petőfitől. Szavalja Mild Gyula, IL oszt. tanuló.
8. Magyar népdalok. Énekli az ifjúsági énekkar.
\:). "A z anya é s gye r me ke." Jámbor Páltól. Szavalja Felix Gusz-

táv, 1. oszt. tanuló.'
10. "N ap kel e t." Zsasskovszky tól. Énekli az ifjúsági énekkar.
ll. Be zár ó be sz é d. Mondja Békeffy István, IV. oszt. tanuló.
12. Az igazgató kicsztja a d ijak a t és a jut alm a kat.
13. "G a u d e a mus ig itu r." Énekli az ifjúsági énekkar.
A. tanintézet e zárő-ünnepélyére s az ez alkalommal kiállított rajzok meg-



tekintésére a t. ez. szülőket és a tanuló ifjúság barátait tisztelettel meghívja a
gymnasiumi igazgatóság.

A római kath. anyaszentegyház rendes és alkalmi ünnepei közül kiváló
fénynyel s vallásos buzgalommal ünnepelte az óvári gymnasium ifjusága s
különösen szerzetes tanári személyzete Kalasanzi sz. Józsefnek, a rend alapí-
tójának boldoggá") és szentté") avatását. A piaristák eme örömünnepeit há-
rom napi ájtatosság előzte meg, malyben az ifjúság épülésére a város és vidé-
kének közönsége is buzgón vett részt.

Hasonló örömmel és lelkesedéssel ünnepelte meg ifjúságunk azon napok
és alkalmak emlékét, melyek hazánk történetében, mint a nemzet örök em lé·
kei, vívmányai vannak jelezve. Ilyenek többek közül az 1848. márez. 19·ike
és 1867. évi mácz. 4-ike mely napokon a tanuló ifjúság hálát adott Istennek
hogy szeretett hazánk alkotmánya visszaállíttatott, és ugyanazon évi junius h ó ,

8·a, melyen dicsőségesen uralkodó s hőn szeretett királyunk 1. Ferenez József
s Erzsébet királynénk koronázása ment véghez.

A koronázás évfordulója az óvári gymnasium rendes ünnepei közé tar-
tozott mindig; különös lelkesedéssel ünnepéltük azt 1892-ben, midőn a jubi-
Iáris alkalomból a tank. kir. főigazgató jelenlétében a következő programm
szerint folyt le az ünnepség.

1. Kölcsey-himnusz. Dallama Erkel Ferencztől. Énekelte az összes
ta nulóifjúság.

2. A gymn. igazgató ünnepi beszéde.
3. A magyar királyhimnusz. Mihalovics Ödöntől. Három hangon éne-

kelte a gymn. énekkar.
4. A magyar királyok koronázásának kellékei és az 1867. évi koronázás.

Ida Rappensberger Vilmos, felolvasta Osaplár Jenő, IV. oszt. tanuló.·
5. ~A szent korona". Garay Jánostól. Szavalta Békeffy István, 1V. oszt.

tanuló.
6. ~Osp,ndes az éj". Salieri ~Palmirau ezímü dalművéből. Négy hangon

énekelte a gymnasiumi énekkar.
7. nA legszebb ének". Ozuczor Gergelytől. Szavalta Winkler János, IV.

oszt. tanuló.
8. Szózat. Dallama Zsasskovszkytól. Enekelte az összes tanuló ifjuság.
Emlékezetes ünnep-, illetőleg gyásznapjai voltak az intézetnek még: IX.

Pius, XIII. Leo pápa jubileumai, - ő felségeik névünnepei. - Mosonvármegye
főispánjainak beiktatási ünnepségei, Dr. Zalka János, gyóri püspök 25 éves
püspöki jubileuma, illetőleg 1. Ferencz, apostoli királyunk halálának évfordu-
lói, Deák Perencz hazánk bölesének, Széehényi István gróf, a legnagyobb
magyarnak, Andrássy Gyula grófnak, Rudolf trónörökös ó fenségének, Ba.ross

1) 1748-ban XIV. Benedek római pápa által.
') 1767·ben XIII. Kelemen római pápa által.
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Gábornak, a vasminiszlernek és Kossuth Lajosnak, a népszabadság atyjának
elhalálozása alkalmával megtartott gyász isteni tiszteletek, illetőleg kegyeletes
emlékezések.

Büszkén emlékezhetik meg az óvári gymnasium azon magas látogatá-
sokról is, melyekkel azt az uralkodó ház tagjai szerencséItették és melyek a
gymnasium életében a kiváló ünnepnapok sorába illeszkednek.

Ily kiváló s ritka szerencsében részesítették e szerény kis gymnasiumot
Mária 'I'erézia királynőnk 1749-ben, József, Mária Terézi ának fia 1766 és
1768-ban, 1. Ferencz apostoli királyunk 1820- ban, Károly főberezeg 1820.,
1824. és 1833-ban, V. Ferdinand és Mária Anna ő felségeik 1839·ben., AI-
bert, szász tescheni herczeg, 1818 é51820-ban és Albrecht főberezeg ő fensége,
a gymnasiumnak jelenleg is kegyes pártfogója, 1858 és 1865·ben.

"E napok szép napok voltak,
Az évek legszebb napjai;
Szivünkbe vannak elzárva
E napok emléklapjai. "

A költő eme szavaival fejezem be viaszapillantásomat s ezzel együtt a
magyar óvári gymnasiumuak másfél századnál tovább terjedő történetér,

Adja a Mindenható, hogy e középtanoda hivatásahoz s azon szellemhez
hűen, mely fennállását annyi viszontagsággal szemben megóvta, tovább is szol-
gálhassa hazánk tan- s nevelés ügyét, Mosonvármegye és székhelyének leg-
féltettebb érdekeit !*)

*) Források: A magyar-óvári kegyes-tanítórendi háznak- és gymnasiumnak történeti
feljegyzései, a gymnasiumi levéltárnak adatai.

Vashegyi József. A magyar-óvári gymnasium története (két közlemény a gymnasi-
um nak 1867-68 és 1869-70. isk. évi értesítőkben.). - Dr. Klamarik János. A magyaror-
szági Középiskolák ujabb szervezete történeti megvilágitással. Budapest, 1893. - Molnár
Aladár. Pi' kőzoktatás története Magyarországon a XVIII. században. Budapest, 1881. Dr.
Csősz Imre. A kegyes-tanítórendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. - Baligó János. A piaristák
alsóbb iskolainak vázlatos tan menete és rnódszere a »Ratio Educationis» előtt. Márama-
ros Szigeti gymnasium 1879-80. évi értesítőben. - Csáka Károly. Kőzépiskoláink szer-
vezése Mária Therézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése. A zsolnaí kir,
kath. gymnasium 1887-88-1891-92. évi értesÍtőiben. Major Pál. Mosonmegye Monogra-
phiája. Magyar-Óvár, 1878. - sRatio Educationis.s - :tEntwurf.:t

..~~~ ..



Lényegesebb sajtóhibé..k

8. Iap 10. sor alulról inrefrigerium helyett Jn refrigerium
12. 7· felülről Ovarientis Ovariensis
12. « 8. « « orthodoxsal . « orthodoxal
13· 10. « « De Deo
13· IS· « Nonagesirni. Nonagesimi
13 IS· « alulról Castri-ferre Castri-Ierrei
14· 10. felülről piarista piaristák
18. « 8. alulról cskk « csak
20. 18. « « tanártasai tanártársai
2I. 22. « felülről Nunkorics Nunkovics
22. « 10. « Vindo, boniensia Vindoboniensia
32. « 16. visszaálítását visszaállítását

33· 2I. Lehren Lehrer

45· « IZ. intézett « intézet

45· 11. alulról dőben időben

47· « 16. « felülről Maisres « Maiores
SI. « ll. « alulról el-el maradtak « el-elmaradtak
53· e 3· e felülről Gebrau he Gebrauche
59· 8. • alapművele nek alapmüveletnek

76. 3· « alulról constructio construct iv
Sz. « IS· Fizika Fizikai

97· « IS· « « e emei « elemei
107. 5· « « felvéti « felvételi
IlS· 9· felülről absoluí o. absoluto
IlS· ZI. resurectionis resurrect ionis
IlS· 13· alulról seme semet
II6. 13· felülről pomeridiana prom~ridiana
Il6. « 10. alulról suapecta suspecta
116. « 9· « seve sese
r r ő. 4· valetudenis valetudinis
Il8. 6. felülről áhitatóval áhítatával
122. IS· « seb st selbst
122. 16. « alulról Schüller Schüler
124. 16. felülről éppen épen
IH· « 6. e; Wigang Weigang
146. II. « piaristának piaristának.


