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I.

A szepesi szászok bevándorlásáról.

Czélom lévén a szepesi szászok bevándorlásáról értekezni, nem 
tűzhetem ki magamnak feladatul egyúttal Szepesmegye 11 Géza 
előtti történetének és a történettel egyeztethető, vagy attól eltérő 
régi hagyományainak tüzetes tárgyalását is. — Az ide költözött 
német gyarmatosok történetét megelőző eseménygazdag korszakot 
és az ezen korszakból fennmaradt hagyományokat csak annyiban 
érinthetem, mennyiben e szűk keretű éitekez's mintegy hátterét 
képezik. Megjegyzem egyébiránt, hogy e hagyományok egyes részeit 
12 év előtt tárgyaltam s igénytelen tárgyalásom hazánk nagy köl
tője Arany János elismerésével találkozván, „A szepességiek két 
hunmondája“ czim alatt a „Koszorú“-ban tétetett közzé. *)

Honnan ered Szepesmegye elnevezése, arra nézve semmi 
bizonyost nem találunk a régibb okmányokban.

Béla névtelen jegyzője ismeri ugyan a „mentes tatur“ 
(= Tátra), de nem emlékezik meg „Scepus“ról. Későbbi irók sok
féleképen magyarázzák Szepesmegye nevének eredetét. Bél Mátyás 
és Fröhlich Dániel a gepidáktól származtatják (Gepusium, Sepusia 
= Szepesség); Genersieh Keresztély pedig a gól „Sepigis, sepis‘-ből 
(— oly vidék, melyet a hóval borított hegyek vesznek körül) szár
maztatja a Szepesség elnevezését, mely magyarázatok sokkal több 
alapossággal bírnak, mint másoknak latin-szláv „Justitia Zip“-je - 
az adó, a bér behajtása.

II. Géza uralkodása alatt (1141—1161) történt az, hogy Alsó
id érne tországból behívott gyarmatosok Erdélyben és Szepességen 
települtek meg, kiket a régi okmányok felváltva „teuton és szász
vendégeknek“ (hospites teutonicos et saxones) neveznek. A szász 
nevezet csakhamar kiszorítván a teuton nevet, a II. Géza után beván-

*) 1. „Koszorú“ 1864 másod ívi f. másod f. é. 546. és 568. 1.
1
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dorlott németek megjelölésére is közönségessé lett. — De bizony
talan, vájjon II. Géza gyarmatosai eredetökre nézve tnlnyomólag 
flamánok, flandriaiak voltak-e, vagy tulajdonképi szászok. A nyelv
ből következtetve azt lehetne állitani, és valószínű is, hogy az u. n. 
erdélyi szászok tnlnyomólag a flandriaiak származékai, a szepesi 
németek pedig tulajdonképen szász eredetűek. — Mert a mily köny- 
nven értik a mai németországiak a szepességiek nyelvjárását, a 
mely nem sokban tér el a tiszta német nyelvtől, oly nehezen tud
ják az erdélyi szász nép nyelvét, kivéve a Besztercze vidéki nyelv
járást, megérteni.*) Annyi bizonyos, hogy mai nap inkább a német- 
országi szász nyelvjárással egyezik meg a szepességieké, mint a 
flamánok nyelvével.

E rajz azonban egyedül a szepesi szászok bevándorlásával 
akarván foglalkozni, csak annyiban érintheti az erdélyi szászokat, a 
mennyiben az ő történőtök is II Gézával kezdődik.

Mi indította a szászokat régi hazájok elhagyására, az külön
féle okokra vitetik vissza

Schlözer**) roppant vizáradásnak tulajdonitja kiköltözködésü
ket; némely hazai iró pedig eltérőleg azt állitjn hogy több száraz, 
terméketlen év okozta általános éhség hajtotta be őket, de abban 
mindnyájan megegyeznek, hogy 11. Gézától nyert szabadalmak alap
ján telepedtek meg a bérezés Kárpátok vidékén.

A hagyomány gazdag vidékről költözteti be őket az uj gyar
matosokat és semmiféle elemi csapásokkal nem indokolja régi hazá
juk elhagyását, csupán azt említi, — mely baj azonban közös min
den emberrel, — hogy a szepesi szászok azért telepedtek meg a Tátra 
alatt és nem vonultak tovább Erdélybe, mivel a hosszú ut fára
dalmai őket végkép kimerítették volt.

Ami az éhszükséget illeti, kétségtelen, hogy az éhhalástól 
való rettegés, az éhség iszonyatos pusztításai a menekvés legvégső 
eszközei választására indíthatnak.

Ily csapások nem egy népet érnek, kivált a középkorban. 
A legelőt nélkülözni nem tudó nomádok ép úgy eshetnek az éhszük
ségnek áldozataivá, mint a földmiveléssel foglalkozók ; Ázsia népei 
inkább mint az európaiak; az éhhalás rémjét még Attila kardja sem 
győzi meg. Meglehet tehát, hogy a XII. században általánosan ural
kodó éhség azon okok egyike, melyek a szászokat a Kárpát felé 
indították. — De hihetőbb, hogy inkább szabadságra vágyódásuk 
vezérelte őket uj hazájukba.

*) Pray és Genersich szerint szepesi németek települtek m g Besztercze vidékén és 
vetették meg alapját Beszterczének 120G-ban.

**) Kritische Sammlungen zur Geschickte der Deutschen in Siebenbürgen 1795.



A vállalkozó, megedzett szászok, kiknek elődei az angol 
államot alkották, és kik Nagy-Károly ellen 32 évig vívtak szabad
ságukért, szabad községi szerkezetükért kiknek származékai az újabb 
korban is, kivált Amerikában lobogtatták a szabadság zászlaját, a zsar
nok Welf Araszián Henrik dúlta hazájokból fölkerekedve, a Kárpátok 
felé vették útjukat, bogy itt bérezés uj hazájukban 11. Gézától nyert 
szabadalmuk alapján és az uj hon geniusa követelményeihez képest uj 
államéletet kezdjenek. Ezen következtetésre és indoklásra a történet ama 
adata jogosít: mely szerint „az Erdélybe és Szepességre hívottak külön 
szabadalmakkal felruházva, itt letepittettek. “ — Igaz, hogy az óvatosság 
az „úgy látszik“ szócskát teszi ez adat élére. — De vájjon hihető-e. 
hogy a századok folyamában annyi életrevalóságot mutatott törzsnek 
sarjadékai lótöket biztositó szerződés nélkül hagyták el hazájukat? 
A történet öszhangzó tanúság tétele szerint a szászok (1143) a 
magyar kormány által hivattak Erdélybe és a Szepességre. Ami 
itt az uj hazában reájok bízatott, oly fontos állami kötelességek 
összegét foglalta magában, melyek teljesítése jogtalan gyarmatosok
tól se nem várható, se bölcs kormánytól, milyen a Gézáé volt. 
nem is követelhető, mely kötelességek már elvállalása is feltételez 
kölcsönös bizodalom és kétoldalú szerződésből folyó jogokat és e 
kornak sajátságos viszonyainál fogva szabadalmakat. A mit II. Géza 
kormánya rájok bízott nem egyéb volt, mint a honalkotást kiegé
szítendő munka és az alkotott magyar társadalmat biztosítandó 
szabad emberek tettei: polgári és hadi tettek, melyek véghez 
vitele, — tekintetbe vévén uj hazájok fekvését és annak bonyo
dalmas viszonyait, — józan gondolkodást, bátorságot, megedzettséget, 
élet-szivósságot, de mindenek előtt rendíthetien hűséget és vas 
szorgalmat tételeznek fel. Csak ily physicai és lelki erők. csak 
ily polgári erények tették képessé uj feladatuk teljesítésére: arra. 
„hogy egyrészt védfalul szolgáljanak a végeknek másrészt, hogy 
a munka hiányát nagyban érező országnak társadalmi viszonyai 
ki fej tésében közreműködj enek.

A hazai évkönyvek azt jegyezték fel az Erdélybe és Szepes
ségre hivott szászokról, hogy „az általok virágzásba jött bányászat, 
ipar és kereskedés nem felejté el a hirtelen meghalt becsületes 
lelkű királyt II. Gézát.“

Ezen adat világosan bizonyítja, hogy a haza ezen polgárai 
itt létök első éveiben is már iiiven teljesítették feladatukat. A 
haza el nem felejté II. Gézát, emlékezete örökké fog élni: azért el 
ne feledjük azt sem, hogy Géza dicső emlékének felállítására a szászok, 
az országnak ezen egyik legrégibb lakosai is járultak.
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Nem tudjuk, milyen vagyont és általában hoztak-e ezen jövevények 
magokkal némi vagyont: de feltéve, hogy az Istenben való bizalom 
és a reményen kivül semmit sem menthettek meg vagyonukból, azon 
nagy vizáradástól, mely Schlözer szerint ősi hazájokat elpusztította, 
a történet fenntebbi tanúságából és magából azon körülményből, 
hogy ők miveit országból költöztek be, bizton azon következtetés 
vonható, hogy ha egyebet nem, hoztak magokkal jóra való képes
ségeket, munkaerőt, és szorgalmat, oly tulajdonokat, melyek minden 
időben, de kivált azon korban és a haza akkori viszonyai közt 
felette sokat nyomtak és nem csekély tőkét képviseltek. A csapásnak, 
mely őket az ős hazában érhette, a szunyadozó erők ébresztésére 
nagy befolyása volt: : zon remény, hogy az uj hazában szabadal
muk védszárnyai alatt reájok jobb jövendő derűi, életök további 
teendőinek lett a titkos rugója; azon körülmény, hogy elpusztított 
és különben is „nem tejjel, mézzel folyó vidéken“ telepedtek meg, 
épen képességük fel serkentésére és kifejlesztésére szolgált és mun
kára és szorgalomra kényszeriteíte, buzdította őket, miből nemcsak 
az ő létöknek, hanem a haza társadalmi életének is kimerithctlen 
gazdag forrása fölfakadt.

Az eke, melylyel az elnéptelenedett, vérrel áztatott vidéket 
termő földdé változtatják, nemcsak kenyeret, hanem édes biztatást 
és életkedvet is ád nekik és egy uj vetésre is készíti elő a talajt, 
a miből a hazaszeretet szép virágai kelnek; a fejsze, melylyel az 
erdőt iriogatják, nemcsak kedvderitő biztos hajlék építésére szolgáltatja 
az anyagot, hanem fegyverül is szolgál, hogy vele az ország véghatárát 
védve, egyszesmind a magok és gyermekeik jólétét biztosítsák.

Az ország véghatárai már II. Géza előtt kegyetlenül el 
voltak pusztítva. Vak Béla kormányának aradi vértette, az orosz 
Predzlava fia, Borics táborába hajtotta a lekonczoltak rokonait és 
egyáltalában az elégedetleneket. — Borics, ki II. István alatt a 
Szepességet bírta és kit István trónja örökösévé akart tenni, Szepes- 
ségen fogadta orosz-lengyel bérseregébe a magyar urakat. II. István 
érzelmi politikája, Vak Béla kormányának boszuja, a magyar 
urak árulása, Borics trón-követelése sok vérébe került az országnak: 
Felső-Magyarország és különösen a Szepesség szenvedett sokat.

A szászok megtelepítése ezen szomorú idő és pedig közvet
len II. Géza trónralépte után (1143.) történt. A hadi moraj most 
is zajongott még az ország egyik szélétől a másikáig; Borics 
újra nyugtalanító az országot, a görög császárság Magyarország 
elfoglalására törekedett, Géza orosz'földön öt évig folytatott hábo
rút, mindez sok vért és sok áldozatot kívánt és valószínű, hogy 
a Szepességen megtelepedett szászok is vettek részt Géza orosz 
hadjáratában: annyi bizonyos, hogy 1153 körül Manuel görög
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császár ellen szász dandár is harczolt; de a súlyos felhők, melyek 
az országot borították, elvonultak, a tetemes áldozatok árán létre 
jött béke Géza országlásának megszilárdulására és egyszersmind a 
szász gyarmat felvirágzására szolgált.

Minő természetűek voltak azon szabadalmak, melyeket II. Géza 
a szepesi szászoknak adományozott, egykorú okmány nem létében, 
határozottan nem tudjuk. De valószínű, hogy Géza kormánya nekik 
egyházi és politikai tekintetben legalább is oly szabadalmakat adott, 
minőkkel már Szent-István felruházta volt a beédesgetett idegeneket. 
Hasonló okok forogtak fenn, ép oly veszély fenyegette most is az 
országot, mint Sz.-István idejében. És a szent királyt, a magyar 
királyság/ alkotóját sok tekintetben Géza kormánya is követte.

És ha II. Endre oklevelében azt olvassuk, hogy a „terra 
Sepus is egy birtokrészét tegye azon szászoknak." kiknek régi szabad
ságait II. Endre erősítette, úgy bizton lehet állítani, hogy a sze
pesi szászoknak Gézától nyert szabadalmai úgy egyházi, mint poli
tikai tekintetben, ha nem is külön-állást, de minden esetre oly önálló
ságot engedtek, mely azok régi emlékeivel megegyezett és szükség
letednek, de egyszersmind a haza igényeinek, a fennforgó társadalmi 
viszonyoknak megfelelt. — Hihető, hogy már akkor is, mit Y. Ist
ván 1271-ben „régi szokásuk szerint gyakorolt jog“ alapján nekik 
megengedett, papjaikat, és tisztjeiket szabadon választották, de viszont 
nem szabadi itattak fel még egyidőre sem. — mintáz más államokban 
történt, — a hadi szolgálat alól. — Azon adatból, melyszerint Manue[ 
császár ellen szász dandárt is küldött Géza. biztosan az uj jövevények 
szerződésileg elvállalt hadi kötelezettségére lehet következtetni, ha nem is 
épen arra. mit Genersich Késmárk városa történetében állít, hogy t. i. 
Géza testőrei lettek, kik őt minden hadjáratában kísérték. Az is hihető, 
sőt bizonyos, hogy az uj jövevények nemcsak földeket, erdőket kaptak, 
hisz azok úgy sem hajtottak hasznot a kormánynak, legfeljebb vadász- 
helyekül szolgáltak a fejedelemnek. —■ hanem hogy egyidőre a királyi 
adó is elengedtetett nekik, mely kedvezményben ezen korban és még 
későbben más állam gyarmatai is részesültek.

A Géza előtti időre nézve a hagyomány határozottan állítja, 
hogy e vidéket már a legrégibb időben különféle népek lakták: Kvad, 
gét, szármata, svév, karp, gót. gepida néptörzsek, hunok és avarok 
egymást felváltva, vagy egymással szövetkezve tanyáztak itten.*)

Ezen hagyomány, ha egyeztethető is a történettel, Szepesség 
egyes helységeinek eredetére, korára nézve biztos történeti adatokat

*) Wagner Analeet. Seep. — Mathias Ítél prodr. ae hitor. com. Scepus p. 70. — 
Heltai: „Magyar Krónika“ Christ. Genersieh: Geschichte der k. Freistadt Késmárk.
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nem foglal magában. A hagyomány, mely sok helységnek régi nevet 
tulajdonit és azokat régen a szászok előtt szerepelteti, ingadozó szónyo
mozásból is eredhetett. — Ha p. o. némely iró a quadoknak tulajdo
nítja Késmárk eredetét és „Quadsmark“ alakjában szerepelteti azt: 
Genersieh pedig a gót „Kasén és Marktól“ származtatja, mely össze
tett szó „Kasmark“ szerinte gyönyörködtető erdőt jelent: úgy a 
magyar-német szónyomozás és az annak nyomán lett hagyomány Géza 
tiszteletére és emlékére épült „Geyzas-Mark“-ot = Geyzmark = 
Késmárkot ismer, (mark = határ, megye, község).

Vájjon Felka Genersich szerint Főiktől, mely hadi népet is 
jelent, vette-e nevét, és igy „régi harczias német népnek volt-e 
tanyája“ ? ki tudja. Ez ellenében a tót szónyomozás Welkát állít.

Ruszkinócz (Riszdorf) régi eredetére nézve ott talált régi romok
ból és a mezőn talált kőkutakról következtetve, állítja Genersich, hogy 
azt nem a magyarok, hanem régibb lakosok, még pedig németek épí
tették, és hogy régi neve, „Riksdorf“ volt,mi gótul annyit jelent, „mint 
tekintélyes, hatalmas, gazdag falu“. Ezen helység, — Genersich mon
dája szerint regeiden gazdag kereskedő város, — a tatárok berolia- 
násai előtt virágzott.

Igaz, hogy találtattak kőkutak a ruszkinóczi mezőn, magam is 
megtudnám azon helyeket mutatni, hol szántás közben kiépített kőku- 
takra akadtak; sőt egy Ruszkinócz mellett emelkedő gyönyörű hegyen, 
mely még most is a „Burg“ nevet viseli, magam láttam egy hajdan ott 
állott nagyobb épületnek a nyomait. — Mindezekből régi dicsőségre 
következtetni lehet ugyan, de bizonytalan, vájjon a fenntebbi szó- 
nyomozás, nyomok és romok a II. Géza előtti korba vezetnek-e 
vissza, vagy csak Gézáig.

Leibitz ősrégi eredetét Genersich liuf és liubs-féle szónyo- 
mozásával bizonyítani ép oly merész, mintha a mondával, Káposzta
falva egyik házán talált azon felírásból: „Hütet euch vor den Getön, 
denn das sind böse Leut“ nevezett helységnek nemcsak német ere
detét, — a miben senki sem kételkedik, — hanem oly régi ere
detét magyaráznók, mely a gétek korába vezet vissza.

Úgy a Wend-Leibitzról (vend = tót) szóló hagyomány, mely 
szerint annak nyugtalan lakosai, kik a még most is „Wen’-Lei- 
bitz“ nevet viselő, erdőtől környezett vidéken, Leibitzon túl tanyázva, 
a szász leibitziaktól a szomszéd szászok segítségével meggyőzettek 
és ehízettek, több ügyeimet érdemei, a mennyiben nemcsak egy 
vend gyarmat eltűnésére, hanem a mostani német Leibitz szláv 
eredetű nevére is enged következtetni. Annyi igaz, hogy Leibitz a 
legrégibb szász városok egyike; már 1204-ben szászok lakták. —

A Béla városát illető szónyomozás, ép oly ingadozó, mint 
az előbbiek és nem szolgáltat biztos adatot eredetének idejére nézve.
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Genersich: „Bei den Eiden“ az égerfák mellett, szóban keresi e 
város nevének eredetét. No de égerfák Szepesség akármely patakja 
mellett nagy mennyiségben találtatnak. Mind a mellett helyén volna 
ezen magyarázat, hogy ha léteznék p. o. Bei den Eichen nevű 
helység is. Uj-Béla nem jöhet itt tekintetbe. Érdekesebb erre 
nézve az ős régiséget igénylő szláv „Biala“ és a hazafiságból eredő 
magyar „Béla“ egymással való versenyzése.

De a hagyományok valószínűvé, sőt hihetővé teszik, hogy 
itt régibb népek tanyáin, táborhelyein kivid nyílt helységek, városok 
és erősített őrhelyek is léteztek. A nép vándorlással megindult 
romboló áradat elől visszavonulva, sok néptörzs talált itt, a rejtett 
völgyekben, az erdős magaslatokon, a folyóvizektől körülvett tér
ségeken menedéket és védelemre biztosabb tanyát. Az ezen helyeken 
keletkezett fészkek a későbbi helységek és erősített őrhelyek bölcsői 
lettek, melyek a magyar fejedelmek és különösen a királyi herczegek 
fenhatósága allatt tekintélyesebb állásra vergődtek. Ily erősített hely volt 
a Poprád mellett fekvő Eőr (mostNőre = Strázska). Az ilyen helyeken, 
vagy azok közelében állapodtak meg azután a szász jövevények, kik 
azokra támaszkodva, az elnéptelenedett vidéket betelepítették és „uj 
falvak és városoknak lettek alapitói és a föld-, bánya-, kertművelés
nek, iparnak és kereskedésnek gyarapítói.“

A mit azonban e szorgalmas kitartó nép egy század alatt 
létesített, azt a tatárjárás (1241) nagyobbára megsemisitette. De 
valamint az elpusztult ország egyéb részei, úgy a Szepesség is 
újra felépült, virágzóbb lett mint az előtt: helységei, városai szapo
rodtak és mint a védelemre alkalmatosabbak megerősittettek.

Lőcse 1245-ben vette eredetét, miután a lakosság egy része 
a XXIV. város grófja, Jordán alatt, — a Görgey család törzsatyja, — 
a megerősített Schaubergen „lapis rehigii“ (1241—1245) keservesen 
átélve a mongolok pusztításait, azon a helyen állapodott meg, hol 
jelenleg Lőcse áll. E helyet megor ősi tették és rajta félelem és 
aggódás között egy várost építettek, melyet Leutschaunak neveztek.“

A tatárok 1257- és 1284-ben történt újabb beütésekor 
Szepesség is újjá volt teremtve és lakosai IV. Bélának és IV. László
nak is „tetemes segélyt nyújtva,“ a tatár csordák visszaveretésére 
hathatósan működtek közre.

Messze vezetne IV. Béla mindazon intézkedéseiről beszélni, 
melyek nyomán az ország halottaiból feltámadott. Csak azt jegyzem 
meg, hogy azon időponthoz jutottunk, melyen túl a szepesi szászok 
nem mint behívott „idegenek“ mint „vendégek,“ hanem mint 
politikai önállóságra magokat érdemessé tett polgárok szerepelnek, 
és hogy IV. Béla uj német jövevényeket telepitett meg a Szepességen.
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Azon p illan a ttó l kezdve, m időn a b eh iv o tt szepesi ném etek  p o l
g á r i  m unka és h ad ite ttek  a lap ján  fo g la ltak  h e ly e t az o rszág  több i 
népei közt, te s tv é rileg  osztják m eg  a több i lakosokkal e g y ü tt  mind azt, 
ami jót, vag'y roszat n y ú jto tt a sors keze. K özös érdek, közös ellenség 
okozák, h o g y  a n y e lv  és nem zetiség  á lta l e lv á la sz to tt lak o so k  te s tv é 
rile g  ölelkezve és lassan-lassan  eg y  közös egésszé  válva, közösen osz- 
szák  m eg a  jövendő századok so rsát.

A  tö rtén e t e g y  ese te t sem  említ, m ely lyel b izonyítani lehetne, 
h o g y  a szepesi szászok valaha a haza közös érdekeivel e llenkezőleg 
cse leked tek  volna. M ég  azon részök  sem, m ely  k irá lyá tó l, Zsigm ondtól 
e lh ag y a tv a  360 esztendeig  á llo tt lengyel uralom  alatt, szűnt m eg 
a  m ag y ar haza érdekei irán t lelkesülni. H o g y  nyelvűket m ind a mai 
n ap ig  m eg ta r to tták , — a mi g án csk ép en  h an g z ik  ném ely hazai írónál, 
az á lta l bizony tö b b e t használtak , m in tha az ő k e t környező lengyel, 
ru th én  és (lisk ra -c seh  elem ekbe o lvad tak  volna. — D e az nem  g á to lta  
őket. h o g y  a m ag y ar hazába, m elyet áb rán d o zásig  szeretnek , bele ne 
o lvadjanak és a  hazai nyelvet is, h ab á r nehéz u tón  és sok  fá rad ság g a l 
e lsa já títan i igyekezzenek , ami ép  ú g y  a közös é rd ek  előm ozdításának, 
m int különös érdem üknek  tek in tendő  ; ám bár nem  igénylik , h o g y  ezen 
a hazafiság tiszta fo rrásáb ó l e red t érdem ök tö b b  legyen, m int te lje 
sítése annak, mit a haza érdeke m egkíván. D e m indenesetre  jellemző, 
h o g y  a közös nyelv  nem  m indig bizonyul m ég  a rokonfaju, de külön 
szokásu n ép ek  közt sem, erős kö teléknek .

M ennyit nem  vesződött a m ag y ar II. Is tv án  kunjaival.
A  szepesi ném etek  k ö te lesség ö k  hű te ljesítése á lta l az ú jkor 

elism erését vivtálc ki m agoknak , a középkor ped ig , m ely  nem  a közszabad
ság, hanem  a kü lön-szabadalm ak k o ra  volt. p riv ilég ium okkal ju talm azta 
m eg, a mit k ö te lesség b ő l te ttek .

V. I s tv á n  m egju talm azván  hüségöket, az összes szepesi szászok
n ak  adott szab ad ság -lev e le t és az 1204-ben kele tkezett, ,,24 regalium  
oppidorum  fra te rn itá s t“.*) „mivel ők a k irá ly  o ldala m ellett verőket 
on to tták , ta rto m án y  g ró fju k  korm ányzata  a la tt szabad  te s tü le tn ek  ny il
v án íto tta  (1271.) és fe ljogosíto tta , h o g y  p ap ja ik a t és tisz tje iket szaba
don válasz thatják , szepesi szokások  szerint csak  szepesi g ró f  á lta l Ítél
tessenek, a  tizedet csupán  p ap ja ik n ak  fizessék, különben nem csak 
érczeket bány ászh atn ak , hanem  e rd ő k e t is irth a tn ak , halászh atn ak  és 
vadászhatnak , a m ely szabadalom ért évenk in t M árton  n ap ján  adófejé
ben 300 ezüst m árk o t fizetni, a k irá ly t  50 pánczélos, lándzsás vitézzel

*) 1) Leutsehau, Lőcse. 2) Késmárk :“>) Neudorf Igló 4) Leibitz 5) Béla 6) Itiszdorf 
I’nszkiiiócz 7) .Monhartsdorí. Ménliárd S) MntzdoW, Matheóoz, 9) Völk.Folka 10) Miehelsdorf Strázsa 
11) Kirchdorf, Szepcs-Yáralja. 12) Wa'lleudorf, Olaszi 13) Euleubae.li. Vdlmeli 14) Georgenberg, 
Szepesszombat 15) Deutseliendorf, Poprád 16) Densdorf. Danisóez 17) Odorin 13) I’almsdorf Hari- 
góez 19) Spornsdorf, Illésfaiva 20) Donnerstmark, Csütörtökhely 21) Kapsdorf. Káposztafalva 
22) Groszsehlageudorf, Nagyszülők 23) Eisdorf, Zsakóez 24) Müllenbaeh.
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h arcb a  kisérni, és h a  k irá ly u k  hozzájuk m enne, ő t m egvendégeln i és 
m egajándékozni k ö te lez te tn ek  “

A z 50 harczos á llítá sá ra  nézve m egjegyzendő, h o g y  e szám 
h a tá r t nem  szabo tt hazafiságoknak. C supán K é sm á rk  nem  eg y  Ízben 
80 em bert szerelt fel és b o csá to tt a k irá ly  zászlaja  alá.

É s midőn R ó b e r t  K á ro ly  ellen az e lha ta lm asodo tt u ra k  és köz
tü k  a  leghata lm asabb . Csák M áté F e lsö -M ag y aro rszág o t elfoglalta, 
m ely alkalom m al a S zep esség  ú jra  so k a t szenvedett, a szepesi szászok 
a L őcsére  m enekü lt k irá ly  zászlai a lá  se reg e lv e , vele  A b au jb a  vonu l
tak , hol a lázadók R o zg o n y  m ellett fog la ltak  helyet. A  döntő ü tk ö 
zet 1312. junius 12-én volt. E lein tén  u g y an csak  C sák  M áté em berei 
győztek , de u to ljá ra  m égis a Jo h an n iták  és kü lönösen  a szepesi ném e
tek  k é tség b e  ejtő  roham ai és hosszantartó  „hosszú k ése k k e l“ fo ly ta to tt 
v iadala  u tán  a k irá ly é  le tt  a győzelem . E sok v é rb e  k e rü lt győzelem  
K á ro ly t a szepesi ném etek  rég i jogaim ik  b iz tosítására* ) és a G ö rg ey  
csa lád n ak  (m ely ezen csa táb an  eg y ik  tag já t J o rd á n t veszte tte) G org  
és T oppercz  h e ly ség e k é rt fizetendő adójának e len g ed ésére  indíto tta.

K á ro ly  in tézkedéseit, m elyek  a szepesi v á ro so k  fe lv irágzásá t 
czélozták, fia, L ajos fo ly ta tta  és különösen a b án y av áro so k n ak  k ed v e
zett, hol IV . B éla e lő tt és B éla a la tt uj ném et jövevények  te lep e d 
tek  m eg.

E  bán y av áro so k  eg y  ném ely ikének  v irág z ása  IV. László idejébe 
esik, a ki a bányásza tnak , e fontos nem zeti ip a rn a k  m ivelőit p riv ilég i
um ok védszárnyai a lá  helyezte. G ölln itzbánya szabadalm át László 
1280-ban e rő s íte tte  meg.

H o g y  a bekö ltözö tt szepesi ném etek n em csak  az u. n. b án y a 
v áro so k  hegyeiben  n y ito ttak  uj m eg uj b án y á k a t, hanem  S zepesség  
eg y éb  helyein  is k e re s te k  nem es érczeket s m ás ásványokat, b izony ít
já k  a szepesiek  em lékeiben előforduló „a rany  bánya , ré zb án y a“ sat. 
elnevezések. M ég a m agas T á trá b an  is, hol b izony  a term észet nem es 
érczeket nem rejt, k e res tek  ilyeket, a m ely hasz ta lan  m unkának  n ag y  
része le h e t az itt  re jlő  k incsek rő l szóló m eséknek  terem tésében . E  m esék 
va llás-erkö lcsi eszm éket érzékitenek. — Je llem ző , ho g y  a  • kö ltészet 
itt, a borzasztó nag y szerű ség éb en  tündöklő  T á trá b a n  vallásos szint 
öltve, annak  ég b e  m eredő  csúcsait e g y  szen teg y h áz  o ltárának , b a r la n 
gos v ö lg y eit jsedig „szent k in csk am arán ak “ tű n te ti fel. m elybe lépni 
csak  vallásos k eb lű  em bernek  lehet.

*) Wier Iliiben erkannt ihre treye und dinst, die sie uns erwiesen haben demütiglich 
und begierlieh in Straytan. die vir hatten wider Matheum von Trentschin, und die selbigen 
Oypser unser getreyen menlieh stritten und schonten nicht ihre giiter, noch eigner Person 
sondern sieli dargeben haben in Fertigkeit und. blutvergieszen bis in den Todt, so wollen 
wier ihren getreyen dinst, und vor den Todt ihrer freunde mit bobegliolikoit begaben wie 
wohl das sie mer würdig waren.
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Ezen m esék  nem  ism erik, m int sok m ásika „G onoszt“, ki a vele 
szövetkezetieknek  csak  vérök  és lelkök á rán  szokta a k in csek e t o szto 
gatni. A  h e ly e tt it t  a nép  k é t jó  g é n iu sz a : vallás és m unka szerepel, 
a mi azon érzetben, h o g y  eg y ed ü l a b ecsü le tes úton és vere jtékkel 
szerzett v ag y o n t éri Is ten  á ldása  ta lá l k ifejezést.

É s mi b iz to síth a tta  vo lna jobban  a bérezés S zep esség en  k e le tk e 
zett szász g y a rm a t fe lv irág zásá t és fennállhatását. m int e rkö lcsi alapon 
álló lak o sság án ak  szorgalm a és m u n k ásság a  és a mi azzal já r  : a ta k a 
rékosság , m ely  a  jövendőre gondol és annak  is m egveti a lap já t. És 
ho g y  a S zep esség  ezen e lvek  követése  á lta l m ár a középkorban  is 
v agyon ilag  g y a rap o d o tt, nem  e g y  ada t bizonyltja. íg y  lá tju k  a  többi 
közt, h o g y  a ta tá ro k  beü tésekor, a szepesi nép  nem  csekély  tő k é t k é p 
viselő vag y o n n a l vonult a kőfallal és sánczczal k ö rü lv e tt „lapis re fu - 
g ii“-ra*) a ta tá r já rá s  u tán  p ed ig  köbül ép ü lt városai s eg y éb  he ly 
ségei g y arap o d n ak , de m ár az elő tt tö rtén t, h o g y  K ésm á rk  városa 
IV . L ászlótól (1272— 1290) kam aralis jó szág o t vásáro lt, a  mi a lakos- 
ság  vagyon i g y a rap o d ásá ró l tanúskodik .

D e az ilyen vagyon i viszonyok biztos fejlődése csak  o tt leh e t
séges, hol eg y eb ek  m ellett különösen ren d eze tt jog i v iszonyok léteznek. 
Ezen tek in te tb en  so k a t te tt  N a g y  Lajos. A z á lta l, h o g y  csa lád jának  
m egszerezte a len g y el trónt, L en g y e lo rszág  közvetlen  szom szédjának, a 
S zepességnek  hosszabb  időre szerzett b ék é t és jogb iztonságo t.

K i h itte  volna, h o g y  m ég a h iv te len  Zsig'mondnak te tte  is t. i. 
a szepesi X V I  váro s e lzá logosítása  sok  tek in te tb en  e lőnyére fog válni 
az összes S zepességnek . D e ne szóljunk arról. Zsig-monddal uj korszak  
kezdődik S zep esség re  nézve is. A  huszita  m ozgalom nak h u llám csap á
sai k iv á lt a  S zep esség en  is h a g y ta k  érezhető  nyom okat. A  tűzzel, vas
sal pusztító  c seh ek  közül sokan  te lep ed tek  meg- a Szepességen . D e az 
ő bevándorlásuk  tá rg y a lá sa  nem  tarto z ik  e röv id  értekezés keretébe. 
Ezen röv id  értekezés eg y ed ü l a szászok beköltözését ta r th a tta  szem 
előtt.

K ö v e tk ezh e tik  ezu tán  hosszabb értekezésem , m ely v isszapillantva 
Zsigm ond v iszo n tag ság te ljes  és a H u n y ad iak  fénykorára , a szepesi 
ném etek  azon később i v iszonyait tá rg y a lj a, m elyek részin t az im ént 
é r in te tt e lőzm ényekből folyólag, részint p ed ig  a h itjav itás ó ta  uj po li
tikai, vallási és társadalm i tényezők  befo lyása  a la tt fejlődtek.

Solcz Frigyes.

*) „Hat sich der 24 Sachsen-Städte ihr draff, Jordan I. nach zeitig gepflogenem 
Rath mit allen Richtern, gemeinden und Röbel auf dem Schauberg begeben und in die drey 
Jahr mit allem Volk, gesinde, Viehe und andern Hausrath erhalten etc.“ „Leutsehauer Chronik“ .
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Lyceinni tisztviselők következő t. ez. urak.

Helybeli felfigyelő: Schwarcz Karoly. Helyettes helybeli felügyelő: 
Steucze! Hugo.

Vidéki felügyelők: Berzeviczy Egyed, Berzeviczy Titusz, Görgey Kornél, 
Sponer Tivadar.

Hón/,tárnokok : Kéler Pál, Lumczer Károly, Stenczel Tivadar, dr. Tatray
Gergely.

Az uj alapítvány gondnoka: Stenczel Hugo felügyelő.
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Tanári kar.

1. Solcz Frigyes, igazgató, rendes tanár (1858 óta); tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat az V'. VI. VII. VIII.. a német nyelvet és irodalmat a VII. 
VIII., a történetet a III. VI. osztályban betenkint 18 órában. Convictusi gond
nok, könyvtárnok.

2. Gretzmacher Gyula, rendes tanár (1871 óta). Tanította a német 
nyelvet az I. II.. a latin nyelvet a 111. IV. osztályban bet. 19 órában. A II. 
osztály főnöke, az algymnasiumi könyvtár őre.

3. Grósz Ernő, rendes tanár (1872 óta). Előadta a latin nyelvet az V. 
VI. VII. Vili, osztályban hét. 20 órában. A VII-ik oszlály főnöke, a magyar 
önképző kör elnöke, a lycealis gyűlések jegyzője.

4. Kiszelly Ervin, rendes tanár (1866 óta). Előadta a mennyiségtant, 
az I. II. III. IV., a magyar nyelvet a UI. IV. osztályban, a szabad .kézrajz t az 
algymHasúimban bet. 22 órában. A III. osztály főnöke, a szabadkézrajz tanára.

5. Klein Fal, rendes tanár (1874 óta). Előadta a természettudományo- 
uyokat az V. VI., mennyiségtant az V. VI. VII., mennyiségtani földrajzi a VII., 
természettant a VIII. osztályban bet. 20 órában. A VI. osztály főnöke, a múzeum 
őre, a lebészeti észlelde ügyelője.

6. Koller Károly, rendes tanár (1852 óta). Előadta a természettudo
mányokat az I. II. III., a német nyelvet a III. IV., természettant a IV. osz
tályban bet. 18 órában. A IV. osztály főnöke, a nyugdíjintézet gondnoka, a 
muzeum őre.

7. Palcsó István, rendes tanár (1852 óta). Tanította a görög nyelvet 
az V. VI. VII. V ili., történetet az V. osztályban betenkint 20 órában. A VIII. 
osztály főnöke, alumneumi gondnok, könyvtárnok.

8. Votisky Károly, rendes tanár (1863 óta). Tanította a magyar nyel
vet az 1. II., történetet és földrajzi az I. II. IV. VII. osztályban bet. 20 órában.

9. Weber Pál, rendes tanár (1874 óta). Tanította a latin nyelvet az 
1. II. vallástant az I. II. III. IV. osztályban hét. 20 órában. Az I. osztály 
főnöke.
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10. Zvarínyi Sándor, rendes tanár (1874 óta). Előadta a vallástant az 
V. VI. VII. Vili., a német nyelvet az V. VI., bölcsészetet a VII. VIII., tör
ténetet a VIII. osztályban hét. 19 órában. Az V. osztály főnöke, a tanári érte
kezletek jegyzője.

11. Gyulaffy József, rom. kath. lelkész. Előadta a róm. kath. hittant 
az egész gymnasiumban hét. 4 órában.

12. Goldberger Ábrahám, mózes vallású elemi tanító, a mézes hitű 
gymnasiumi növendékeket oktatta hét. 2 órában.

IV.

Tantárgyak az egyes osztályokban az 1875|6 tanévben.

I. o s z t á l y .

Osztályfőnök : W e b e r  F á 1.
Vallás, hetenkint 2 óra. A tiz parancsolat, egyházi énekek, Kézikönyv, 

dr. Schwarz Károly.
Latin nyelv, hét. 6 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a verba deponen- 

tia hajlitásáig kellő gyakorlatokkal. K. k. Dr. Kühner.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. A nyelvtan elemei, fordítási gyakorlatok, K. 

k. Toepler. .
Német nyelv, hét. 3 óra. Szóalaktan. irálygyakorlatok, költemények emlé- 

kelése. K. k. Bauer F., olvasó k. I. k.
Földrajz, hét. 4 óra. Mennyiségtani földrajz elemei, Európa általános 

és a magyar-osztrák birodalom behatóbb ismertetése térképek rajzolásával. K. 
k. Lüben, Batizfalvy.

Mennyiségtan, hét. 4 óra. A négy műtét egy- és többnemű számokkal a 
számok oszthatósága, közös mérték és többes, közönséges és tizedes törtek. 
Nézlettau: vonalok, szögek, háromszögek egybevágósága. Szám- és mértani fel
adványok. K. k. Mocnik.

Természetrajz, hét. 3 óra. Emlősök, madarak, kúszók, halak, rovarok, 
puhányok, hüllők ismertetése. K. k. Pokorni.

Szabadkézrajz. h. 2 óra.

I I .  o s z t á l y .

Osztályfőnök : G r e t z m a e  h e r  G y ű l  a.
Vallás, h. 2 óra, A 3 hitezikk és a miatyánk. K k. Falmer.
Latin nyelv, h. 6 óra. Alaktan a szókötésig, verba irregularia, inchotiva 

és defectiva, fordítások, taglalások, emlékelés. K. k. Kühner.
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Magyar nyelv, hét. 2 óra. A beszédrészek ismertetése, az igék egész 
terjedelemben, költemények elemzése és megtanulása, szavalása. K. k. Sáros
pataki m. nyelvtan.

Német nyelv, li. 3 óra. Szótan, mondattan, házi dolgozatok, költemé
nyek elemzése, megtanulása, szavalása. K. k. Bauer és Mager.

Földrajz és történet, h. 4 óra. A világrészek. Európa részletes földrajza, 
térképek rajzolása. O-kor története ; tekintettel az ó-kori földrajzra. K. k. Lüben. 
Batizfalvy, Beck.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan. Négy műtét közönséges és tizedes 
törtekkel ismételve : viszonyok, arányok, hármas szabály, kamatszámítás. Mértan. 
Négyszögek, sokszögek; egyenes vonalú idomok kerületeinek és területének 
kiszámítása; Pythagoras tétele; háromszögek hasonlósága. K. k. Mocnik.

Természetrajz, h. 3 óra. Ásványtan. K. k. Fellöcker. Növénytan. K. k.
Pokorni.

Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

III. o s z t á l y .
Osztályfőnök : K i s z e 11 y E r v i n .

Vallás, h. 2. óra. Első félév: a keresztyén egyház története. 2-ik félév: 
a magyar protestáns egyház és a keresztyén hitfelekezetek története. K. k. 
Palmer, Pálfy.

Latin nyelv, hét. 7 éra. Mondattan : Esettan. A városnevek szókötése. 
Névmás. Elöljárók. Infinitives. Supinum. Gerundium. Gerundivum ; a participi- 
umok használata, K. k. Kühner, Meiring és Schulz. Irálygyakorlatok. fordítá
sok latinra. Corneliusból elemezve olvastatott és emlékezetett: Miltiades, Óimon 
Trasybulus; Phaedrus meséiből Siebelis Tirocinium poeticuma szerint 10 mese 
elemezve és emlékeltetve.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Mondattan, Írásbeli gyakorlatok, olvasmányok, 
költemények elemzése és emlézése. K. k. Toepler és Erdélyi Indali P.

Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, mondatok elemezése, költemények 
megtanulása, házi dolgozatok. K. k. Bauer és Mager.

Földrajz és történet, hét. 3 óra. Közép- és újkor története. K. k. Beck.
Természettan! földrajz, hét. 3 óra. K. k. Berecz.
Mennyiségtan, hét. 4 óra. Betüszáintan. Hatványozás, gyökvonás. Mér

tan. A kör és egyéb hajlott vonalok. K. k. Mocnik.
Természettudományok, hét. 3 óra. Vegytan. K. k. Schlichting.
Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

IV.  o s z t á l y .
Osztályfőnök: K o l l e r  K á r o l y .

Vallás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Palmer.
Latin nyelv, hét. 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása, bevégzése K. 

k. Kühner és Schultz. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corneliusból Epami-
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nondas, Pelopidas, Agesilaus, Timoleon. Szó- és mértan Schulz szerint Ovidiu- 
son begyakorolva. Olvastattak és emlékezettek Siebelis Tironciniumából: Az idő 
hatalma. A tavasz. Évszakok és életkorok. A falusi élet örömei. Vulgus amici- 
tias utilitate probat. A birvágy. Árion. Busiris és Phalaris. Arany korszak.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Mondatköttetés, mondatfüzés, körmondatok, 
írálygyakorlatok. Válogatott költemények elemzése és elmondása.

Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvasmányok. K. 
k. Minkwitz, füzetek szerint.

Földrajz és történet, hét. 4 óra. A magyar-osztrák birodalom részletes 
földrajza. K. k. Hauke, Környék Magyarország története. K. k. Száz K. és 
Horváth M.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan: összetett arányok, kamatszámítás, 
vegyitési szabály, határidőszámitás, társas szabály, elsőfokú egyenletek egy 
ismeretlennel. Mértan: Tömörmértan. K. k. Mocnik.

Természettan, hét. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang- és fénytan, dele
jesség, villanyosság, hőtan K. k. Pisko.

Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

V . o s z t á l y .

Osztályfőnök : Z v a r í n y i S á n d o r.

Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az ó-szövetségbe. K. k. Zsarnay L. A tör
téneti könyvek válogatott részeinek és néhány zsoltár emlékelése.

Latin nyelv, hét. 5 óra. Nyelvtani ismétlések; olvasmányok: Titus Livius 
XXIII. könyve Ovidius Metamorph. I. és II. könyvéből válogatott helyek, magya
rázva, elemezve és részben emlékeltetve. Írásbeli gyakorlatok.

Görög nyelv, bet. 4 óra. Alaktan a nevek és szabályos or végzetü igék, 
megfelelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatokkal, szavak és mondatok emlézése. 
K. k. Curtius és Schenkel-Kiss.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Olvasás, magyarázás, az illető irók és költők 
életrajza; a lantos költészet nemei, írásbeli dolgozatok, szavalmányok. K. k. 
Szvorényi.

Német nyelv, hét. 2 óra. Lantos és oktató költészet nemeinek értelme
zése, példák emlékelése, dolgozatok. K. k. Heinrich (I.

Földrajz és Történet, hét. 4 óra. Az ókori népek, különösen a görögök 
és rómaiak története, időtáblák írása, földabroszok készítése K. k. Hunfalvy J. 
és Weber.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan alapműveletek föltétien egész és algeb
rai egész számokkal, számok oszthatlansága, törtszámok, viszonyok, arányok. 
Mértan; Sikmértan. K. k. Kiamarik.

Természettudományok, hét. 2 óra. Vegytan. K. k. Dékány B. Ásvány
tan. K. k. Pap J.
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VI.  o s z t á l y .

Osztályfőnök : K l e i n  1> á 1.

Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az uj szövetségbe. K. k. Zsarnay L. Az 
evangéliumok, apóst, cselekedetek válogatott szakaszainak és néhány zsoltár 
emlókelése.

Latin nyelv, hét. 5 óra. Nyelvtani ismétlések. Olvasmány: Sallustius 
Grispus de conjuratione catilinaria Virgil Aeneidos lib. 11. egészen, magyarázva 
fordítva és nagy részen emlókeltetve. Irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan, a pt és randhagyó « végzetü igék; 
szóképzéstan megfelelő fordítási gyakorlatokkal, szavak, mondatok és összefüggő 
darabok emlézése. Kiválogatott prózai és költői szakaszok elemzése és fordítása 
Curtitus és Schenkel szerint.

Magyar nyelv. h. 2 óra. Szónoklattau. Epikai költészet, megfelelő dara
bok olvasása, magyarázása, emlézése. A magyar epikusok életrajza. Irálygya- 
korlatok. K. k. Szvorényi.

Német nyelv, hét. 2 óra. Az epikai költészet elmélete; minden epikai 
műfajnak megfelelő költői és prózai olvasmányok, magyarázattal és részben 
emlékeltetve, a nevezetesebb német mondakörök ismertetése. Irálygyakorlatok. 
K. k. Heinrich (i.

Történet, hét. 3 óra. Középkor. K. Huufalvy J. és Weber.
Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan. Hatványok, gyökmennyiségek, vég- 

szeriitlen és képzeleti számok, logarok. Mértan: Tömérmértan, K. k. Mocnik, 
Klamarik.

Természettudományok, hét. 2 óra. Állattan. K. k. Soltész J. Növénytan. 
K. k. Pap J.

VII. o s z t á l y

Osztályfőnök: G r o s z  E r n ő .

Vallás, hét. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet. K. k. Pálfy J.
Latin nyelv, hét. 5 óra. Olvasmányok. Cicerónak pro lege Manilia és pro 

Sex. Ros. Amerino beszéde egészen. Horatiusból 40 óda. magyarázva, fordítva 
és részint emlékeltetve; hetenkénti irálygyakorlatok.

Görög nyelv, h. 4 óra. Xenophon Anab. I. 1. 2. 4—9 ; III. 1 és 2., 
Demosthenes 3 philippikai és Ohersonesusról tartott beszédének olvasása, for
dítása és emlézése. Xenophon és Demosthenes életrajza. Mondattan, az esetek 
használata, fordítási gyakorlatok.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. A magyar irodalom története Bessenyeig. A 
drámai költészet elmélete füzetekből; olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Német nyelv, hét. 2 óra. Irodalomtörténet a hajdankortól kezdve Goe
théig; olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Történet, hét. 4 óra. Újkor története 1815-ig. K. k. Huufalvy J. és Weber.
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Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan: Első- és másodfokú határozott és 
határozatlan, felsőbb kitevő egyenletek. Haladványok és alkalmazások, a kama
tok kamatjainak kiszámítása. Helycserélések, kapcsolás, változtatás, binomi tan
tét. Mértan: Sik- és gömb-háromszögtan; elemző mértan a síkban. K. k. Klamarik. 

Bölcsészet, hét. 2 óra. Logika: Elemtan és módszertan. K. k. Beek-
Gregus.

Mennyiségtani földrajz, hét. 1 óra. K. k. Bereez.

VIII osztály.

Osztályfőnök: P a 1 c s ó I s t v á n .
Vallás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy J.
Latin nyelv, bet. 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek ismétlése. 

Olvasmány: Taeiti Annales lib. 1. Germania és Agrieolája. Horatius levelei, de 
arte poétika és satyrai. A római irodalomtörténet vázlata füzetek szerint. Heten
kénti irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hét. 3 óra. Plató Protngorásza. Homer 1 Hasa 1. és VI. 
éneke. Mondattan, összetett mondatok, megfelelő gyakorlatokkal. A görög iro
dalom vázlata.

Magyar nyelv. hét. 2 óra. Magyar irodalomtörténet Bessenyeitől a 
jelenkorig. Olvasmányok, dolgozatok.

Német nyelv, hét. 2 óra. Német irodalomtörténet Goethétől a jelenkorig. 
Olvasmányok, szavalmányok. dolgozatok.

Történet, hét. 3 óra. Magyarország története. K. k. Horváth, Ladányi. 
Természettan, hét. 6 óra. A testek általános sajátságai, erőműtan. hang

tan. delejesség, villanyosság, fénytan, hőtan. K. k. Piskó.
Bölcsészet, hét. 2 óra. Lélektan. K. k. Beck-Gregus.

Nem  kötelezett ta n tá rg ya k .
Franczia nyelv, az al- és felgymnásiumból jelentkezők számára. Taní

tották: Gallardi Alajos ur nyugd. ezredes és Votisky Károly gymn. tanár.
Zongora- és orgonatanitás, hét. 2 óra. a leendő néptanítók számára. 

Tanitá: Bohus József ur, elemi tanító.
Gyorsírás, hét. 3 óra a felgymnásiumból jelenkezők számára. Tanították : 

Tóth Elek VII. és Mayer Lajos VI. oszt. tanulók.
Szabadkézrajz, hét. 2 óra, az algymnásiumi tanulók számára. Tanította 

Kiszelly Ervin. gymn. tanár.
Mértani rajz, hét. 2 óra. a felgymnásiumból jelentkezők számára. 

Tanította Galardi Alajos, nyugd. ezredes ur.
Testgyakorlat, hét. 4 óra. Tanították Iváncsó Bertalan és Schwarz 

Lajos VII. oszt. tanulók.



A magyar, német és la tin  nyelvtől Írásbeli dolgoza
tokul feladott tételek.

Az V. o s z t á 1 y b a n. Folyamodvány. A rendetlen tanuló. Árion, 
fordítás. Gróf Zrinyi Miklós, a költő, életrajz. A ki mint vet úgy arat, Árok- 
háti Lőrincz, Tompától prózában. A tavasz örömei.

Ein böses Beispiel verdirbt gute Sitten. Vor welchen Fehlern hat 
sich der studierende Jünglig besonders zu hüten? Was bedarf der Menschum 
glücklich zu sein. Abschied von der Heimath und Reise nach dem Orte seiner 
Studien. Der Gerechte wird oft verfolgt, endlich aber sieget seine Sache. Die 
Tugend und die Wissenschaft sind schätzbare Dinge. Mau erwirbt sich Jeder- 
mannes Achtung durch eine gute Aufführung. Die Gesundheit ist ein unschätz
bares Gut.

Fordítások anyanyelvből latinra hetenkint egyszer.
A VI. o s z t á l y b a n .  Üdvözlő beszéd. Ki korán kel, aranyat lel, 

(mondat tárgyalás). A derék egyedüli czélja a jó tett (mondat tárgyalás). 
Rhetorikai syllogismusok. Napló. Munkás-életre buzdító beszéd. A könyvnyom
dászat egyike a legjótékonyabb találmányoknak.

Unrecht Gut gedeihet nicht. Wissenschaft ist besser als Reichthum. 
Unglück macht oft ungerecht. Est ist der Menschen Püieht die Unschuld zu 
vertheidigen. Die schönste Zierde eiues Herrschers ist die Liebe seiner Unter- 
thanen. Der weise Mensch zieht das Nützliche dem Angenehmen und das 
Nothwendige dem Nützlichen vor Die Natur ist ein offenes Buch für Alle, 
welche die Werke Gottes betrachten wollen. Fordítások anyanyelvből latinra.

A VII. o s z t á l y b a n .  Keserű a munka gyökere, édes a gyümölcse 
(beszéd). Ki az én barátom V szabad tbema. Ebül gyűlt, ebül költ, (mondattár
gyalás). Dráma és eposz (párhuzam). A béke művei, melyek az emberiség 
művelődését czélozzák, magasztos "libák és maradandóbbak a véres háború diadal
jelvényeinél (értekezés). Egy ifjú bucsújaövéitől (monolog).

V .
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Wie habe ich meine Ferien zugebracht ? Lust und Lieb zu einem 
Ding, macht alle Müh' und Arbeit gering. Fordítások. Das Erwachen des Früh
lings. Nach der Arbeit ist gut ruhen. Szózat (fordítás.) Gróf Koháry 1stván 
életrajzának fordítása.

Amicus certus in re incerta cernitur. Tibi aras, tibi occas, tibi seris, 
tibi etiam metis. Dulee et decorum est pro patria móri. Durum séd levins üt 
patientia quidquid corrigere est nefas. — Fordítások anyanyelvből latinra.

A V ili. o s z t á l y b a n .  Faludy Ferencz és Dayka Gábor (párhuzam). 
Az érdem koszorúja, beszéd. A nyelvtudomány, értekezés. Fordítások Tacitus- 
ból magyarra. XIV. Lajos befolyása Francziaország társadalmi viszonyaira. 
Elmélkedés a tanév végén.

Wissen ist Macht. Mit welchem Erfolg habe ich das erste Semester 
ábsolvirt'? Auch der Winter hat seine Freuden. Welche Gefühle weckt in mil
der Hingang des grossen Patrioten Franz Deák?

Noli per eras eras studiorum ponere metas. Nulla virtus sine certa- 
mine. Animum rege, qui nisi párét imperat, hunc frenis, hune tu compesce 
catena. Eruditio praestat divitiis. Non bene coepisse, sed bene perfecisse laudis 
est. Fordítások anyanyelvből latinra.

. 2*



VT.

J e l e n t é s .
A)

1. A tannyelv a felgymnasiumban magyar, az algymnasiumban túl- 
nyomólag német.

2. Az 1875/6-ik tanév ünnepélyes megnyitása szept. 1 -jéu volt. A tanu
lók szabályszerű felvétele megtörténvén, a felvételi- és javítóvizsgák megtar
tatván, a rendes előadások szept. 4-én kezdettek.

3. A tanári kar éber figyelemmel volt arra, bogy a tanuló ifjúság 
kedélyélete fejlesztessék és értelme tudomáuynyal gazdagittassék. Kik a tanári 
kar atyai intései és lelkiismeretes fenyíték alkalmazása által jó útra térni nem 
akartak, kik vagy szorgalom hiánya miatt a tudományokban liátramaradtak, 
vagy az iskolai törvényeket könnyelműen megszegték a legszigorúbb rendsza
bályok alkalmazását vonták magokra.

4. Az ifjúsági önképzőkör, valamint a műéneket és zenét gyakorló tár
saság a lefolyt tanévben is törekedett megfelelni kitűzött czéljának.

5. Növendékeink egészségi állapota a most múlt tanévben a legjobb 
volt. Mind a mellett mégis egy haláleset fordult elő tanítványaink sorában.

Az elhúnyt szép reményű ifjúnak neve : Ágoston Balázs, ki betegségé
nek csiráját azonban az év elején magával hozta. E veszteség az intézet taná
rait és növendékeit a legfájdalmasabban érinté. A boldogult nem egy tekintet
ben érdemelte ki magának tarárai és tanulótársai szeretetét.

Végtisztességéről a tanári kar és az ifjúság részvétérzete gondoskodott.
tí. Azon nagy veszteség, mely az országot Deák Ferencz, e nagy 

hazafi elhunytéval érte, alkalmat szolgáltatott a tanári karnak, hogy a dicsőült
nek nagy érdemeiről kegyelettel megemlékezve, az ifjúság vallás-erkölcsi érzel
meire hathatott.

Jelen volt az összes ifjúság a helybeli község által a nagy halott emlé
kezetére rendezett egyházi gyászünnepélyen.



B) Az ifjúság létszámát következő rovat mutatja:
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1. 85 15 48 22 51 10 13 3 8 | 2 —: 83 22 30 21 9 2 1 — — — —

II. 56 11 31 14 31 12 4 ! — 9 !—  — 56 2 10 23 16 5

III. 67 21 40 6 36 ; 13 10 — 8 í—  — 67 15 27 18 4 3 — — —

IV. 48 12 28 8 30 ! 4 5 í — » 1 1 | - 47 1 — 5 7 15 13 7 1 —

|V. 40 21 13 6 12 ; 15 5 1 7 2 - 38 — 1 — _ — 7 11 9 6 4 3

VI. 40 23 15 2 18 11 4 l 6 2 — 38 —  1 — — — 1 4 11 12 8 4
VII. 47 37 5 5 13 21 5 3 5 — 1 1 46 —  i — - — — 1 3 14 19 10

V ili . 36 20 14 2 20 10 3 — 3 i 36 —  — — — — — 1 8 27

Ö s s z e g  . . 419 160 194 65 211 96 49 8 55 7 1 411 24 40
1

59 57 40 36 39 40 40 44
1

1. Ezek közt: Abaujbúl 7, Árvából 17, Békésből 3, Beregből 4, Biharból 9, Borsodból 5, Csanádbói 1, Csongrádból 2, Gömörből S okéves
ből 5, Hontból 1, Jászkunságból 11, Liptóból 45, Mármarosból 8, Nógrádból 6, Pestmegyéből 8, Szabolcsból 36, Szalmáiból 11, Turóczfcól 4, Ugocsából 
1, Ungból 2, Zemplénből 19, Zólyomból 2, Dalmátiából 1, Galieziából 1, Szepesből 177.

2. A tanulók száma 1874/5-ben volt 381. — 3. A tanulók száma 187ä/6-ban pedig volt — 419.

re
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C) Tanszerek.

1. A lyceumi könyvtár áll 20,546 kötetből.
a) Ajándék utján kaptunk ez évben : M. Berzeviczy Egyed lye. fel

ügyelő úrtól: Konsuli jelentések 3-ik évf. 10 íz t ; Kenessey Kálmán : A búza 
vetőmag nemesítéséről 1 kt., Gregor Miksa: A magyar borkereskedés és kivi
tel emeléséről. Stenezel Hugo lye. felügyelő úrtó l: Kalehbrenner Károly: Magyar- 
ország hártyagombáinak válogatott képei 3-ik füzet. Dobsina városa községétől: 
Dr. Kremier József: A dobsinai jégbarlang 1 kt. és 6 kőnyom, tábla. Payer 
Hugo egyházi felügyelő úrtól: Rogge Walter: Oesterreich von Világos bis zur 
Gegenwart, 1-ső kt. A Kárpátegylettől: évkönyv 2-ik kt. Kövi Imre úrtól: 
Ábrázoló mértan 1 kt. Dr. Emericzy Géza úrtól: Tapasztalati lélektan 1 kt. 
Kárpáthy E. úrtól: Irómester 1 kt. Német K. úrtó l: Vezérfonal a keresztyén 
vallásoktatásban 1 kt. Keresztyén hiterősitő könyvecske 2 ízt. Weber Samu 
lelkész úrtól: Bilder aus der Kirchengeschichte 1 kt. Dr. Schwarz János úrtól: 
Orvostan. — Franklin társulattól: isk. k. k. 16 kt. — Zilahi Sámuel könyv
kiadó úrtó l: isk. k. k. 2 kt. — Kókai L. könyvkiadó úrtól: isk. k. k. 1 kt. 
Athenaeum könyvkiadó egylettől : isk. k. k. 1 köt — A kolozsvári m. k. tud. 
egyetemtől: tanrend, almanach és beszédek 3 fzt.

b) Vétel utján szereztünk a Schwartner Márton-féle alapítványból: A 
magyar természettudományi társulat 187%-ik évi kiadványait és természettudo
mányi Közlönyét. — Strauss Dávid: Ullrich von Hutten és Der alte und neue 
Glaube 2. kt. — Haekel E. „Antropogenie és Kosmogenie“ 2. kt. — Balbi 
A. „Allgemeine Erdbeschreibung“ 2. kt.

A felszerelési pénztárból: A középtanodai tanáregylet közlönyét. A 
magyar tanügy ez évi folyamát. Prot, egyházi és iskolai lap ez évi folyamát. 
Evang. prot. lap ez évi folyamát.

Kiadatott összesen 61 frt. 30 kr.
c) A magyar könyvtárba szereztetett T. Tony Tivadar úr-alapítványá

ból : Salamon Ferenez összegyűjtött munkái. — Osengery Antal összegyűjtött 
munkái 2 kt. — -Jókai Mór: Emlékeim 2 k t.— Szabó Károly kisebb történelnij 
munkái 2 kt. — Kemény Zsigmond összegyűjtött munkái, kiadja Gyulai Pál 2 kt.

Kiadatott összesen 21 frt. 50 kr. — Ez évben is vettük a magyar tud. 
akadémiai 28 kötetből álló nagylelkű adományát.

2. A termószettani szertárban van 301 darab. Szereztünk vétel utján: 
Légszivattyú két üvegköpüvel, kettős ritkítással, Babinet-féle csappal, légsúly- 
mérővel és burával asztalon, 23 centiméter átmérőjű tányérral. — Magdeburg! 
félgömb. — Higanyeső higanynyal. — Vizfagyasztó készülék burával. — Delej- 
villányos harang készülék burával. — Heronlabda sárgaréz csappal. — Táv
csövek elve három állványon. — Franklintábla. — Kisütő. — Villanytartó 
kemény ruggyantából róka farkkal. — Hővillanyelem. — 10 drb. kémcső. Kiada- 
datott összesen 238 frt 59 kr.
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3. A természetgyüjtemény áll 7112 drbból. Solcz Béla VII. oszt. tanuló 
„Máramarosi flóra“ ez. herbáriumot ajándékozott.

Fogadják a t. ez. jótevők az intézet hálaköszönetét.

D) Alumneum és convictus

1. Az alumneum jótéteményét (ebédet) ez év folytán összesen 106 ifjú 
élvezte; 4 ingyen. 6 öt frt. 15 tiz fit, 2 hét írt 5') kr.. 77 tizenöt írt évi 
fizetésért.

2. A eonvictusban 159 növendék nyert élelmezést, még pedig ebédre 
3 tál ételt és kenyeret; vocsorára kenyéren kívül pecsenyét burgonyával, vagy 
egyéb vastag ételt. Ezek közül 40-en csupán vocsorát fogadtak a eonvictusban.

3. Convietusi ebédért és vacsoráért fizettetett 60 frt egész évre: csupán 
vacsoráért 30 frt egész évre.

4. A kik ebédet az alumneumban és vacsorát a eonvictusban fogadtak, 
45 irtot fizettek egész évre.

5. Felvétetik az alumnoumba és convietusba minden tanuló valláskülömb- 
ség nélkül.

Fogadják köszönetünket mindazon t. ez. pártfogók, kik az alemneumot 
és convictust gyámolították.

E) Szorgalomdijak.

Az 1876. junius 25-én tartandó zárünnep alkalmával Lyceumunk sze
gény sorsú, de példás magaviseletü kitűnő tanulói következő szorgalomdijakban 
részesit.tetnek:

1. Jony Tivadar-féle pályadíj két pályanyertes magyar dolgozatért egyen
ként 9 frt.

2. Napravszky-féle szorgalomdíj 6 felgymnasiuini, tanuló számára fejen
ként 20 frt.

3. Clementis-féle szorgalomdij 2 felgymnasiuini. leginkább gömörme- 
gyei tanulónak fejenként 12 frt.

4. Ujházy-féle szorgalomdij 4 felgymnasiuini tanulónak fejenként 6 frt.
5. Horváth Borbála-féle 12 forintból álló praemium egy felgymnasiuini 

német- vagy tótajku tanulónak, ki magát a magyar nyelvben kitüntette.
6. Weber Mihály-féle praemium 4 algymnasiuini tanulónak egyenként

6 forint.
7. Péezelly lstván-léle 42 frtos szorgalomdij magyar nyelven irt tudo

mányos pályamunkáért.
8. Gróf Both-Teleky Johanna alapítványából 5 szorgalomdij, fejenként 

42 forint.
9. Egy csehországi Bruu-féle alapítványból 120 írt Brun Ádám Y. 

oszt. tanulónak.
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10. Passiut Vincze III. oszt. tanuló 100 frt államszorgalomdijban részesült. 
Kiosztatott ez évben készpénzben összesen: 694 frt o. é.
A Jony Tivadar-féle pályadijakra kitüzettek 1875/6-ban következő tárgyak : 
Toldy Ferencz emlékére. Kemény Zsigmond emlékére. Deák Ferencz 

emlékéi-e (elegiák). Hazánk és népei, költemény. Uj divat, tréfás költemény. 
Ernyei, költői elbeszélés.

A Péczelly István-félére: A hitjavitás áldásos következményei.

F) Érettségi vizsgák.

a) Az 1876-dik évi junius 15, 16, 17, 19-kén tartandó Írásbeli és június 
26-káu és következő napjain tartandó szóbeli érettségi vizsgálatokra jelentették 
magokat 35.

b) (Az 1875. junius 24, 25, 26, 27-én tartott szóbeli érettségi vizsgán 
Tekintetes Stenczel Hugo lye. felügyelő úr elnökölt mint kerületi biztos.

1. Jelentkeztek 39.
2. Önkényt visszalépett 1.
3. Kiállották a vizsgát 38. de úgy, hogy aug. 26-án 7; 1876. márcz. 

5-én 1 tett javító vizsgát).

G) Uj alapitvány.

Az 1865-ik évi augusztus 23-án a Lyceum felsegélésére alapított újabb 
alapitvány, mely az 1874. évi kimutatás szerint 6353 frt. 1 kr. összeget tett, 
az 1875. óv végéig 6692 frt. 70 krra, tehát összesen 339 frt. és 68 krral sza
porodott és melyből ugyancsak 218 frt. 64 '/2 kr. osztatott el alapszabályszeriileg, 
218 frt. 64 ]/2 kr. pedig a tőke szaporítására fordittatott.

Hálás elismerés azon t. ez. pártfogóknak, kik az uj alapítványt évi 
járulékaikkal szaporították.

Hálás elismerés Stenczel Hugo felügyelő gondnok és Stenczel Tivadar 
pénztárnok uraknak, kik ezen alapitvány érdekét előmozdították.



A Lyceum emlékalapja.
Intézetünk pártfogói érezvén és tudván, mi forog fenn, felismervén, 

hogy az újkor uralkodó eszméi és culturális törekvései kivált az iskolák szellemi 
és anyagi érdekeinek előmozdítását sürgetik, ez évben is gazdagiták tanszertá
rainkat, gyámolították a tápintézetet, szaporították az „uj alapítványt“, előmoz
dították az intézet érdekeit anyagi és szellemi eszközökkel.

A már fenntebb említett jótéteményeken kívül még t. ez. Bogsch János 
úr, pozsonyi reáltanár és egy magát megnevezni nem akaró maecenas nagylelkű 
adományairól külön megemlékezni kötelességünknek tartjuk.

E jótevők 100— 100 irtot áldoztak a lyceális alapra. — Fogadják forró 
hálaköszönetünket!

Évi jelentésemet pedig azon óhajtással fejezem be, áldja az úr Isten 
minden jóval tanodánkat és vegye oltalma alá, hogy ezután is feladatát minden 
tekintetben teljesíthesse!

V I I .



V i l i .

A növendékek névjegyzéke.

I. Osztály.

Almaim János 
Almásy Zsiga 
Balló János 
Bene Vilmos 
Boharcsik Vilmos 
Bruu György 
Buchalla Árpád 
Burehhard Ferencz 
Cisefszky Gyula, 
Cornides Victor 
Csiliagy Sándor 
Danielisz János 
Dobsa József 
Durány János 
Dzurik Mihály 
Emericzy Ede 
Emericzy Bezső 
Fabinyi Gusztáv 
Farkas Bálint 
Feitel Albert 
Feledy József 
Ferenczy Zoltán 
Flentisz Ede 
Fogarassy Bálint 
Gebauer Ferencz 
Genersieh Sándor 
Glatz Samu 
Goldmann Simon 
Gönczy István

Graumann János 
Gürtler Károly 
Hálássá Mihály 
Hanur Ferencz 
Hibján János 
Hlavács Viktor 
Horvay Ede 
Ilavszky Emil 
Janthó István 
Klein Manó 
Kónya István 
Kostenszky Viktor 
Laczó Gyula 
Lányi Ernő 
Lázár Gábor 
Lázáry Gyula 
Leiehtag Izidor 
Maczkó Pál 
Mattyasovszky Andor 
Mattyók Sándor 
Matuska, János 
Mayer Ármin 
Medzihradszky Pál 
Nádassy László 
Nauer György 
Neubeler Samu 

•Okályi Adolf 
Polonyi János 
Preuszer Lipót

Eeinitz Izidor 
Bepaszky István 
Both Gusztáv 
Samuelisz Kornél 
Schleiminger Gyula 
Schmögnei Gyula 
Seholcz Árpád 
Scholcz Bobért 
Sehwarez Károly 
Schwarcz Kornél 
Skrovina József 
Stein János 
Stromp János 
Szabó Sándor 
Szochán Pál J Tátray Ernő 
Tóth Bencze 
Tóth Kálmán 
Turnay Pál 
Ulicsny József 
Venetianer Simon 
Wenk Károly 
Wünschendorfer Béla 
Zima Antal

M a g á n  t a n u l ó k :
Schmeisz János 
Teichner Marg 

I Tuuner János
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Almásy László 
Batta István 
Benne Bajmond 
Bergsmann Jakab 
Bittner László 
Braeur Jakab 
Bretz Pál 
Chlebus András 
Csányi Gusztáv 
Csaplovics Simon 
Cserépy György 
Dalmady András 
Emeriezy Rezső 
Emericzy Samu 
Funk Ignácz 
Fuszgaenger Benjamin 
Gloser Lajos 
Gretzmacher Alfréd 
Hauser Géza 
Hayde Gyula

Achácz János 
Augusztin Rezső 
Bresel Pál 
Cserépy Árpád 
Csiky Ferenez 
Damrély Gyula 
Dobsa Mihály 
Dubovszky Adolf 
Durst Victor 
Elefánty Sándor 
Führer Illés 
Gabriel Frigyes 
G allay András 
Gresch Gyula 
Győry Lajos 
Hoselitz Bertalan 
Hoszu Tamás 
Jakobovics Mór 
Jánosy Hugo 
Kajári Ferenez 
Kalix Kálmán 
Kostenszky Kálmán 
Kucsera Árpád 
Küry Andor

Hermel Ágost 
Hercz Simon 
Hlavács Kálmán 
Hollaender József 
Horváth Cyrill 
Karsa Ferencz 
Král András 
Králik Vendel 
Kux Bertalan 
Lind Károly 
Mayer Gyula 
Messinger Károly 
Meszjár Pál 
Nagy Samu 
Neumann Manó 
Pacziger Ervin 
Pákozdi Béla 
Pollák Jakab 
Rácz Lajos

Littmann Simon 
Losonezy Albert 
Lövey Elek 
Malatinszky Rezső 
Maresek Aladár 
Matyuga Bertalan 
Maugsch Albert 
Mich na Imre 
Mócz András 
Mocsáry Pál 
Nádasy Mátyás 
Pálka Kálmán 
Pasiuth Vineze 
Peterdy József 
Polnisch Jenő 
Porsolt Károly 
Puskás József 
Rednik Péter 
Reinitz Ármin 
Roth Miksa 
Simkó Viktor 
Scholez Hugo; 
Scholcz Rajmond

Renner Pál 
Roth Lajos 
Rusch Pál 
Scholcz Gyula 
Szibriny Árpád 
Simkó János 
ifj; Simkó János 
Stenczel György 
Svehla Gyula 
Szál lay Károly 
Újhelyi Menyhért 
Vecsey-Oláh Miklós 
Weisz János 
Wolf Lipót 
Zguth Péter

Magán tanulók:
Katona László 
Kompanik István

Schoeuviszner Szilárd 
Schwarcz Aladár 
Schweiger Boldizsár 
Somossy Mihály 
Steiner Imre 
Stodola Emil 
Stokinger Ferenez 
Stotter Jakab 
Sziff't Gyula 
Szlabey Mátyás 
Toperczer Lajos 
Toperczer Albert 
Toperczer Rezső 
Visny Samu 
W erner László 
Zinn Dávid

M a g á n t a n u l ó k :

Adamczyk Szaniszló 
Lórinczy László 
Roxer Jenő 
Wünschendorfer lválm.

II. Osztály.

III. Osztáty.
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Ambróczy Albert 
Ballás Mátyás 
Baloghy György 
Barcs János 
Benyiczky Antal 
Bódy János 
Chotvás Pál 
Chritz Ede 
Cseh István 
Csők András 
Danielis Samu 
Domokos Kálmán 
Dsurnik Ferencz 
Egressy János 
Paix Mihály. 
Glasner Adolf

Altmann Gusztáv 
Brunn Ádám 
Csuha Antal 
Dallos Sándor 
Dobos Ferencz 
Fejes Béláé. k. 
Fischer Ed 
Fretska Sándor 
Frenkel Sándor 
Führer Pál 
Gallay János 
Goldmann Adolf 
Gömöry Elek 
Győri István

Alexander -János. e. k. 
Báthory Elek 
Báthy Kálmán 
Buzik Gyula 
Czibur Károly 
Dobray László 
Filarszky Nándor 
Forberger László 
Gál Antal 
Greguska János

Goldmann Adolf 
Göttinger Gyula 
Guhr János 
Guoth Miklós 
Haasz József 
Horváth János 
Hunszdorfer János 
Klein Jakab 
Kompis Péter 
Kornhauser Adolf 
Kostenszky Pál 
Krieger Lipót 
Krnó János 
Kuszmann Gyula 
Laudiger Köbért 
Lindtner Annin

Jakabovics Miksa 
Kasztner János 
Kmetty Mátyás 
Kondor László 
Kovácsi István 
Kubik Márton 
Kún Mihály 
Kübecher Albert 
Leituer Endre 
Losonczy Árpád 
Mikecz Pál 
Medzihradszky Milos 
Nagy Lajos

Herez Alfréd 
Herez Berth old 
Hercz Simon 
Hrobony Ján os 
Király István 
Ki réz Jakab 
Kohn Lipót 
Koós János 
Korbély Géza 
Kozempel Ede

Lipták Tivadar 
Lipter Ernő 
Marczi István 
Müller Lajos 
Nagy Lajos 
Ondrus János 
Pajer Sándor 
Pollner Miksa 
Riegelhaupt Samu 
Selling János 
Séra Kálmán 
Siró Zsiginond 
Sohajda Géza 
Tegze Miklós! 
Topperczer Károly 
Végh János

Nagy Pál 
Prókopa Viktor 
Reich Sándor 
Beusz Emil 
Révész Bálint 
Bottenberg Jeremiás 
Szabó Ferencz 
Szabó Sándor 
Tátray László 
Tóth Miklós 
Trompler Ernő 
Weiner Lőrincz 
Wesseczky Izidor

Kunsch Mátyás 
Kutlik József 
Lehoczky János 
Majer Lajos 
Marikovszky Sánder 
Markovics Gyula 
Moesáry Géza 
Nagy Márton 
Orbán Károly 
Papolczy Ferencz

IV. Osztály.

V. Osztály.

VI. Osztály.
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Eátz István 
Kegitkó Sándor 
Seholcz László 
Schönviszner Károly

Ágoston Balázst f  
Audrejkovies István 
Belényesy László 
Bodor Imre 
Csatbó Lajos 
Csiky Gusztáv 
Danis Lajos 
Daxner Iván 
Emericzy Győző 
Esze Tamás 
Ganovszky Pál 
Gáthy Albert 
Höchel Antal 
llüvössy Lajos 
Iváncsó Bertalan 
Jármy Miklós

Alexander Béla 
Báthory Vilmos 
Blázy Kálmán 
Beszterczey Kálmán 
Boldoghy Aurél 
Breitner Samu 
Egressy Mihály 
Emericzy Károly 
Fábry János 
Farkas Gyula 
Führer Ödön 
Gyüre László 
Hajcs Samu

Szakács Lajos 
Tegze László 
Thar Ernő 
Weisz Manó

Jung Sándor 
Komoróczy Nándor 
Kontratovics Antal 
Königstein Dénes 
Kubányi András 
Kutlik János 
Lakoss Gyula 
Láng György 
Láng József 
Mudry János 
Nagy Elek 
Nyikora József 
Nyitray Pál 
Ondrus János 
Pallagi József 
Pékáry Ferencz

Wenk Gyula

Ma g á n t a n u l ó :  
Luby Sándor

Reicher Vilmos 
Simon Ede 

. Simon Ferencz 
Schwarz Lajos 
Solcz Béla 
Soós Lajos 
Strompf Pál 
Tezge Géza 
Tereli Gyula 
Tóth Elek 
Tóthy János 
Vitányi József 
Zehery Lajos 
Zsiday Dániel 

M a g á n t a n u l ó :  
Singer József

Polseh Lajos 
Probsztner Alfréd 
Biszdorfer József 
Sulcz Endre 
Szabó Imre 
Szabó Károly 
Szánthó Dezső 
Sziklay Gyula

M a g á n t a n  lók:
Amster Gyula 
Szeghy Elemér

Vili. Osztály.

Henseh Andor 
Holländer Mór 
Jánosko György 
Kálmán Pál e. k. 
Kasztner Albert 
Knodt Gusztáv 
Kozinay Dezső 
Küry Géza 
Lersch Kornél 
Marusák Pál 
Nagy Gábor 
Novák Pál 
Pekárik János

A jövő tanév kezdődik szeptember 1-jén. —  Az első három nap 
beiratás- és az illetők mégvissgálására fog főrdittatni.

VII. Osztály.




