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A nehézkedés mivolta.

Nem ismerünk általánosabb erőt, mely inkább karolná át az egész ter
mészetet, mint a nehézkedés. Alig van jelenség a természetben, melyre a 
nebézkedés közvetve vagy közvetlenül befolyással ne volna. Valóban nem 
tudja az ember, mit csodáljon inkább: azt-e, hogy egy és ugyanazon erőnek 
oly végtelen különféle hatásai vannak, vagy azt a léngészt-e, mely ezen 
különféleségben a közöst, a nehézkedést felfedezte? Csak ezen szempontból 
tekintve a nagy Newton szellemére, látjuk annak óriási nagyságát.

A nehézkedés különféle hatásaira való rámutatási kezdjük azzal, mi
képen tart az fogva bennünket, „szabad akarattal“ biró lényeket. Kevés az 
az ember, a ki ezen hatásról tudomással bír, de egy sincs, a ki azt erezné. 
Nem csoda: alatta születünk, alatta élünk és alatta meghalunk: olyanok 
vagyunk, mint a ki születésétől fogva vak, mert, ez nem érzi a világosságnak 
hiányát, s a vakság nem teher reá nézve. Hogy némi képzetet nyerjünk 
arról, miképen nyilatkozik a nehézkedés hatása rajtunk, embereken, menjünk 
a tó partjára. Ha hosszabb ideig tekintünk a víz csendes tükrére, akkor 
megmérhetlen mélység tárul fel előttünk, melyben a parti fák koronáikkal 
lefelé fordítva, sőt magunk is fejünkkel lefelé állva a nagy világűr felé 
függünk; az ég kék boltozatja ép oly mélyen van alattunk, mint a milyen 
magasságban fejünk felett látjuk; itt-ott felhőcskét látunk a mélységben át
vonulni. Egy szóval: a mit közönséges körülmények közt magunk felett 
látunk, azt a víz tükrében megfordítva, magunk alatt szemléljük. Ha ezen 
szemlélésünk tovább tart, s abba lehetőleg elmélyedve, megfeledkezünk arról, 
hogy mind az, a mi így> alattunk elterülni látszik, tulajdonképen felettünk 
van: bizonyos rendkívüli, kellemetlen érzés fog el bennünket, mely akkor 
szokott beállani, midőn valami magas szikla széléről rettendő mélységbe 
tekintünk alá! Csak egy lépés — és menthetlenűl elvesztünk! Csak az 
nyugtat meg, hogy alattunk szilárd talaj áll, mely nem engedi, hogy a tá
tongó ür elnyeljen. Hát ha ezen erős alap egyszerre eltűnnék lábunk alól 
és mi — nem esnénk le — hanem csak a nagy űr felett, még pedig fejjel 
lefelé függve maradnánk: mily borzadály, tán halálos ijedelem fogna el ben
nünket! És ime! mi valóban így függünk fejjel a végtelen világűr felé, 
valamint azok a fák is koronáikkal azon irányban mutatnak! És hol a bor
zadály? — Sehol; azt, szerencsénkre, nem ösmerjük; és ezt a nehézkedésnek 
köszönjük: ez tart bennünket fogva varázserejével s nem engedi, hogy a 
végtelen ür elnyeljen.
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Még könnyebben elképzeljük, miként függünk fejünkkel a világűr felé, 
ha elgondolkodunk, azt képzelvén magunknak, hogy a föld felettünk, a világűr 
pedig alattunk vau. Vagy pedig tudván azt, hogy földünk gömbölyű és pá
lyáját a világűrben futja végig, gondoljunk ellenlábasainkra: ha mi egyenest, 
felfelé állnánk is, azok bizonyosan, a föld ellenkező oldalán lévén, lefelé for- 
dulvák. De ezek azért korántsem érzik magokat e tekintetben rosszabbul 
mint mi; sőt ők ugyanazt mondják rólunk, a mit mi róluk, hogy t. i. mi 
függünk fejjel a világűr felé.

Ki az tehát, a ki a nehézkedés ezen csodálatos hatását magán érezné? 
Az állapot folytonossága és az ellenkezőnek hiánya okozza, hogy közvetlenül 
senkisem tapasztalja magán úgy, mint pl. a nap melegének hatását, melynek 
kezdetét, nagyobbodását és fogyását, sőt hiányát is érezzük.

Nem ilyen nehezen képzelhető el a nehézkedés hatása a természet többi 
testeire, mert rajtunk kivűl vannak, azokat vizsgálódásaink tárgyává tehetjük 
és teszszük. Ámde ezzel korántsem akarom állítani, hogy az egyszersmind 
könnyen felfogható, megmagyarázható. Ez az eset nem forog fenn, mert a 
természeti testek vagy közelünkben vannak vagy pedig nagy távolság választja 
el tőlünk. Első tekintetben azért nem tűnik fel a- nehézkedés hatása, mert 
annak folytonossága, vagy gyakorisága mindennapiakká teszi a közelünkben 
lefolyó s talán minden nap, minden órában vagy épen percben ismétlődő 
tüneményeket, mint pl. a kő esését a föld felé, a súlyt stb. Másik tekintet
ben épen a távolság az, mely a nehézkedés hatásának észrevehetését és még 
inkább annak magyarázatát csaknem lehetetlenné teszi.

De akár távolban, akár közelben látjuk a nehézkedés hatását, az mindig 
egy és ugyanaz, egységesés általános; s ennek dacára a legkülönfélébb alak
ban jelentkezik szemléletünk előtt. Nézzük bár a parányi porszemet, bár a 
képzelhetlen távolban ponttá elenyésző óriási napokat, melyekről sok tíz, 
vagy épen száz esztendeig hozzánk vándorló fénysugár hoz hírt, mely külön
ben egy másodperc alatt csaknem oly távolságot fut be, mint a milyenben 
van földünktől a hold; szemléljük bár az alázuhanó vízesést, akár az áldást 
hozó esőcseppet; figyeljük meg bár a tűzhányó hegy torkából kiomló s útjá
ban mindent romboló lávát, bár az óriási okeanok nagyszerű áramlatait; 
vigyázzuk meg bár az inga csendes mozgását, bár. a szél által leszakított s 
ide-oda hányt falével esését, vagy hirtelen fel- s eltűnő lebkő szabálytalan 
futását vagy a napunk körűi szabályszerűleg keringő bolygók pályafutását 
stb. stb. — ki tudná mind elő számlálni!? — nézzünk bárhova, közel vagy 
távol: mindennütt ott van a nehézkedés, mely észrevétlenül lappang a tüne
mény megett. Oly különböző tüneményeket hoz létre, vagy legalább azok 
clőtűnésén közreműködik, melyekben csakis a mozgás tűnik elő közös ismérv 
gyanánt.

Épen ezen különíéleség mutatja, hogy nem egyszerű dolog abban az 
egységest, a közöst felfedezni; hát még annak határozott, változatlan tör
vényeit megmagyarázni és bebizonyítani. Valóban Newtonnak (1(143—1727) 
kellett jönnie, hogy erre az emberiséget, rátanítsa. Egy évezred folyt le a 
mívelődés történetében, mig megszülettek az emberiség azon tanítói, kik azt



Aristoteles tekintélyétől illetőleg a szőrszálhasogató scheinst,ikiisok meddő 
tanaitól megszabadították. Első helyen, mint a ki tanaival uj, még pedig 
helyes irányba terelte a physika ez iránti kutatásait, áll a híres Kopernik 
(1-173—1543). Ez a különféle világrendszerektől menten egészen uj rendszert 
állított fel, melynél fogva a nap „ültettetik a trónra“, ez képezi a közép
pontot, mely körül a bolygók keringenek. Rendszerének magyarázata közben 
oly nyilatkozatokat tesz, melyek világosan mutatják, hogy Koperniknak volt 
határozott érzete valami általános erőről, „vonzásról, törekvésről, mely a Te- 
tenifő előrelátása által az egyes anyagi részecsekbe helyeztetett, hogy az 
összességet egy egészszé átalakítsa és összetartsa. Valószínű, hogy ezen tö
rekvés a holdban, napban és más bolygókban is megvan, legalább arra lát
szik mutatni gömbölyű alakjuk és hajlott pályájuk“. (De Revolutionibus 
orbium coelestium ) De ez csak találgatás, valószínűség alakjában kifejezett 
tan, melynek helyes vagy helytelen voltáról maga Kopernik sem volt meg
győződve.

Reálisabb eredményeket tudtak utódjai: Galilei (1564 —1642) és Keppler 
(1571-1630) felmutatni. Amaz ugyanis első állapította meg a szabad esés 
és az inga törvényeit, azaz a nehézkedés hatásának törvényeit közelünkben 
lefolyó tüneményeknél; ellenben emez elleste lángeszével, mily törvények 
szerint keringenek a nap körül a távoli bolygók, köztük földünk is.

Végre megjelent a nagy mester, a ki ezeket a részletes ismereteket 
egy szerves egészszé öntötte össze, ki a különféle tünemények közös forrását 
felfedezte: fellépett Newton (1643—1727) a maga tanával, azt állítván hal
hatatlan művében (Philosophiae naturalis principia mathematica): Két anyagi 
részecs oly erővel törekszik egyik a másikhoz, mely tömegeik szorzatával egye
nes, kölcsönös távolságuk négyzetével pedig megfordított viszonyban áll.“ Ezen 
törvény ugyanaz akár közelünkben, akár tőlünk távol folyik le a tünemény, 
mely a nehézkedés hatásának eredménye. Nincs ezen törvény alól sem a parányi 
porszem, sem az óriási bolygó csillag kivéve, mert valamennyi anyagi része- 
csekből áll. Ebből világos, hogy a milyen egyszerű Newton által felfedezett 
nehézkedési törvény, ép oly általános annak érvényessége az összes termé
szetre nézve.

Első tekintetre azt hinnők, hogy Newton egyszerű törvénye a legnagyobb 
készséggel fogadtatott el. annyival is inkább, hogy az elméket már Newton 
elődei: Kopernik. Galilei, Keppler ezen törvény iránt fogékonyakká tették. Pedig 
nem úgy volt. Némely tudósok fejesé válással, mások nyílt ellenkezéssel vették az 
uj tant. Ez az igazi emberi természet kifolyása; egyrészt a tekintély, másrészt a 
megszokás nagyon nehezíti még kiváló lelkeknek is a régi tanok alóli felszaba
dulást. Newton idejében voltak különösen Kartesius tanai: „qualitates occul
tae“, „corpus ibi agere non potest, ubi non est“ stb. efféle tétel érvényben, 
melyek századokon át megcsontosodtak s Newton több kortársának elméjét 
elfoglalva tartották. Csak hosszabb idő és tüzetesebb tanulmány után tudott 
magának Newton tana utat törni, sőt most már általános érvényességre 
emelkedni.
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Az emberi lélek egyik kiváló rugója a tudvágy, mely abban nyilatkozik, 
hogy az embert az észrevett tárgyak és tünemények mibenlétének, illetőleg 
okozati összefüggésének (nexus causalis) kipuhatolására ösztönzi. Az ember 
nem éri be avval, hogy a jelenséget lássa, hanem azt kérdi: mi ez? és mi 
ennek az oka? Sőt ha a tünemény legközelebbi okát felfedezte, tovább megy, 
azt kérdezvén: hát ennek megint mi az oka? S így megy az addig, míg az 
emberi ismeretnek szabott határt el nem éri: a végső okot fel nem fedezi, 
így volt és így van az a nehézkedés erejével is.

Míg Newton ki nem mutatta, hogy azon végtelen különféle jelenségek 
melyeknek mindegyikét külön-külön megfejteni igyekeztek, mind egy közös 
forrásból erednek: addig épen azt a közös forrást az általános nehézkedést 
keresték. A midőn ez felvolt fedezve és a tudósok által megerősítve, elfo
gadva: új kérdés keletkezett. A tudósok azt mondták: jól van, a nehézkedés 
valóban oly általános erő és azon törvények szerint működik a mint azt 
Newton kimutatta, de már most mi voltaképen a nehézkedés maga? Mert 
más a hatás és annak törvénye és más a ható; Newton megmutatta, miképen 
történik a hatás: a hatónak mibenlétét azonban meg nem fejtette.

Es valóban ezen kérdés foglalkoztatja a tudósokat két évszázad óta s 
a legújabb időben e tekintetben a mozgalom bizonyos élénkségre emelkedett. 
Vett és vesz abban részt sok tudományos férfiú. Én szándékozom ezen szűk 
keretben csak néhány, bizonyos nevezetességre emelkedett elméletet mulat- 
ványul azon célból adni, hogy egyrészt magát a kérdést közelebbről megvi
lágítsam, másrészt pedig az ebbeli kutatás természetét megmutassam.

Mielőtt azonban magokat az elméleteket előadnám, legyen szabad Dr. 
Seydler A., kire egyébb tekintetben is támaszkodom, igen elmés kritériumát 
röviden felhoznom, mely világot vet a felhozandó elméletekre, mennyire ve
zetnek azok célhoz, mennyire nem.

Már fennebb volt említve, hogy az emberi léleknek egyik rugója, mely 
azt kutatásra, vizsgálásra, magyarázásra ösztönzi, a tudvágy vagy — más 
szóval — az okozati összefüggésnek felismerésére irányzott törekvés. Ezen 
törekvés ösztönképen nyilatkozik és a mennyiben annak kielégítése a cél 
elérését jelenti, azt lehet mondani, hogy tudományos vizsgálódásaink főcélja, 
a tünemények okozati összefüggésének kimutatása. Mint minden egyes nyilat
kozata a léleknek az illető egyednek jellegét magán hordozza: ép oly 
egyéni lehet valamely tünemény okozati összefüggésének felismerése, vagyis 
annak magyarázata. Valóban úgy áll a dolog, mert ha az egyes emberek 
kívánalmait tekintetbe veszszük: akkor azt tapasztaljuk, hogy az egyik oly 
magyarázattal éri be, a milyen a másikat távolról sem elégíti ki. Midőn tehát 
az imént oly kritériumról volt szó, mely szerint meg lehet Ítélni, váljon a fel
hozandó magyarázatai az általános nehézkedésnek kielégítők-e vagy sem: 
korántsem volt az alatt, egyéni mérték értve; sőt ellenkezőleg, oly kritériu
mot kell felállítani, mely minden emberre nézve és mindenkor kielégítő; 
szóval tárgyilagos kritériummal kell bírnunk. Ahoz következő logikai okos
kodások vezetnek.
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Ha természeti vizsgálódásaink csak a belső ösztöntől függnének, akkor 
ismereteinknek határtalanoknak kellene lenniük, ámde a mi véges elménknek 
háromféle végtelenség szab határt. Az első végtelenség térbeli, a második 
időbeli, a harmadik pedig az egyszerű felbontatlan törvények végtelen egy
szerűsége. A térbeli végtelenség abban nyilatkozik, hogy míg a természeti 
törvények az összes mindenségre érvényesek, addig mi ezen mindenség eltűnő 
töredékét magunk előtt látjuk; az időbeli végtelenség akként szab határt 
élénkbe, hogy a természeti tünemények határozatlan időtől fogva egymáshói 
folynak: a mi életünk eliez képest végtelen kicsiny. A harmadik végtelenség 
a (örvény raagyarázhatlanságában rejlik, melyet aztán alapnak felveszünk s 
arra építjük fel ismeretünket. A mi a logikában az egyszerű fogalom, az a ter
mészettanban az egyszerű törvény.

Ebből világos, hogy míg a kutatások különféle irányban végtelenségig 
folytathatók: addig egy tüneményből kiindulva az okozati összefüggés lánco
latán végtelenségig nem haladhatunk, mert végre oly egyszerű okra kell 
bukkannunk, mely tovább nem fejthető meg.

Tudván már most azt, hogy természeti kutatásaink végcélja az ily egy
szerű oknak, illetőleg egyszerű törvénynek felkeresése: lássuk, melyek azok 
a módok, melyek ezen célhoz vezetnek, vagyis miképen történik valamely 
tünemény és törvénymagyarázata, hogy az tárgyilagosan kielégítő legyen?

Mindenek előtt közvetlen tapasztalásunk körébe esik a tünemény. Ez 
felhív bennünket magyarázásra, mi abból áll, hogy előbb felkeressük a meg
előző tüneményeket és azon körülményeket, melyek közt lefolyt, s megállapítjuk 
azon módot, mely szerint az lefolyt. Ilyenkor a tüneményt megfejtettük. A tüne
mény lefolyási módja szavakban kifejezve adja a törvényt. Hatóbb hasonló tüne
ménynek oly törvények felelnek meg, melyek tartalmuk egy része szerint közö
sek : ezekből megnyerjük a magasabb törvényt.

Az ily magasabb törvény magyarázatánál három eset fordulhat elő: az 
vagy egyidejűleg, vagy egymásután érvényre jutott törvények összege: vagy 
pedig még magasabb törvény különös eseteként tűnik fel. Az elsőre szolgál
tatnak példát a légáramlatok, melyek (különféle erők összehatásának ered
ménye, milyenek: a, nehézkedés, a lég ruganyossága, hőfoka, villanyossága stb. 
Ezen erők mindegyike egyidejűleg saját törvénye szerint hat. — A másodikra 
nyújtanak példát az élet- és vegytani, egymásból fejlő tünemények. A har
madikra lehet példaképen felhozni, hogy a szabad esés törvénye a nehéz
kedés törvényének egyik különös esete.

Ezen magyarázási módok mindegyike felsőbb törvényhez vezet, mint a 
milyen a megmagyarázandó. Ezen felsőbb törvénynek jellenzője az alsóbbhoz 
képest az, hogy amannak kell kiilterjileg terjedelmesebbnek, beltartalmilag 
pedig egyszerűbbnek lennie ennél. — A nehézkedés törvényére ezt alkal
mazva mondhatjuk, hogy ezen törvény addig megfejtetlen, mig helyébe olyat 
nem állíthatnak, mely több tüneményre vonatkozik, de belső tartalma szerint 
egyszerűbb.

Tekintvén most azt, hogy a nehézkedés törvénye lehető legáltalánosabb 
s belső tartalma szerint nagyon egyszerű: bizonyos mértékben jogosult két
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kedéssel foghatunk hozzá, miként igyekeznek némely tudósok ezt felsőbb tör
vény alá helyezni.

Mielőtt azonban az e tekintetben felállított elméleteknek egynémelyikét 
közelebbről megtekintenők, felelnünk kell arra az önkényt is felmerülő kér
désre: valljon maga Newton nem igyekezett-e a nehézkedés forrását, okát 
kiderítenir általában, hogyan vélekedett Newton ezen kérdésről; mi a ne
hézkedés ?

Newton nem tette fel a kérdést maga elé oly szabatosan, mint azt 
utána a tudósok felállították s jelenleg is felállítva tárgyalják, mert nem volt 
az a határozott szándéka, ezen kérdésre határozott feleletet adni. A mennyiben 
azonban barátai különféle kérdésekkel hozzá fordultak, tett Newton idevágó 
nyilatkozatokat, melyek azonban oly határozatlanok, hogy azokat a különféle 
álláspontu tudósok különféleképen magyarázzák: kiki igyekszik a maga elmé
lete mellett Newton tekintélyéből érvet csinálni.

Igazán érdekes azon csűrés-csavarás, melyet Newton egyik mondatán 
Zöllner és Isenkrahe véghezvisznek. Newton illető mondata németben igy 
hangzik: „Es ist unbegreiflich, wie unbeseelte, rohe Materie ohne die Vermit
telung von sonst etwas, das nicht materiell ist, auf andere Materie ohne ge
genseitige Berührung einwirken könne “

Zöllner erre azt mondja, hogy e „Newton-féle talány“ úgy fejthető meg, 
ha a „kettős tagadást-“ állítássá változtatjuk át és következő mondatot állít 
fel: „Es ist begreiflich, wie beseelter, lebendiger Stoff ohne irgend eine sonstige 
Vermittelung auf einen anderen Körper wirken kann.“ — Isenkrahe ellenben 
Zöllner eljárását magáévá tévén, Newton ugyanazon tételét következőleg vál
toztatja át igenlegessé: „Es ist begreiflich, wie die unbeseelte, rohe Materie 
durch Vermittelung irgend eines immateriellen Agens auf andere Materie in 
distans einzuwirken vermöge.“ Ha valakinek szüksége volna rá, bizonyosan 
még többféleképen is lehetne azokat a tagadásokat állításokká átváltoztatni. 
A kérdés azután csak az: kicsoda találta el Newton igazi nézetét? — Bizo
nyosan senki! mert a nagy Newton nem szorult arra, hogy helyette mások 
fejezzék ki gondolatait, s nem is tartotta magát semmiféle oraculumnak, mely 
többértelmű kifejezéseket használ, hogy mindenki azt olvassa ki azokból, 
mire épen szüksége van. Az efféle interpretatio végletekhez vezet, melyekre 
épen a természettanban legkisebb szükség van! Én azt hiszem, hogy itt is 
legjobb az „aurea mediocritas“, vagyis Newton azon nyilatkozatára fősúlyt 
fektetni, mely a legvilágosabb s melyet egy párt sem magyarázhat maga 
mellett. Ezen nyilatkozatot találjuk említett főművében, még pedig harmadik 
könyve ötödik fejezetének végén: „Eddig még nem juthattam odáig, hogy a 
tüneményekből a nehezíted és tulajdonságainak okát lehozhattam volna és fölte
véseket nem gondolok ki („hypotheses non fingod)

Mert mind az, mi a tüneményekből nem következik, föltevés (hypothe
sis) és a föltevések legyenek azok akár metaphysikaiak, akár phvsikaiak, akár 
mechanikaiak, akár pedig lappangó tulajdonságok föltevése (hypotheses qua
litatum occultarum), nem tartoznak a kísérleti természettanba. Ebben tárgyal
tatnak a tapasztalásból merített tételek, melyek inductio segélyével általáno-
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síttatnak. Ezen módon jutottunk nz áthatlanság, a mozgás és a nehézkedés 
törvényének ismeretéhez. Elég, hogy a nehézkedés megvan, -hogy általunk be
bizonyított törvények szerint hat, és hogy annak alapján az égi testek s a ten
ger mozgáséi, kimagyarázható

Azt tartom, hogy ezen pont minden tekintetben kellő világosságot vet 
Newton abbeli nézetére, valljon miben keresendő magának a nehézkedésnek 
oka? Különösen azon egyszerű mondat: „hypotheses non tingo“ dönt a felett, 
valljon felhasználhatja-e valaki Newton nyilatkozatait a maga nézete mellett. 
Általában ha a fennebbi tételeket részletezzük, következőket vonhatunk le 
azokból:

1) Newton megengedi, hogy a nehézkedésnek van további oka, hogy 
törvénye még más felsőbb törvényből mint következmény folyik;

2) megengedi, hogy ezen felsőbb törvény, melyhez a nehézkedés mint 
következmény tartozik, felderíthető;

3) beismeri, hogy ő maga nem jutott odáig, hogy ama felsőbb törvényt 
felfedezte volna;

4) fősúlyt fektet a meglevő nehézkedés és ennek törvényei ismeretére; 
a hypotkesiseket kerüli s ha talán itt-ott tesz is oly nyilatkozatot, mely ha
sonlítana a nehézkedés okának magyarázatához, arra maga sem fektet súlyt; 
sőt ellenkezőleg, nem kívánja azt tekintetbe vétetni. Csodálattal tölt el itt is 
Newton nagy lángesze, mert két századdal későbben csak annyit tudunk a 
nehézkedésről, a mennyire ő megtanított, pedig a tudósok, különösen újabb 
időben sokat foglalkoztak avval a tárgygyal; kétszázados kutatás, elmélkedés 
csak annyit tudott napfényre hozni, hogy Newton tételeit ma erősebb meg
győződéssel írhatjuk alá, mint bármikor azelőtt, ügy tetszik, mintha Ür. Vin
céidnek szószerint igaza volt volna, a ki Newton főművét kéziratban az angol 
tudom, társulatnak bemutatván, magasztaló beszédét azzal végzé: „Newton 
annyit tett. hogy semmi tenni való nem marad hátra!“ (Poggendorf, Ge
schichte der Physik.)

** *
Ismervén Newton álláspontját a felvetett kérdéssel szemben, lássuk most 

a sok felállított elmélet közül különösen Zöllnerét és Iseukraheét, mint a me
lyek a legújabban keletkeztek s nagyobb mérvű figyelmet magokra vontak.

Ha visszagondolunk arra, mi a természeti törvények magyarázatáról fen- 
nebb mondatott: két út nyílik meg előttünk a nehézkedés okának felderíté
séhez. Vagy olyan természetű a nehézkedés, hogy azt felsőbb törvény alá 
kell helyeznünk, vagy arra vezet bennünket, hogy azt több, akár egymásután, 
akár egyidejűleg összeműködő erők eredőjének tekintve, öszszeadandóira fel
bonthatjuk. Az első utat választván, hogy t. i. a nehézkedést felsőbb törvény 
alá rendeljük, keresnünk kell oly erőt, mely legalább részben közös természetű 
a nehézkedéssel. És valóban nem nehéz dolog olyan erőre rábukkanni, sőt 
kettő is kínálkozik : a villanyosság és a delejesség. Coulomb számos kísérle
teivel kimutatta, hogy a villanyosság vonzó erélye a távolság négyzete szerint 
csökken; hasonlóképen Gauss különösen szabatos kísérleteivel bebizonyította,
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hogy ugyanezen törvény a delejességről is áll. íme, itt a közös kapocs, mely 
a nehézkedési, a vilianyosságot és a delejességet közeli rokonságba hozza* 
Ezen közös tulajdonság igen könnyen kelti fel bennünk ama nézetet, hogy 
ezen három erő közös forrásból ered, hogy ugyanazon felsőbb erőnek módo
sulatai. De nem is volna uj ezen okoskodás, mert azt már idevágó analógia 
megelőzte a vilianyosságot és delejességet illetőleg. Ampere, ki a villanyosság 
és delejesség rokonságára nagy világot derített, felállította a tételt, hogy a 
delejesség a villanyosságnak egy különös alakzata, módosulata. Ampere - eljá
rása is feljogosít, hogy valamint az, előbb egymás mellett álló villanyossági 
és delejességi erők közül az elsőt felsőbb rendűnek vette: most is az egy
más mellett álló nehézkedési, villanyossági és delejességi erők valamelyikét 
feljebb valónak tekinthetjük. Ez történik a villanyossággal, a mennyiben a 
nehézkedést épen ebből igyekeznek kimagyarázni.

Így jöttünk Zöllner elméletéhez, melyet röviden összefoglalva követke
zőkben adunk. Maga Zöllner több iratban fejtegeti, de különösen ezen cím 
alattiban olvasható: „Wissenschaftliche Abhandlungen: 3, Uber Ableitung der 
Newton-schen Gravitation aus der statischen Wirkung der Elec tri cität.“

Zöllner szerint minden anyagi részecs (Molekül) két rendbeli vilianyos
ságot foglal magában; ezek egyike igenleges, másika nemleges. E kétféle 
villanyosság egymáskörűi kering, mint a kettős csillagok. Ha két anyagi ré
szecs összekerül, akkor egymásra való hatásuk négyféle irányban érvényesül: 
az egyik részecs tevőleges villanyossága tolja magától a másik részecs tevő
leges villanyosságát; hasonlóképen, az egyik részecs nemleges villanyossága 
eltaszítja a, másik részecs nemleges villanyosságát ; ellenben az első részecs 
igenleges villanyossága magához vonzza a második részecs nemleges villanyos
ságát, és amannak nemleges villanyossága igyekszik emennek igenleges villa
nyosságával egyesülni. A villanyosság hatási módjáról uralgó, közönséges né
zet szerint ezen anyagi részecsekben érvényesülő kölcsönös vonzódás és tá
volodás egyensúlyoztatnának és így külsőleg az anyagi részecsek semmiféle 
hatással nem volnának egymásra. Érezte és tudta azt Zöllner, azért felteszi, 
hogy a különnevű villanyosságok kölcsönös vonzódása valamivel nagyobb, 
mint az egyneviiek ellökődése. És épen e többlet, melylyel a vonzódás fölül
múlja az ellökődést, eszközli azt, hogy a részecsek egymásfelé törekszenek, 
teszi a nehézkedést.

Ezen többletnél azonban eszébe jutott Zöllnernek, hogy azt a kísérleti 
természettan nem ösmeri. Kellett tehát azt oly ldcsinynyé tenni, hogy kísér
letileg ne legyen bebizonyítható, de elméletileg megálljon. Ennek okáért végbe 
visz Zöllner terjedelmes számolásokat, hogy mekkorának kell lennie ama 
többletnek, hogy belőle a nehézkedés ki legyen magyarázható V Ezen számo
lásoknak eredménye ez: ha a taszítást egységnek veszszük, akkor a vonzódás 
oly törttel nagyobb, melynek számlálója 1, nevezője pedig 417 hozzácsatolt 
31 nullával. Az igaz, hogy ily megmérhetlen kis különbséget kísérletileg a 
legfinomabb eszközökkel sem lehet megállapítani; de épen ez az, a mi az 
elméletet kétségessé teszi.

Dr. Seydler ezen elméletre következő megjegyzéseket tesz.
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Mindenek előtt feltesz ezen elmélet egészen uj lényeges tulajdonságot 
az anyagról mely szerint minden részecs alkotva van; továbbá lényegesen 
eltér az eddig érvényben lévő villanyossági törvénytől, midőn felteszi, lmg.v a vili- 
vonzódás nagyobb a taszításnál, mely különbség oly csekély, hogy azt kísérletileg 
bebizonyítani lehetetlen. Ennek az a következménye, hogy a nehézkedés elmel
lőzött törvénye helyébe, két uj feltevés lép, mi által semmi sincs nyerve, sőt el
lenkezőleg, a természeti törvényekben uj összetettség állott be. Az első fölevést, 
mely az anyag természetéről szól, Zöllner azzal menthetné talán, hogy más tüne
mények — a nehézkedésen és villanyosságon kivűl — gyakran uj föltevések
kel magyaráztatnak; messzire vezetne bennünket, ha eme nézet jogosultságát 
tovább fürkészni akarnék. Álljon a dolog bárhogyan, elvit,ázhatlan tény az, 
hogy a látszólag megmagyarázott nehézkedési törvény helyébe uj megtoghat- 
lan föltevés lép, mely mindenesetre uj magyarázatot igényel. Zöllner ama 
megjegyzése nagyon silány, mely szerint a vili. vonzódás többlete oly csekély, 
hogy azt kísérletileg megállapítani nem lehet, s épen azért az eddigi nézettel 
nem áll ellentétben. Épen azért, hogy e többletet kísérletileg bebizonyítani 
nem lehet, mindig csak föltevésnek marad az, és soha sem fog megdönthetien 
igazság fokára emelkedni, kivéve azon esetet, ha az valami nemsejtett elmé
leti módon lehozatnék.

Zöllner azonban nem állapodott meg annál, hogy a nehézkedés és a 
villanyosság ama törvényét, mely szerint azok a távolság négyzete szerint 
hatnak, az emberi ismeretkör egyik határpontjának állította volna fel, hanem 
élénk képzelő tehetségének zaboláját megeresztvén, iparkodik még tovább is 
menni, állítván, hogy az anyagi részecsek azért vonzódnak, mert szeretik egy
mást, és azért töködnek el, mert gyűlölik egymást. Ha ezt szószerint kellene 
venni, akkor tagadhatlan, hogy a természettannak is jutna valami a komi
kumból ; ha pedig azzal Zöllner általában az anyagi részecsek bizonyos belső 
állapotára rá akar mutatni, akkor is nélkülözi a reális alapot, mely nélkül 
valódi ismeret nem lehet. Bárhogyan álljon e tekintetben a dolog, annyi bi
zonyos, hogy, habár a száraz tudományos rajz mellett itt-ott érdekes lehet, a 
színes festmény is, az ilyen föltevések sohasem fogják az emberiség igazi is
meretkörét tágítani. Mig nincs felfedezve azon mód, melyen az anyag efféle 
belső állapotai igazán létezőknek kimutattatnak, s nincs bebizonyítva, hogy az 
anyagi részecsek hatásainak indokai épen ezen belső állapotok: addig minden 
efféle, bár tudományos színezetű fontolgatás csak játék leend.

Ily módon vélekedik Zöllner és vele — lényegileg véve mind azok, kik 
előtt az „actio in distans“ lehetséges. Lássuk most Isenkrahe elméletét. 
Isenkrahét lehet a másik tábor képviselőjének tekinteni, mely tábor az erők 
távolba való hatását fel nem foghatván, minden tüneményt közvetlen érintke
zésből igyekszik kimagyarázni.

Fönnebb a logikai magyarázati módokról szólva, azt mondottuk, hogy a 
megmagyarázandó törvényt vagy úgy fejtjük meg, hogy azt egy felsőbb tör
vényből lehozva, annak mintegy alárendeljük; vagy pedig ezt több törvény 
összegéül tekintve összeadandóira, elemeire szétbontjuk. Az első módot lát
tuk Zöllnernél, ki a nehézkedés törvényét a villanyosságénak alárendeli. A



12

másik módot követi Isenkrahe, ki ;i nehézkedést számtalan sok melléken'» 
(Componens) eredőjének tekintvén, azt eliez képest igyekszik megmagyarázni-

Isenkrahe elmélete lehetőleg röviden a következő.
Ezen theoriánuk kiindulási pontja az aether, melyet Isenkrahe merev, 

nem ruganyos, anyagi természetű gáznak tart; nem folytonos, hanem végte
len finom parányokból (Atome) áll, melyek a térben állandó, minden lehető 
irányú, tetemes állagú gyorsasággal ide-oda röpködnek; továbbá oly finom, 
hogy a közönséges anyagú testeket keresztül-kasul átjárja, a nélkül azonban, 
hogy az átkatlanság törvénye bármiképen is megsértetnék.

Gondoljuk már most, hogy ebben a képzelhetlcn állapotban lévő közeg
ben, aetherben egy „durva“ anyagi részecs van. Erre a finom aetherparányok 
minden lehető irányból a legkülönfélébb gyorsasággal reá rohannak; ennek 
következménye vagy az, hogy, ha a minden oldalról jövő aether [»arányok nem 
semmisítik meg egymásnak hatását, az anyagi részecs rezegni fog bizonyos 
egyensúlyi helyzete körül, vagy, ha amazok egyensúlyozzák egymást, ez nyu
galomban marad. De másrészről az, anyagi részecs is van befolyással az 
aetherre, a mennyiben a reápattanó parányok hol éles, hol tompa szögek 
alatt verődnek vissza.

Képzeljük most, hogy az aetherben két részecs lebeg bizonyos távol
ságban egymástól. Ez által mind a két részecs egyensúlya meg van zavarva: 
a részecsek mindegyikét kevesebb parány rohanja meg azon irányból, me
lyet a részecseket összekötő egyenes vonal mutat, mint az ellenkező külső 
oldalról. A részecsek fognak tehát a túlsúlyban lévő rohamoknak engedni és 
egymásfelé közeledni, mely közeledést közönségesen vonzódásnak nevezünk. 
E vonzódás azonban csak látszólagos és inkább tolásnak volna mondható.

Ennyiből áll Isenkrahe elmélete. Természetesen, ő azt igen terjedelme
sen, tudományosan tárgyalja, csakhogy mi itt mindenre nem lehetünk tekin
tettel; aki azt részletesebben ismerni kívánja, megtalálja azt: „Das Räthsel 
von der Schwerkraft“ című művében.

Maga az elmélet valóban egyszerű, így előadva könnyen felfogható. 
Azonban ha közelebbről megtekintjük, azt tapasztaljuk, hogy itt, sok kérdés 
merül fel, melyre hiába keresnénk feleletet Isenkrahenél, s így kell föltevést 
fö 1 tevésre halmoznunk.

Mindenek előtt kiváncsivá lesz az olvasó, midőn az aether chaotikus 
mozgásáról értesül, mely semmi egyébből nem ered. mint az aether áthatlan- 
ságából és kitartóságából: hogyan származtathatók le ama chaosból a legsza- 
batosabb törvények, melyeket Newton s utána mások bebizonyítottak és az 
egész tudományos világ elfogadott. Hogyan lehet a legszabálytalanabbul ható 
oknak szabályos következménye? Isenkrahe kihozza; de hogyan! midőn 
akaratlanul is uj, igazolatlan föltevésekhez folyamodik. Ilyenek a többi között 
az anyagi részecsek gömbölyű alakja, —• melyet csak a számolás könnyeb- 
bitése végett vesz fel, — az aether egyenletessége a részecsek közelében, 
mert hogyan képzelhető különben, hogy ez utóbbi ezen egyenletesség nélkül 
akár csak csekély rezgéseket végezne, akár pedig egyensúlyban maradna.
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Más körülmény is igazolja a felvetett kérdést,. Zöllner a maga elmélete 
felállításánál kiindult a nehézkedés ismeretes törvényéből, hogy t. i. annak 
hatása a távolság megfordított négyzetével fogy. Ugyanazt találta a villanyos
ságnál és a delejességnél: ebből megdönthetlenül következik, hogy ezen tü
nemények okai bizonyos közös tulajdonságokkal bírhatnak. Isenkrahe ellenben 
egészen tekinteten kívül hagyván azt, a mit magyarázni akart, kiindult egé
szen különálló feltevésből. A helyett, hogy feltevésénél a nehézkedés törvé
nyét tartotta volna szem előtt, ő csak a kölcsönös vonzódásra ügyelt. Midőn 
ezt megfejtettnek hitte, akkor kezdett hidakat építeni, hogy föltevését a fenn
álló és elfogadott törvényekkel összeköttetésbe hozza. Ezen áthidalás azon
ban minden igyekezete dacára nem sikerült.

Mindenek előtt nem lehet megérteni, hogy növekedhetik az „álvonzó
dás“ (Pseudo-Anziehung) a két részecs közt. midőn azok közelednek egymás
hoz? A mint láttuk, az egész vonzódás onnan ered, hogy a részecsek ellen
kező irányban egymáshoz hajtatnak az aetherparányok által, de az sehol 
sincs megmondva, hogy ezen túlsúlyban lévő parányok akár számuk, akár 
erélyűk szerint a távolság csökkenésével növekednének, s nem is képzelhető 
az. És így a részecsekre való közvetlen hatásuk is egyenlő akár a részecsek 
távolabb vannak egymástól, akár pedig közelebb egymáshoz. Másrészt gon
doljuk meg azt, hogy a belső oldalon visszaverődött parányok annái inkább 
akadályozzák a részecsek egymáshoz való közeledését, minél kisebb a távol
ságuk, mert a mint Isenkrahe maga mondja idézett műve 15!) 1., kisebb tá
volságban sűrűbben verődvén vissza a parányok, nagyobb számmal esnek egy 
területegységre, nagyobb távolságban pedig kisebb számmal érik azt A to
vábbi eredményt hadd hozza le maga a szerző: „Eine gewisse Anzahl von 
Atomen wird an der Oberfläche des Molecüls reflectirt. Diese veitheilen und 
zerstreuen sich gieichmässig in dem umgebenden Raume. Denken wir uns 
nun um das Moleciil herum concentrische Kugelschalen mit den Radien Et, 
E-2, Hs, e'c. deren Grösse also bezüglich 4 E, 2 ic, 4' E2 2 x, 4 E ,2 -, sind, so

werden in der Flächeneinheit einer jeden von diesen Schalen — * —4 Et 2 *,

-T—, etc. reflectirte Aetheratoine anzutreffen sein, welche allel E j2 4 L s2 w,
von dem erwähnten Moleciil herkommen. Das Verhältniss dieser Zahlen ist

.... . IV' ; EV : R ?  et''' .
Die Geschwindigkeit der abgeprultten Atome ist um 

C. m (m+3 |J.)
3. (m f  ;j.) (m +  2 g)

kleiner als die der übrigen Aetheratoine. Wir haben also hier das mechani
sche Surrogat einer attractivcn Kraft, deren Wirkung abnimmt mit dem zu
nehmenden Quadrate der Entfernung

Ebből világos, hogy a következtetés nem találó, mert a távolság négy
zete szerinti fogyás vonatkozik a visszaverődött parányokra a vonzódást pedig 
a külső parányok eszközük; „denn unsere ganze Pseudo-Anziehung beruht
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ja  auf dem Stosse derjenigen Atome, welche dm Körper A (von B  aus gesehen) 
„a tergou treffen A

Még kisebb sikerrel fáradozott Isenkrahe a maga elméletét összhang- 
zásba hozni a nehézkedési törvény második részével, mely szerint a vonzó
dás a testek tömegeiből (Masse) nyert szorzat szerint növekszik.

Ha az anyagi részecseket egymás mellé helyezve gondoljuk, akkor ért
hető, hogy „a tergo“ több aetherparány hajtja egymás felé a részecssorokat. 
De képzeljük, a mint a valóságban van is, hogy a részecsek nem csak egy
más mellett, hanem egymás mögött is vannak. Itt már a részecsek száma 
nincs befolyással arra, hogy hány parány éri, mert e tekintetben csak a te
rület nagysága határoz, vagy is hány tömecs van egymás mellett. Annak da
cára, hogy Isenkrahe ezt érezte, még sem riadt vissza attól a munkától, hogy 
különféle kanyarulatokon haladva, ne igyekezzék kimutatni, hogy elmélete e 
tekintetben is legalább „megközelítőleg“ összhangzik a Newton-féle tör
vénynyel. Fölteszi ugyanis, hogy a testek felületén lévő részecsek oly messze 
vannak egymástól, miszerint azok közt elhaladva a második részecsréteget is 
közvetlenül érik az aetheratomok. Segítségül veszi még azokat is, melyek az 
első rétegbeli részecsekről „lecsúsznak“ (abgleiten) és hosszadalmas számit- 
gatás után kihozza, hogy még a harmadik rétegbe is épen annyi parány üt
közik mint az első és második rétegbe: „Wir sehen also wieder, dass die 
Zahl der überhaupt aufprallenden Atome bei der dritten Schicht eben so 
gross als bei der ersten und zweiten ist, wie das ja auch nicht anders zu 
erwarten war.“ A további számolásoknál már különbségeket vesz észre, me
lyek hova tovább mindinkább növekednek. Az egésznek eredménye az, hogy 
Isenkrahe felteszi, miszerint a nagy testeknél a belső részecsek a nehézke
désre semmi befolyással nincsenek. Ennek megállapítása végett hivatkozik 
naprendszerünk bolygóira is; azonban itt is csaknem több „kivételre“ akad, 
mint az állításának megfelelő esetre.

Mind ezen eredmények láttára azt mondja: „Wenn es nun andererseits 
auch ebenso unmöglich ist, die volle Uebereinstimmung zwischen unserer 
Theorie und der experimentellen Erfahrung in dieser Hinsicht zu constatiren, 
so liegt doch eine bedeutende Annäherung an dieses Ziel augenscheinlich vor.“

Miután igy magának szerzőnek a bizalma megrendült saját elmélete 
iránt, abban a veszedelmes eljárásban keres vigaszt, hogy a kísérleti termé
szettan iránti közbizalmat megrendíteni igyekszik, ezt mondván: „Wir sind 
hier an einem Puncte angelangt, wo zwischen Theorie und Experiment eine 
vollständige Concordanz nicht statuirt werden konnte, weil der crstcren noch 
ein ungelöstes Fragezeichen anhaftet. Wie sieht es denn aber mit den Re
sultaten des Experimentes aus? Ist bei diesen denn gar kein Fragezeichen 
erlaubt?“ Isenkrahe ezeket mondja annak dacára, hogy beösmeri, miszerint 
Bessel még finomabb eszközökkel mint Newton nem volt képes semmi olyat 
felfedezni, mi a nehézkedési törvény eme második felét legkevésbé is meg
ingatná; azokat mondja annak dacára, hogy máshelyütt kijelenti, miszerint 
elmélete felett végre csakis a kísérleti természettan hivatva van dönteni.
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Mind ezek után nem marad egyéb hátra, mint Isenkrahe elmélete és 
Newton nehézkedési törvénye közt választani, mert azokat összeegyeztetni 
nem lehet. Az első mellett szól sok igazolatlan föltevés, e mellett nyilatkozik 
a megdönthetien kísérlet: a választás nem nehéz!

Ezekben előadtuk lehető rövidséggel Zöllner és Isenkrahe elméletét, 
melylyel iparkodnak a nehézkedést, megmagyarázni. Nem azért választattuk 
ezeket, mintha több elmélet nem lett volna felállítva; inkább ellenkezőleg, 
nagyon is sok merült fel a tudományos téren; ilyenekkel felléptek: Spiller, 
Dellingshausen, Lesage-Thomson, Schramm, Huyghens, Fritsch, Secchi stb. 
Mindezek két főelv körül csoportosulnak, az egyik az „actio in distans“, a 
másik: „corpus ibi agere non potest, ubi non est.“ Ezen csoportok kiváló 
képviselői épen Zöllner és Isenkrahe; azért a vita jellemzéséül és a tárgy 
felvilágosításául ezen szűk keretbe elegendő, e két tudós férfin elméletét 
ösmerni.

Különben ezeu soroknak sem volt egyéb célja, mint a t. Olvasónak fi
gyelmét oly vitás pontra irányozni, mely már két évszázad óta küzdelemben 
tartja a physikusokat a nélkül, hogy a tudomány az által csak egy lépéssel 
is e tekintetben előre haladna. Ott vagyunk, hova bennünket Newton geniusa 
hozott. Ily nagyszerűek a. nehézségek, melyekkel az emberiség megküzdeni 
kénytelen, ha miveltségét csak egy lépéssel is előbbre akarja hozni. De más
részről bámulatos az emberek fáradlmtlansága a kutatásban, mely egyedül 
képes a legnagyobb nehézségek leküzdésére és a tudomány további fej
lesztésére.

Kmet János
tanár.



I. A d a t o k  i s k o l á n k  ez  év i  é l e t é h e z  é s  v e g y e s
k ö z l e m é n y e k .

A beiratások, felvételi és javito vizsgálatok szeptember hó 1 —4-ig tar
tottak. Isten segedelmével 5-én ünnepélyesen megnyitottuk az uj tanévet s 
G-án megkezdettük a tanítást. Fájdalommal kellett tapasztalnunk ismét, hogy 
a súlyos csapások, melyek egy idő óta iskolánkra nehezednek, nem értek 
még véget. A Mindenható úgy akarta, hogy az 188'/2 tanév is iskolánk törté
netében szomorú időszakot képezzen.

1881. évi október hó 24-én alumneumunknak sok éven át lelkiismeretes 
s buzgó ephorusa, Bothár Sámuel úr, végezé be hosszas szenvedés után 
munkás életét. Felettébb megszoiuoritott bennünket továbbá nagyérdemű s 
forrót) szeretett felügyelőnknek, tek. dr. Dillnberger Emil úrnak, f. évi már
cius hó 31-én váratlanul bekövetkezett halála. E köztiszteletben állott jeles 
férfiúban, ki az atyjától örökölt protestáns szellemben bölcsen s keresztyéni 
szelídséggel kormányozta egyházunkat, iskolánk egyik legfőbb támaszát s igaz ba
rátját veszité; szegény tanulóink pedig, kiket évek hosszú során át megbetegedés 
esetén ingyen gyógyított, kora elhúnytával nagylelkű jótevőjüktől fosztattak 
meg. Nagyméltóságú báró Radvánszky Antal úrnak í. évi június hó 7-én tör
tént gyászos kimultával úgy hazánkat, mint honi ev. egyházunkat ért pótol- 
hatlan veszteségből fájdalom! nekünk is bőven kijutott. A nagynevű dicsőült 
férfiú számos éven át a beszterczebányai ev. egyházközségnek is felügyelője 
vala s mint ilyen magának nálunk is soha el nem évülő s mindnyájunkat örök 
hálára kötelező érdemeket szerzett.

Ezek a mi felejthetetlen halottjaink.
Az isteni gondviseléstől nyert ajándékok szerint munkálkodtak ők mind 

a hárman egyházunk jólétén és felvirágozásán. Áldás poraikra! Hála emlé
kezetüknek !

Egyházi és iskolai felügyelővé híveink osztatlan bizalma folytán f. évi 
május hó 20-án tek. Städler Tófor úr lön. Vezérelje Istenünk kegyelmével 
uj felügyelőnket diszes állásában! Áldja meg törekvéseit!
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Varga Mihály és Junker Ágoston urak múlt évi december hóban ren
des tanárokká lettek. Koronázza a megérdemlett siker munkájukat!

Özvegy Dillnbergerné * asszony Ő nagysága a pap- tanár-tanítói nyugdíj
alap javára, elhúnyt férje emlékét ily módon is megörökítendő, 400 o. é. 
forintot adományozott. Fogadja e helyről is nagylelkű ajándékáért hálás 
köszönetünk kifejezését.

Növendékeink egészségi állapota az őszi hónapokban nem volt kedvező. 
Többen diphteritis —> és vörhenyben szenvedtek. Egy tanulónk fájdalom! okt. 
15-én meg is halt. Az elhúnyt kedves és mindnyájunk által szeretett fiú neve: 
Gryllusz Gyula. Nyugodjék békében!

Tanulóinknak magaviseleté általánosságban kielégítőnek mondható. Csak 
kevés eset adá magát elő, a hol az iskolai törvények értelmében egyeseket 
szigorúbban is meg kellett fenyitenünk. Kizárással nem volt büntetve 
egy tanuló sem.

Az iskolai törvények október 3-án olvastattak fel s magyaráztattak 
meg az ifjúságnak.

Az ist. tiszteletet az ifjúság vasárnaponkint szorgalmasan látogatta, 
mindig legalább egy tanár kíséretében. Az úrvacsorájával két Ízben élt, u. m 
O c t o b e r  31-én és március 28-án.

Intézetünk tannyelve: a magyar nyelv; az alsó két osztályban segéd
nyelvek: a tót és német nyelv.

Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk:
a) erkölcsi magaviseletben: 1 jó, 2 = szabályszerű, 3 =  rossz.
h) a tanulmányokban való előmenetelben: 1 jeles, 2 — jó, 3 - 

elégséges, 4 -  elégtelen.
Azon tanulók, kik egy vagy két tárgyból elégtelen osztályt kaptak, a 

tanári kar engedelmével pótvizsgához bocsáthatók; ha azonban valakinek több 
tantárgyból, van elégtelen osztályzata, az osztály ismétlésére utasíttatik.

A t. ez. szüléket fiaiknak évközben tanúsított előmeneteléről az év 
folytán több Ízben értesíteni el nem mulasztottuk.

Az első félév januárius 28-án végeztetett be; a második félév február 
1-én kezdődött.

Az évi szigorlatok június 14—20-ig folytak le. — A tanév Ő főtiszte- 
lendősége a superintendens úr képviselőjének, nt, Mockovcsák János, zólyotn- 
egyházmegyei főesperes úrnak jelenlétében az ünnepélyes közvizsgával június 
21-én záratott be. Ezen alkalommal osztattak ki az ösztöndíjak és jutalom 
könyvek is.

3
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II. I g a z g a t ó  t a n á c s .

Gymnasiumunk a besztercebányai ág. b. ev. egyházközségnek, mint ezen 
intézet tulajdonosának és fentartójának kebeléből választott igazgató tanács 
vezetése alatt áll.

Tiszteletbeli elnöke: báró Radvánszky Antal Ő nagyméltósága, valósá
gos belső titkos tanácsos, egyetemes felügyelő stb. mint egyházunk tiszte
letbeli felügyelője. Meghalt f. é. június hó 7-én.

Elnöke: tek. dr. Dillnberger Emil úr. helybeli felügyelő; ennek elhalá
lozása után hivatalbeli utóda: tek. Stádler Tófor úr.

Tagjai: nt. Pénzéi Antal és Moczkovcsák János T. lelkészek, Bur- 
kovszky Kálmán, Bothár Samu, Uiexler Frigyes, Gálly Samu, Greisinger 
János, Hulley Dániel, dr. Mályusz Károly, Szumrák Pál, Thurzo Lajos, Vágner 
Károly, Grossmann Lajos, Lindtner Dániel, Orphanidesz Károly, Polevkovics 
János és Hlavatsek András e. é. igazgató tanár.

III. T a n á r i  s z e m é l y z e t :

Grossmann Tódor Lajos, r. t. tanította a latin nyelvet a III. és IV., 
a lót nyelvet az I. és II., a szépírást az I. és II. osztályban. Heti óraszáma 17.

Jllavatsrl, András, r. t. és ez é. igazgató tanította a vallástant 1 —IV.,
a latin, magyar nyelvet és földrajzot az I. osztályban. Heti óraszáma 19.

Junker Ágoston, r. t. tanította a német nyelvet az I—IV., a természet
rajzot. az I. II., a történelmet és földrajzot a II. és IV. osztályban. Heti 
óraszáma 20.

Kmety János, r. t. tanította a mennyiségtant az I., II. és IV., a ter
mészettant a III. és IV , a magyar nyelvet a IV. és a tót nyelvet a III. és 
IV. osztályban. Heti Óraszáma 20.

Varga Mihály, r. t. tanította a latin nyelvet a II., a magyart a II.
és III., a történelmet, földrajzot és mennyiségtant a III. osztályban. Heti
óraszáma 20.

Jcygzet. A vallástanban róm. kath. tanulóink dr. Gonda György helybeli 
róni. kath. főgymnasiumi bittanár, mézes vallásu tanulóink pedig Hirsch- 
Goldzieher Izrael besztercebányai főrabbi által oktattattak.

IV. T a n t e r v .
I. osz tá ly .  F ő n ö k e :  Junker Ágoston.

1. Vallástan, h. 2 óra. A téli félévben: ó-szövetségi válogatott tör
ténetek alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; Palaestina föld
rajza. T. k. Noszág és Calvi.



19

A nyári félévben: a fiz parancsolat; a magyaroknál Vendel-Pálfy, a 
németeknél Irmischer szerint, a tót születésiteknél pedig a zólyomi ev> espe- 
resség által kiadott káté nyomán.

2. Latin nyelv, k. fi ó. Mondattani alajton a névalakok és a „sum“ 
ige, megfelelő fordítási és elemzési gyakorlatokkal; a szükséges szók emléke
lése; házi és iskolai dolgozatok. T. k. Schulz-Kiss.

3. Magyar nyelv. li. 3 ó. Mondattani alapon a teljes alaktan. Egyszerű 
bővített mondatok elemezése és szerkesztése; válogatott olvasmányok fejte
getése, fordítása és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Dr. Lutter N. nyelv
tana és Dlhányi Zs. olvasókönyve.

4. Német nyelv, h. 2 ó. A fő-, melléknév és névmás alaktana; fordí
tások, elemzések. T. k. Toepler nyelvtana.

5. Tót nyelv, h. 2. ó. Az elemi iskolából hozott nyelvtani ismeretek 
ismétlése után, a főnevek, melléknevek, névmások és számnevek ragozása; 
olvasmányok, egyes darabok emlékelése, házi dolgozatok. T. k. Mráz F, nyelv
tana és Loos J. o. k.

6. Földrajz, h. 2 ó. A csillagászati és physikai földrajz alapfogalmai. 
A magyar birodalom rövid áttekintése. T. k. Batizfalvi: A földrajz elemei.

7. Mennyiségtan, li. 4 ó. Tizedes rendszer, tizedes törtek; a 4 alnp- 
mivelet nevezetlen és nevezett egész számokkal, tizedes és közönséges tör
tekkel. — Pont, vonalak, szögek, háromszögek. Ezzel összekötve mértani 
rajz körzővel és vonaszszal. T. k. Mocník-Szabóky.

8. Terményrajz, h. 2 ó. Állattan: emlősök, rovarok. T. k. Pokorny- 
Dékány.

9. Szépírás, h. 1 óra.

II. osztá ly .  Főnöke: Varga Mihály.

1. Vallástan, h. 2 ó. Az Uj-szövetség nyomán: Jézus élete.
2. Latin nyelv, h. 6 ó. Az I-ső osztály pensumának folytonos ismétlése 

mellett az igeragozás, gyakorlatok elemzése és fordítása; szók emlékelése, 
házi és iskolai dolgozatok. T. k. Schultz-Kiss latin nyelvtana és gya
korló könyve.

3. Magyar nyelv, h. 3. ó. Az alaktan, különösen az igeragozás; egy
szerű bővített mondat. Válogatott darabok olvasása, elemzése és emlékelése, 
szóképzés, házi dolgozatok. T. k. mint, az I. osztályban.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Az alaktan befejezése, olvasmányok, Írásbeli 
dolgozatok. T. k. Töpler nyelvtana; Lüben és Nacke o. k. III. r.

5. Tót nyelv, li  2 ó. Az első osztálybeli anyag tüzetes\ ismétlése után 
az ige. Olvasmányok, egyes darabok emlékelése, elemzése, házi dolgozatok. 
T. k. mint az I. osztályban.

6. Történelem és földrajz, h. 4 ó. Ókori töri énelem életi rati vázla
tokban. Europa (Magyarország kivételével) és Ázsia földrajza; térképek ké
szítése. T. k, Zsilinszky történelme és Batizfalvi földrajza.

2*
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7. Szám- és mértan, h. 4 ó. Az első osztály pensumának átismétlése után 
a rövidített számolási módok; viszonyok, arányok, egyszerű hármasszabály, 
egyszerű kamatszámolás száztól, százra és százban, olasz gyakorlat, A négy
es sokszögek alakítása, területszámitás; Pythagoras tantétele, egyenes vonalú 
idomok átalakítása, mértaniviszonyok, arányuk, háromszögek hasonlósága 
megfelelő mértani rajzzal. T. k. Moőník-Szabóky.

8. Terményrajz, h. 2 ó. A téli félévben: madarak, hüllők, kétéltűek és 
halak. T. k. Pokornv-Dékány. A nyári félévben: növénytan. T. k. I’okorny- 
Dékány.

!). Szépírás, h. 1 óra.

III. osztály. Főnöke: Grossmann Lajos.

1. Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén egyháztörténet s a. magyarhoni prof. 
egyház története. T. k. Pálfy S. (magyar) és Baltik F. (tót).

2. Latin nyelv, h. ti ó. Az alaktan folytonos ismétlése mellett az eset
tan, megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Olvasmányok Elischer olvasókönyvéből: 
A Rómaiak történetének első 18 fejezete, Aeneas Latiamban való megtelepe
désétől Ancus Márciusig. Elemzések és házi dolgozatok. T. k. Schultz-Kiss 
nyelvtana és gyakorló könyve, Elischer olvasókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Az alaktan, különösen az igeragozás átismét
lése után egyszerű-bővített és összetett, mondatok, óráról-órára készített pél
dákkal; az írásbeli jegyek használata egyszerű-bővitétt és összetett monda
tokban; válogatott darabok olvasása, elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. 
T. k. Torkos magyar nyelvtana és Erdélyi-Indali Péter olvasókönyve III.

4. Német nyelv. h. 2 ó. Mondattan, olvasmányok és irálygyakorlatok. 
T. k. Töpler ny. Lüben und Nacke o. k. IV. r.

5. Tét nyelv, h. 2 ó. Az alaktan ismétlése és befejezése; mondattan, is
kolai elemzések és házi dolgozatok. T. k. Mráz F. ny. t„ Loos J. o. k.

ti. Földrajz és történelem, h. 4 ó. Afrika, Amerika és Ausztrália phy- 
sikai és politikai földrajza. — A közép- és újkor történelme életrajzi vázla
tokban, megfelelő tali abroszok használatával; térképek rajzolása. T. k. Ba- 
tizfalvi J. földrajza és Zsilinszky történelme.

7. Mennyiségtan, h. 4 ó. A betű számtan elemei, hatványozás, gyök
vonás. — A kör, kendék, mentelék, hajtalék, a megfelelő mértani rajz. T. k. 
Mocník-Szabóky.

8. Természettan, h. 2 ó. A testek általános tulajdonságai, a részecs- 
erők hatása, hőtan. A vegytan elemei. T. k. Greguss Gy. és Febér-Ipoly.

IV. osz tá ly .  F ő n ö k e :  Kmety János .

Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén hit- és erkölcstan. T. k. Tischer- Margó- 
csy (magyar), Palmer (német), Kuzmányi (tót).

2. Latin nyelv, h. G ó. Az alaktan és esettan ismétlése után az idő- 
és módtan fordítási gyakorlatokkal; házi és iskolai dolgozatok; prosodiából
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a lényegesebb szabályok. Cornelius Nép - >sl>ól: Epaminondas, Pelopidas, Iphi
crates, Chabrias, Hamilcar, Hannibal című szakaszok fordítva, elemezve és 
részben emlékelve. Ovidinsból: Metam. VIII k. ( ill—721. De Baucide et 
Philemone. Tristium III. k. t Heg. 1 -78-ig. T. k. Schultz-Kiss nyelvtana és 
gyakorlókönyve, Cornelius Nepos, ed. Vass; Ovidius e. Veress.

Magyar nyelv, li. 2 ó. Az alak- és mondattan ismétlése, körmon- 
daltan, válogatott darabok elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. 
Torkos ny.; Erdélyi-Imiali o. k.

4. Német nyelv, h 2 ó. A mondattan befejezése, olvasmányok, irály
gyakorlatok. T. k. Georg ny,, Lüben mid Nacke o. k.

ű. Tót nyelv, h. 2 ó. Egyesülten a III. osztályával.
ti. Földrajz és történelem, h. 4 ó. Magyarország története és földrajza. 

T. k. Horváth Mihály (kis kiadás) és Visontai.
7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Összetett viszonyok és arányok, összetett, hár

masszabály, egyszerű kamatszámolás, időhatár-számolás, társaság-szabály, ve
gyítés-, láncz-szabály, kamatok kamatja. Első fokú egyenletek egy és több 
ismeretlennel. •— Tömörmértan T. k. Moéník-Szabóky.

8. Természettan, b. ti. ó. Nyug- és moztan, delejesség, villaiivosság, 
hang-, fény- és hőtan, megfelelő kísérletekkel. T. k. Greguss Gy.

V. M el l é k in  léze lók .

1. líajziskola. A gymnasium valamennyi növendékére nézve a rajz 
kötelező tantárgy. A rajz iskolákét fokosztályból állott; az egyikben az 1. és II. 
a másikban a III. és IV. o. növendékei nyertek heti két-két órában oktatást.

Az oktatásért két frtnyi külön dij járt, mely azonban a szegényebb ta
nulóknak el is engedtetett. Tanár: Klemens József.

2. Az énekiskola. Az ének a helybeli ev. egyházközség határozatánál 
fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Az énekiskola szintén két 
tanfolyamból állott, hetenkint két tanórával. A kezdők tanulták az elemeket, 
a haladók énekeltek négy hangban, többnyire egyházi énekeket. Énektanár: 
Polevkovics János.

3. Testgyakorló intézet. A testgyakorlatok az egyházközség sajátját ké
pező s a gymnasium tőszomszédságában fekvő tornahelyiségben tartatnak. A 
tanítás, minthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen, csak a kedve
zőbb őszi és tavaszi hónapokra terjesztetett ki. A gyakorlatokat két csoport
ban (kezdők és haladók) Drohbu András, kelybelyi ev. elemi tanító és okle
veles tornász vezette, hetenkint négy órában.

4. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanulókat, a kik 
erre önként jelentkeztek, nt. Pénzel Antal, helybeli ev. lelkész úr oktatta, 
hetenkint két órában.
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VI. T a n e s z k ö z ö k .

I. Könyvtáruk.
a) A gymnasiumi könyvtár áll 3825 kötetből. A lefolyt tanévben részint 

ajándékozás, részint vétel utján 103 kötettel szaporodott. Megszereztettek 
egyebek között: Klöden, Handbuch der Erdkunde. Falke, Hellas und Rom- 
Czuczor Gergely és Fogarasi János, A magyar nyelv szótára.

E könyvtárt több könyv ajándékozása által gyarapították: a Franklin- 
társulat; Nagel, Eggenberg, Lampe], Dobrovszky, Ziláby könyvkiadó urak; 
Junker Ágost tanár, Schwarz János könyvkötő. Néhai Dillnberger Károly, in
tézetünk egykori tanárának s egyh. felügyelőnek örökösei a boldogaltnak 
egész könyvtárát a besztercebányai ev. egyházközségnek ajándékozták. — E 
könyvtár, melyet az ajándékozók kijelentése szerint, gymnasiumunk is hasz
nálhat, külön kezeltetik s áll 726 kötet könyvből, 3 atlaszból és 27 
térképből.

Könyvtárnok: Grossmann Lajos.
h) Az ifjúsági könyvtár 1043 kötetet foglal magában. Ez idén nagyob- 

bára ajándékozás, de vétel utján is 40 kötettel szaporodott.
A szives adományozók névsora a következő: Markovira Samu IV. o. t . ; 

Zorkóczy Károly, Zorkóczy Samu, Kollár Károly III. o. t ; Kuesera János, 
Dávid Béla, Melna János, Gryllusz János, Baulinyi Dániel II. o. t.; Iíorbélyi 
János, Ghovan Ódon, Tvrdony Ervin és Turzo Iván I. o. tanulók.

E könyvtár hetenkint kétszer volt nyitva.
Könyvtárnok: Kmety János.
A vétel utján megszerzett könyvek 107 írt. 70 krba kerültek.
Előfizetünk még évenkint a „Theologiai könyvtár“-ra, nemkülönben a 

„Protestáns egyház s iskolai lap“-ra is.
II. Szertárai; és gyűjtemények.
1. .1 földrajzi gyűjtemény áll 27 térképből (17 földrajzi, 10 történelmi), 

6 kötet atlaszból, két föld- és egy égtekéből. Megszereztetett: Európának 
történelmi térképe a refonnátió korából — Spruner-Bretschneidertől.

E szertár gyarapítására 8 irt. 40 kr. íordíttatott.
Felügyelője: Varga Mihály.
2, Az éremgyhjtemény tartalmaz 390 érmet.
Kezelője: Grossumun Lajos.
:■}. Terményrajzi gyűjteményei;.
a) az állat gyűjtemény foglal magában 21 emlőst, 109 madarat. 4 hüllőt, 

egy kétéltíit, 11 halat, 178 kagylót, 364 rovarfajt és 180 tojást
Szaporodott a következő spiritus-praeparatumokkal:

1. Emys europea.
2. Alligátor lucius.
3. Pelias bents.
4. Anguis fragilis.
5. Triton cristatus.
6. Perca fluviatilis.



7. Scomber scombrus.
8. Cottiis gobio
9. Solea vulgaris.

10. Anguilla vulgaris.
11. Hippocampus brevirostris.
12. Tetrodon Solandri.
13. Raja.
14. Squalus canicula.
15. Acipenser ruthenus.
1(1. Petromvzon fluviatilis.

b) A növénygyűjtemény áll 506 növény- s 132 magfajból.
c) Az ásvány gyűjtemény tartalmaz 849 ásványt és 114 jegec/.mintát.
E gyűjtemények gyarapítására 49 írt. 88 . kr. fordít! atutt.
Felügyelő: Junker Ágoston.
4. A mennyiségtani szertár tartalmaz 120 tömörmértani testet s 8 

eszközt,
Kezelője: Kmety János.
5. A természet- és vegytani szertár áll 280 készülék s műszerből.
Ore: Kmety János
6. A  rajzszertár áll 726 rajzmintából.
Felügyelője: Klemens József
7. A zeneszertár. Ez egy liarinoniumot, számos, szerb rnoka által irt 

egyházi és világi énekdarabot és 80 kőnyomatú, egyházi énekekből álló 
füzetet tartalmaz.

Szertárnoka: Polevkovics János.
A szives adományokért ezennel köszönetét mondunk.

VIJ. S e íg é ly ző  in té z e te k ,  ö s z t ö n d í j a k ,  j u t a l m a k .

1. A tápintézet a lefolyt tanévben 23 tanulót látott el ebéddel. Vacsora 
a jelentkezők csekély száma miatt ez évben sem adatott; a jövő tanévben 
azonban, ha legalább 10-en jelentkeznek, adunk vacsorát is.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 fit évi dij fizetendő, csupán ebédért 
20 frt, Ez utóbbi 3 tanulónak egészen, 3-nak pedig felerészben elengedtetett. 
Az elengedett összeg 90 forintot tészen.

Supplicatio utján 432 frt. 60 kr. gyűlt be, nevezetesen: a zólyomi espe- 
rességből 60 frt. 68 k r.; a honti és barsi esperességekből 74 frt 40 kr; a 
nógrádi, pesti, békési, csongrádi és Csanádi esperességekből 175 frt. 27 kr, 
Beszterczebányán gyüjtetett 122 ft. 25 kr. (3 nagysága özv. Dillnbergerné asszony 
10 o. é. frtot ajándékozott az alumneum számára. Beneficiumban részesiték 
tápintézeteseinket: nt. Moczkovcsák János Tivadár főesperes és Ujkereszty 
István, helybeli mészáros urak. Becses adományukért fogadják hálás köszö- 
netünket.
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Tápintézetünk alaptőkéje, beleértve a Heinrich Jakab-féle alapítványt 
is, 6300 forintot tészen. Az aluinneum gondozásával Botbár Samu, egyház- 
községünk érdemes curatora volt megbízva, kinek 1881. évi október hó 24-én 
bekövetkezett halála után a tápintézetesck ellátását a tanév vég' ig a boldogult 
özvegye és fia voltak szívesek magukra vállalni.

2. A gyógy sscralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetében a sze
gényebb tanulók gyógyszertári kiadásai. Jelenlegi állása: 200 írt, Kezelője 
az igazgató.

3. Ösztöndíjul;.
<1) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek alaptőkéje 550 fit, tesz, meg

jutalmaztattak : Marko vies Samu IV7. o. t. 8 írttal és Drako Lajos II. oszt. 
tan. 7 írttal.

b) A mélt. és főt, bányakerületi gyűlés által ösztöndijak címen taninté
zetünknek e tanévre is kegyesen megszavazott 100 o. é. forintot főtiszte
lendő es nagyságos dr. Szeberényi Gusztáv superintendens úr a tanári kar 
ajánlatára a következőleg kívánta szétosztatni: Ailgnsztinovies Nándor és Re
viczky Amand IV. o. tanulóknak egyenkint 20 forintot; Cseesetka Dániel, 
Rlauszer Árpád, Szlancsik Bogyoszló, Zorkócy Samu III. o. t, egyenkint 10 
forintot; Paulinyi Dániel II. o. t. 10 irtot; Komáry Gyula I. o. tanulónak 
10 irtot.

Ügy a mélt. és főt, bányakerületnek, mint főképen Ő főtisztelendőségé- 
nek a superintendens úrnak, ki e nagylelkű s szegény intézetünkre nézve 
úgyszólván már nélkülözhetlenné vált segély kieszközlése által ezt magas 
személye iránt a legnagyobb hálára kötelező, ezúttal is legforróbb köszönetét 
mondunk s iskolánk szegényeit továbbra is kegyes pártfogásába ajánljuk.

c) A feloszlott „Zólyom megyei magyar olv. és társáig, egylet“ hagya
tékából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, a ki társai között a tanév 
folytán a magyar nyelvben a legnagyobb előmenetelt tanúsította, Besztercze- 
bánya városának t. tanácsa a tanári kar ajánlatára Blatnicky Pál II. o. ta
nulónak adományozta. Ezen ösztöndíj 6 o. é. irtot tészen.

d) A Heinrich-féle alapból segélyeztettek — egyenkint 7 forinttal — 
Dávid Béla II. o. és Chovan Ödön I. o. t,

(■) A nt. egyházközség által évenkint adatni szokott 10 o. é. frt öt-öt. 
forintjával Lackó József II. o. és Dobsinszky Vladimir IV. o. tanulóknak 
adatott,

f )  A Dilinberger Károly-féle alap (400 o. é. frt., kamatai a végrendelet 
értelmében jutalomkönyvek vételére fordittattak.

A megjutalmazottak nevei a következők: Krcsméry Mdos, Technovszkv 
Ede, Baltik Pál, Csajka András, Paulinyi-Tóth Lajos, Dillnberger Emil, IJu- 
chay János, Ilorenyícky Samu, Seenger Lajos, Hicsko József és Turzo Iván.

ej) A tandíj elengedtetett egészben 11 tanulónak, felerészben pádig 7-nek.
h) A zólyomi esperességi, tanitófiak számára alapított 6 frtnyi szorga- 

lomdijra érdemesül a nt. esperességnek a tanári kar által Laczko József II- 
oszt. tanuló ajánltatott.



VII I  A t a n u l ó k  n é v s o r a . ')
I. osztály.

e 1. Barancsek Péter, Besztercebánya — Zólyom.
‘-'2. Bucsan Pál. Besztercebánya — Zólyom.

3. Bitchier Ferenc, Pásztó — Heves, m mt.
4. Bücbler Miksa, Pásztó — Heves, ni. mt. 

t.5. Brvenik Ágoston, Besztercebánya — Zólyom 
£ (i. ühovan Ödön, Besztercebánya —■ Zólyom, ö.

7. Urobba András, Radvány — Zólyom. 
a 8. Endersz Frigyes, Jaszena — Zólyom.
{. !). Fnrgyik János, Besztercebánya — Zólyom.
10. Gasparik Adolf, Benyus — Zólyom, r. a.

£ 11. Gazdik Gyula, Sz.-Márton — Túróc. 
a 12. Gemzicky Béla, Besztercebánya — Zólyom 
<.13. Heinlein Adolf, Besztercebánya — Zólyom.

14. Hicsko József, Karlova - -  Túróc, a. j. 
a lő. Horn Ágoston, Besztercebánya — Zólyom. 
a 16. Komáry Gyula, Besztercebánya — Zólyom, ö. 
a 17. Korbély János. Besztercebánya — Zólyom.

18. Králik János, Karlova -  Túróc, a.
10. Löwenstein József, Besztercebánya — Zólyom, m. k.
20. Lövi Simon, Szalatna — Zólyom, m. k.
21. Májéi1 Ede, Radvány — Zólyom.

a 22. Maszny Pál, Besztercebánya — Zólyom. 
a 23. Nemann Pál, Szászova — Zólyom.

24. Rásztokay Ede, Rásztoka — Li ptó, a.
25. Seenger Lajos, Hadin —- Zólyom, r. j.
26. Phyladelphi Emil, Bagonya — Hont, a 

l'Ji7. Turzo Iván, Besztercebánya — Zólyom, j.
L 28. Tvrdony Ervin, Radvánv --  Zólyom.

29. Zsorna Ágoston, Ratko-Szuhány — Gömör, a.
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II. osztály.

1. Bankó János, Körmöcbánya — Bars. 
i 2. Blatnicky Pál, Besztercebánya — Zólyom, ö.

3. Chriastely Béla, Libet bánya — Zólyom, a. 
i 4. Dávid Béla. Ulmanka — Zólyom, ö.
£ 5. Dillnberger Emil, Besztercebánya — Zólyom, j.

'£ 6. Drako Lajos, Besztercebánya — Zólyom, ö.

') A rövidítések magyarázata: r. íz  római katholikus; m. n  mézes vallása; mt. ~  
magántanuló; ö n  ösztöndíjas; j. íz  jutalomkönyves; k. zz kilépett; a. ~  alumnista.
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7. Duebaj János, Blatnica — Túróé, j.
I, 8. Gazdik Sándor, Sz.-Márton — Túróez.
c 9. Gryllusz Gyula, Besztercebánya — Zólyom, meghalt. 
10. Gryllusz János, Német-Lipcse — Liptó, a.
I I . Hirsch Sándor, Alsó-Kubin — Árva, ni int.
12. Horenicky Samu, Radvány — Zólyom, j.
13. Hrivnyák Ágoston, Radvány — Zólyom.
14. Koritsánszky Gusztáv, Radvány — Zólyom.
15. Kacséra János, Cseremosno — Túróc, a.
16. Lackó József, Sajba — Zólyom, a. ö.

: 17. Melna János, Besztercebánya — Zólyom.
18. Paulinyi Dániel, Besztercebánya Zólyom, ö 

<-19. Bidder Lajos, Rajec — Trencsén, m. 
t 20. Popper József Alsó-Kubin — Árva, m.

21. Putz Sándor, Surány — Nógrád.
22. Rúzsa János, Radvány — Zólyom.
23. Singer Samu, Szitnyánszka — Hont, m. mt.
24. Spiegel Viktor, Alsó-Kubin — Árva, m. mt.
25. Steiner Ármin, Németi — Hont, m. mt.

III. osztály.

*. 1 Baltik Pál, Besztercebánya — Zólyom, j.
2. Brecska János, Breznóbánya — Zólyom, a.
3. Csajka András, Mosóc — Túróc, a. j.

í. 4. Csecsetka Dani, Besztercebánya — Zólyom, ü.
L 5. Hlavkay Ernő, Zsolna — Trencsén, r.

6. Holescli Ágoston, Besztercebánya — Zólyom.
<. 7. Horn Károly, Besztercebánya — Zólyom, 
t. 8. Klauszer Árpád, Korpona — Hont, ö.
< 9. Kollár Károly, Besztercebánya —- Zólyom.
10. Krim Milos, Cserencsény — Gömör. a.
11. Paulinyi-Tótb Lajos, Sz.-Márton — Túróc, j.
12. Putz Lajos, Surány — Nógrád.

t, 13. Riecsanszky Gusztáv, Besztercebánya — Zólyom. 
i. 14 Rosenauer Károly, Besztercebánya — Zólyom. 
<-15. Ruttkay Géza, Besztercebánya — Zólyom.

16. Singer Mór, Szitnyánszka — Hont, m. mt.
17. Szlancsik Bogyoszló, Poll eh no — Nógrád, ö.
18. Stulec György, Radvány — Zólyom, a.
19. Zorkóczy Károly, — Radvány — Zólyom.
20. Zorkóczy Samu, Radvány — Zólyom, ö
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IV. osztály.

!. Abaffy Braniszló, Tót-Aradác — Tonontál.
2. Adamszky Géza, Rima-Brezó — Gömör, r. a.
3. Augusztinovics Ferdinand, Pásztó -  Heves, ö.

* 4. Dobák Vilmos, Besztercebánya — Zólyom.
5. Dobsinszky Ladomér, Derencsény — Gömör, a. ö. 
íi. Goldperger János, Breznóbánya — Zólyom, a.
7. Izák Pál, Dacso-Lam — Hont, a.

L 8. Jortsik Ferenc, Ulmanka — Zólyom.
*> 9. Krcsméry Géza. Besztercebánya — Zólyom, 

u 10. Krcsméry Milos, Besztercebánya —1 Zólyom j.
11. Markovics Samu, Radvány — Zólyom, a. ö.

*'12. Ondrej Ágoston, Besztercebánya — Zólyom.
13. Petrikovics Ede, Radvány — Zólyom, a.
14. Reviczky Amand, Szlanicz — Árva, a. ö.
15. Teclmovszky Ede, Zólyom-Eipcse — Zólyom, j.

Összes szám 89
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89 31 58 11 62 16 74 4 11 2 12 25 28 12 10 3 71) 7 86 79 7 26 1 1 7 3 9;
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X. T u d ó s í t á s  a  j ö v ő  t a n é v r e  v o n a t k o z ó l a g .

1. Az 1882/83-ki tanév szept. 1-én veszi kezdetét, 3-áig tartanak a 
beiratások, 4-én bekövetkezik a tanév ünnepélyes megnyitása s kezdődik a 
rendes tanítás.

2. A későbben jövők csak azon esetben lógnak felvétetni, ha elkésé- 
söket alapos okokkal indokolták.

3. Tanpénz s más illetékek'fejében űzetnek a jövevények 12 frt. 88 
kr., volt tanulóink 10 frt. 83 kr. Ehhez járul még rajzért 2 frt. Mindezen 
illetékek íélévenkint. is, de mindig előre fizethetők.

4. A tápintézetesek kötelesek a tápdíj felét szintén előre lefizetni az 
ephorusnál. Ebédért 20 frt., ebédért és vacsoráiért 40 frt. fizetendő egész 
évre. A növendékek tapintézetünkben hetenkint kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igazgatóság. Sze
gényebb sorsú szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, hogy az igazgatóság- 
kötelességének fogja ismerni, mennyire lehet, a legolcsóbb szállásokat meg
szerezni.

(i. A szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók helybeli ev. 
egyházunk t. c. piesbyteriumához folyamodhatnak a tápdíj és a tanpénz 
elengedéséért. A jövevény tanulók kérvényei azonban csak a tanév 2-ik felé
ben vétethetnek figyelembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuknak és 
példás magaviseletüknek tanúbizonyságát, intézetünkön már megadták.

A vacsoráért járó díj el nem engedhető.

Ná v é s  tie.

1. Budúci skolsky rok poéné sa 1-ho Sept. b. r., do 3-ho trvá zápis 
n riaditeta. 4-ho otvorí sa skolsky rok slávnostne a poéné sa riadná vy- 
naucovanie.

2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budú móct by fi prijatí, kod opozdenie 
svoje základne odővodnili.

3. Ysetkv skolské poplatky, mimo kreslenia, ohná&njú dohromady u 
novo príchodzích ziakov 12 zl. 88 kr.; byvalí chovanci násho ústavu platia 
len 10 zl. 83 kr. Za kreslenie platt sa 2 zl. celorocne. — Poplatky tieto 
mozim i polroéne, vzdy ale vopred platif.

4. Alunmisti májú za st.ravu tiez polovicu vopred u Ephora zaplatif. 
Za holy obed platif sa má 20 zl., za ebed spolu i s vecerou 40 zl. celoroéne. 
Alumneum nase dáva dvaráz tyhodnc múéné jedlo.

5. 0 ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditel’stvo. — Chudobnojsích 
rodicov dovolujeme si upozornif, ze si riaditel’stvo za povinnosf pokladá o 
byty i za sebe levnejsiu cenu staraf sa.

fi. Chudobní, pri tóm ale pilní a mravní ziaci mőzu sa k slávnénm 
presbyterium« zdejsej ev. cirkye prosebne ohrátif o odpu&tenie poplatkov jak 
od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzích nemőzu sa do
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povahy vziat len v druhom polleti, keel totizto prosebnici pilnosf a mravnosf 
svoju uz na nasom ústave skutkom dokázali boli.

Od poplatku za veöeru nemőze sa nikto oslobodif.

1. Das Schuljahr 1882/83 beginnt am 1. Sept. 1. J.. bis 3. dauert die 
Inscription, am 4 ten wird das Schuljahr feierlich eröffnet werden, und der 
regelmässige Unterricht, nimmt seinen Anfang.

2. Die später Angekommenen werden nur in jenem Falle aufgenommen, 
wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Verspätung beigebracht 
haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt hei Ankömmlingen 
12 ff. 88 kr., hei gewesenen Schülern unserer Anstalt 10 ff. 83 kr. — Fürs 
Zeichnen wird eine besondere Jahrestaxe von 2 ff. entrichtet. — Diese Ge
bühren können auch halbjährig, jedoch stets in vorhinein, gezahlt werden.

4. Die Alumnisten haben ebenfalls zu Anfang eines jeden Semesters 
die Hälfte der Alumnealtaxe beim Ephorus zu entrichten Die ganzjährige 
Alumnealgebühr beträgt für das Mittagsmahl 20 ff., für das Mittagsmahl 
sammt dem Abendessen 40 ff. Zweimal wöchentlich wird den Zöglingen 
Mehlspeise verabreicht.

f>. Für die Unterkunft der fremden Schüler sorgt auch die Direction. 
Aermere Eltern wollen hiemit aufmerksam gemacht sein, dass die Direction 
es für ihre Pflicht erachtet, möglichst billige Quartiere zu besorgen.

C. Arme, jedoch fleissige und wohlgesittete Schüler können um Erlas 
des Didaetrums, der Alumneal- und sonstiger Gebühren das löbl Presbyterium 
der neusohler ev. Gemeinde bittlieh angelten. Die diesbezüglichen Gesuche 
der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-t.en Semester berücksichtigt 
werden, wenn die. Dittsteller bereits (.hatsächliche Beweise ihres Fleisses und 
wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt geliefert halten werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemanden erlassen 
werden.

Z a r  N a c h r i c h t






