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A SPEKTROSKOP AZ ASTRONOMIA SZOLGÁLATÁBAN,
Népszerű természettudományi tanulmány.

Nagy feladatot tűztem ki magamnak. Meg akarom ismertetni az ez 
iránt érdeklődő szives olvasót a földi élet egyedüli kútforrásával, a Nappal, 
annak physikai alkatával, el akarom mondani azt, mily módon jutottak 
a tudomány fáradhatatlan bajnokai ezen, a jelenkor legfőbb büszkeségét 
képező bámulatos eredményekhez, és mind azt néhány lapra terjedő tanul
mányban kell tennem, nemde merész vállalat ? Vaj ha a nagy feladat meg
oldását legalább megközelíthetném!

Az ember örömest a természet urának vallja magát: ez gyermekes 
kérkedés. Mi a röghöz vagyunk kötve, a környezet, az éghajlat befolyása alatt 
fejlődünk, mint földünk bármely más élő lénye, és ha néha egyesek a szel
lem szárnyain nagy bátran felemelkednek, hogy átkutassák a megmérhe
tetlen mindenséget: lankadtan mégis visszatérnek oda, a honnan kiindultak, 
a röghöz, melynek ők szülöttei. Ezzel nem akarom az emberi szellem ha
talmát kétségbe vonni, korántsem ! Hisz kétségtelen, hogy manap a termé
szeti erők legnagyobb része szolgálatunkban van, és bizonyos, hogy a jelen 
és a jövő nemzedék mindegyre folytatni fogja ezen hódításokat; annyit 
akartam csak állítani, hogy elvégre is eljutunk egy határhoz, melyhez érve 
kénytelen lesz a büszke emberi elme szerényen bevallani, hogy ez a «ne
tovább !»

Az imént az embert a föld fiának nevezém, ■— a chinai az ő császárját 
a Nap fiának tartja. Neki igaza van, a chinai császár valóban a Nap fia, de 
ő is az, és mindnyájunk, mert minden szerves élet létezhetésének végoka 
a jótéteményeiben oly pazar Nap, és nekünk felvilágosodottaknak, bizony 
nem volna szabad szánakozóan mosolyogni azon népeken, kik a Napot 
istenükként imádják. Eltekintve attól, hogy földünk a Nap testéből elsza
kadt test, legyen szabad az iménti szavakat röviden indokolnom. A szerves 
élet alapfeltétele a fény és a meleg. Mindkettőt bőven adja a Nap. Borzadva
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olvassuk a sarkutazók leírásait. Ilyen, sőt ennél kietlenebb, mert minden 
életet nélkülöző lenne a föld egész kereksége, ha Napunk megszűnnék vilá
gítani és melegíteni.

Tekintsük meg közelebbről azt a munkát, melyet a Nap érdekünkben 
végez. Mindenek előtt megemlítendő, hogy ő felmelegíti az úgynevezett forró 
égöv levegőjét; azáltal ez megkönnyebbedvén, felszáll a magasba, mig he
lyére a hidegebb levegő tódul, — így keletkeznek a szelek — melyeknek 
hasznáról itt értekeznem nem lehet. A Nap melege elpárologtatja a tengerek 
vizének egy részét, ez a levegővel együtt felemelkedik, itt felhővé alakul, 
mely a szél által hajtva hosszú útra kél, hogy áldást hozzon a tengerektől 
távol fekvő országoknak. A források, a csermelyek, folyók, s az óriás folyamok 
a felhőknek köszönik lételüket, és az ember hányféle képen tudja a folyóviz 
erejét hasznára fordítani! A ki e tárgygyal behatóan nem foglalkozott, az 
az eddig mondottakban nem sokat lát. íme felvilágosításul egy pár szám. 
Ha mi gőzgépek által akarnók azt a vízmennyiséget elpárologtatni, melyet 
a Nap évenkint gőzzé alakít át, arra körülbelül egy billió 16 lóerejü gőzgép 
szükségeltetnék, vagyis a föld felületén holdanként kellene egy-egy 80 lóerejü 
gőzgépet felállítani. Yaljon honnan vennők az ezek fűtéséhez szükséges 
tüzelő anyagot, mert a föld összes fűtőanyaga arra nem elegendő ? Pedig 
a víz elpárologtatósára csak Vs része fordíttatik azon összes melegnek, me
lyet a Nap földünkre áraszt!

Télen a Nap mostoha módjára osztja nekünk a meleget, néha nagyon 
is kis adagokban kapjuk azt. De mi segítünk a bajon: tüzet gyújtunk a kan
dallóban, s nem törődünk a Nap mostohaságával. Nem úgy van az, kedves 
olvasó ! Féltsük bár fával, tőzeggel vagy kőszénnel a kályhát, a meleg, melyet 
most nyerünk szintén a Napból ered. Nemde furcsa egy állítás ? Magam is 
annak találtam, mikor azt először hallottam. Pedig a magyarázat igen egy
szerű. A hő- és fénysugarakon kívül kapunk a Naptól még úgynevezett vegyi 
hatású sugarakat is. Ezek azt eszközük, hogy a növények által a levegőből 
felvett szénsavat alkatrészeire — szénre és oxygenre — felbontják, az előb
biből épül fel a növény, a másik pedig visszakerül a levegőbe, hogy a léleg
zés és a tűz élesztőse által ismét szénsavvá alakuljon. Így tehát a fa a Nap
nak köszöni léteiét, a kőszén pedig nem más, mint egy rég letűnt dús 
flórának a maradványa, melyet a takarékos föld mostohább idők számára 
megtakarított még akkor, midőn a Nap nagy pazarúl árasztü el azt jótéte
ményeivel.

Nagyon hiányos ugyan mit eddig felhoztam, de mégis elég arra, hogy 
bebizonyítottnak tekinthessem az imént kimondott állításomat, mely szerint 
növény, állat és ember a Nap nélkül nem létezhetnék. Ha valamely balsors
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földgömbiül két ä Naptól megfosztaná, megszűnnék azon minden élet. így 
hát életünket a Napnak köszönjük, pedig mily kevesen érzik és tudják azt! 
Különben ez is emberi dolog : élvezni a jótéteményeket, azokat megszokni, 
sőt azokat magának követelni, és — — nem gondolni arra, kitől erednek. 
Hogy mi is hálátlanoknak ne látszassunk, igyekezzünk jótevőnket legalább 
megismerni!

I.

Mellőzve a régi népeknek, különösen a classikus ókornak naiv felfogá
sát az égi testekről, lássunk néhány a Nap alakjáról s nagyságáról szóló 
adatot. A Nap egy óriási gömb, melynek átmérője í 87,000 mérföld, úgy 
hogy térfogatát a földgömbbel összehasonlítva, a Napból több mint 1 'U millió 
akkora gömb telnék ki, mint a milyen a földünk ; vagy pedig nyolcz olyan 
golyó, melynek sugara egyenlő a Hold középpontjának a föld középpontjából 
való távolságával. Ez óriási gömb 2572 nap alatt fordul meg egyszer saját 
tengelye körül. Hogy a Nap annak daczára oly kicsinynek látszik, az onnan 
van, mert távolsága felette nagy: középértékben 20,4 millió g. mfld. Ez oly 
távolság, melyet a gyorsvonat éjjel-nappal egész gőzerővel robogva csak 
300 év alatt futna meg, a hang 14 év, az ágyúgolyó 9 év múlva érkeznék meg 
a Napon, sőt magok a fénysugarak is csak 8 perez és 18 másodpereznyi idő
köz alatt érnek el hozzánk, pedig azok másodperczenkint körülbelül 40,000 
g. mföldet haladnak! — Sajátságos az, hogy ezen óriási test aránylag köny- 
nyű anyagból látszik alkotva, mert a mint a tudósok kiszámították, egy 
köbdecimeternyi (egy liter) a Nap anyagából — feltéve, hogy a Nap egyfor
mán sűrű tömeg — körülbelül csak 1 Va-szer oly nehéz mint a víz, holott 
földünk anyaga a víznél ötször nehezebb. Váljon miből áll tehát a Nap, ha 
az aránylag oly könnyű ? A feleletet későbben fogjuk megtudni. Előbb azt 
hallottuk, hogy földünk a Naptól rendkívül sok meleget kap, s így egyszerű 
dolog feltenni azt, hogy a Nap hőmérséklete roppant nagy lehet. Ennek 
valóban úgy kell lenni. Azt sokan tapasztalhatták, hogy az erősen fűtött, 
talán izzó vaskályha melege egy-két méternyi távolságban még nagyon tűr
hető, s hogy melegét annál kevésbbé érezzük, mennél inkább távozunk tőle. 
Váljon milyen forró lehet a Nap, hogy az még 20 millió mérföldnyi távol
ságban is oly nagy melegítő hatással bir ? Sajnos, hogy a Nap hőmérsékletét 
kutató tudósok egymástól nagy mértékben eltérő eredményekre jutottak. 
Míg némelyek azt állítják, hogy az 50,000—100,000 fokú (Zöllner), mások 
több millió fokra becsülik azt. (Ericson szerint a Nap hőmérséklete 2—3 
millió fok. Secchi szerint 10 millió fok, legújabban Langley állítja, hogy
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a Nap hőmérsékletének minimuma 200,000 fok, de valószínű, hogy az 
10 millió fokot tesz.) Érdekes lenne megtudni azt, mily módon jutott a tudo
mány mindezen adatok birtokába, de azt mint kitűzött tárgyamhoz nem 
tartozót mellőznöm kell.

Minthogy a Nap physikai alkatával akarunk megismerkedni, legelső 
teendőnk lesz megtudni az t: milyennek látjuk a Napot ?

Puszta szemmel — természetesen valami sötét üvegen át — észlelve 
a Napot, aligha valami különöset fogunk rajta észrevenni; fényes korongnak 
látszik az, és igen ritka eset lesz az, hogy rajta egy-egy sötét foltocskát 
veszünk észre. Azért segítségül vesszük az Astronomia hatalmas segéd
eszközét, a távcsövet. A csillagászati távcsövek szerkezetével s az azokkal 
való bánásmóddal szintén nem foglalkozhatunk, azért lássuk hamarjában az 
eredményelvet. A Nap felülete nem egyformán fényes. Azt állítja Secclii, hogy 
az olyanforma kinézésű, mint a milyen az «összefutott» tej erős nagyító 
alatt, tele van az apró, mozgó fényes szemekkel, melyeket rizsszemekhez 
szokás hasonlítani. Ezen sajátságos alkatot a «granulatio» szóval jelölik. 
Aztán láthatók nagyobb fényes foltok, melyeket az angol csillagászok alakjuk 
miatt a fűzfa leveleivel hasonlítottak össze, és ezeknél nagyobb, változó 
alakú és rendkívül fényes foltok a „Napfáklyák“ . Igen meglepő az, hogy 
a Nap tányérjain gyakran egészen sötét, homályos udvarokkal környezett 
foltok a „ Napfoltok“ mutatkoznak. Űj meglepetésben részesül az észlelő 
teljes napfogyatkozás alkalmával: abban a pillanatban, melyben a hold 
tányérja tökéletesen elborítja a Napnak ragyogó korongját, a hold körül fel
tűnő fénylő, sugárszőtte korona ragadja meg a figyelmet. Ez alapján igen 
fényes, de aztán gyorsan enyésző gyűrűt képez, melyből itt-ott széles sugár
kévék nyilainak ki roppant távolságra. Az ezen fenséges látványban elmerült 
szem alig veszi észre, hogy a hold szélén néhol rózsaszínű kidudorodások is 
láthatók, — váljon az eltűnt Nap által megvilágított ormok-e azok vagy 
óriási lángok? Az előbb leírt tünemény „Corona“, a másik „Napdudorodds“ 
(protuberantia) név alatt ismeretes az astronomiában. Mind ezen jelenségek 
megérdemlik, hogy velők kissé tüzetesebben foglalkozzunk.

Vegyük előbb szemügyre a foltokat. A furfangos chinaiak azokat már 
réges-régen ismerték, míg Európában úgy látszik még csak a 17-ik század 
első felében lettek először megfigyelve. (Fabricius 1610,, Galilaei és Schei- 
ner 1611.) Jó távcső igen tisztán mutatja a foltokat, de lehet a távcső segít
ségével a Napnak képét egy fehér ernyőn előállítani, s azt a rajta észlelhető 
foltokkal együtt lerajzolni. Legújabban sikerűit a Napot a felületén mutat
kozó foltokkal együtt lefényképezni. E téren kitűnik a franczia tudós Janssen, 
kinek fényképei meglehetős tisztán mutatják a Nap fénylő felületének hepe-



hnpás alkatát is. A teljesen kiképződött foltnak van egy egészen sötét középső 
x-észe — ez a folt magja — s egy kevésbbé sötét u. n. udvara, mely gyűrű 
módjára veszi körül a magot. Az udvarnak belső része rendszerint fényesebb 
mint a külső. Az udvar gyakran tele van fénylő erekkel, melyek mind a mag 
felé vannak irányozva, ezen erek néha valósággal áthidalják a foltot. Olykor 
az erek hajlottak, mintha valami erő a mag körül igyekeznék őket csavarni. 
A foltok körül majdnem mindig fáklyák tündökölnek. A foltok kiterjedése 
igen különböző. Olykor valóságos fekete pontokat látunk csupán, csakhogy 
ezeknek valódi átmérője 100—200 mérföld, míg más foltoké 2—3000, sőt 
egészen 15000 mérföld. Az első észlelők sokféleképen magyarázták ezen 
tüneményt: az egyik a Nap előtt elvonuló planétáknak tartá, más felhőknek 
vagy pedig füstgomolyoknak tekinté, csak a 18. században bizonyítá be az 
angol Wilson, hogy azok valóságos mélyedések a Nap fénylő anyagában. 
Hogy a foltok természetéről helyes képzetet alkothassunk magunknak, jó 
lesz azok keletkezését egy példában bemutatnom. *

Valamely folt keletkezése állítólag előre megjósolható. Keletkezési 
helyén ugyanis a Nap fénylő anyaga sajátságos vajúdásban van, fáklyákká 
tömörül össze, fekete pontok jelentkeznek, melyek hevesen látszanak ide-oda 
mozogni, míg végre ezek közt egy kezd terjeszkedni s készül a folt. Hasonlót 
észlelt Secchi az 1865 julius 30-án megjelent folt alkalmával. Junius 28-án 
a Nap azon a helyen semmi különöst nem mutatott, még fáklyát sem, 29-én 
m ár 3 fekete pont jelent meg, és 30-án reggel 10 órakor azon a helyen egy 
rengeteg nagy, a föld átmérőjénél HA-szer szélesebb folt látszott, közepén 
fénylő, szétszaggatott tömeggel, forgó, kavargó mozgásban. Ezen cliaosban 
négy, sötét foltokból és széles, hosszú hasadékokból álló mozgáscentrumot 
lehetett megkülönböztetni, melyeken ttíznyelvek s fénylő foszlányok húzód
tak keresztül-kasul. Az észlelő szeiúnt, nincs az a toll, mely a tüneményt 
leírhatná. A foltot lehetőleg gyorsan rajzolták le, de mire az elkészült, a kép 
előbb bevégzett része már alig hasonlított az eredetihez, oly gyorsan változik 
a tünemény. Másnap a folt ketté szakadt, a közepét elfoglalva tartott fénylő 
tömeg óriás folyóként ketté szelte a foltot, a folt hossza kétszer akkora mint 
volt az előbbi napon. Nagyjából megtartá alakját augusztus 27-ig, de szep
tember 17-én, tehát két teljes foi'gás után, már csak 3 fekete pont és fáklyák 
jelölték azt a helyet, hol a leírt borzalmas forrongás ment végbe. Megemlítve 
még azt, hogy a foltban úszó fénylő felhők gyakran eltűnnek abban, felol
dódnak benne, mint a mi légkörünkben szokott néha egy-egy kisebb felhő 
nyom nélkül szétoszlani, hogy némely helyütt rózsaszínű fátyollal látszik az

* Secchi: Le soleil, II. ed. p. 60 stb.
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beburkoltnak, hogy a foltok a Nap forgásának megegyező irányban mozog
nak, máskor pedig a sarkak felét örekednek, — hogy a Nap sequatorának 10°— 
30° naprajzi szélesség közti övben fordulnak elő leggyakrabban, — és hogy 
tartamok egy-két nap és néhány hónap között változik: akkor a foltokat 
jellemző legszükségesebb adatok birtokában vagyunk.

Az az anyag, mely oly rövid idő alatt oly óriási terjedelmű és sebes
ségű változásokon megy keresztül, nem lehet sem szilárd test, sem pedig 
folyadék, arra egyedül légnemű anyag képes, s így a német tudós Zöllner 
nézete, mely szerint a foltok a folyós, izzó Nap felületén képződő salakréte
gek, tarthatatlan, és kénytelenek vagyunk feltenni azt, hogy a Napnak azon 
része, melyet mi látunk, légnemű hahnazattal bír. A Nap azon fénylő rétegét, 
melyben az imént leírt tünemények végbemennek, a mondottak szerint nem 
lehet más, mint valami izzó gáznemü test. A réteg neve „photosphaera“.

De mily anyagból van a photosphaara ? azokból-e, melyek földünket 
alkotják, vagy egészen más, előttünk ismeretlen anyagnak kell-e tartanunk 
a Napot? Ki ennek a megmondhatója?

E kérdés sok ideig felelet nélkül maradt, míg a hatvanas években egy 
szerény physikai készülék a Spektroskop — színképelemző — megadta azt.

n .

A Napról és a rajta történtekről egyedül a napsugarak hoznak nekünk 
tudósítást. Régóta teszik azt, de az ember a rejtett írást nem bírta meg
érteni, míg a legújabb időnek fáradhatatlan s önfeláldozó búvárai meglelték 
ahhoz a kulcsot.

Ezek megértéséhez a fényről való hypothesis ismerete feltétlenül szük
séges. E szerint az egész világűr, s minden henne létező test egy véghetetlen 
finom, finomságánál fogva még a legritkább levegővel sem összehasonlítható 
anyaggal az aetherrel van megtöltve. A világító test ezt az sethert olyforma 
mozgásba hozza, a milyent mindkét végén megerősített kötélen látunk végig 
futni, ha az egyik végét megütjük. A mozgás ezen nemét re^ó'mozgásnak, 
vagy a kötélen keletkező alakról hullámzásnak mondjuk. Természetes, hogy 
egy világító pontból a fény minden lehető irányban sugárzik szét egyenes 
vonalakban. Ha ezen rezgőmozgás szemünkbe ér, felkölti bennünk a fény 
érzetét. Megjegyzendő azonban, hogy a szem csak bizonyos gyorsaságú rez
géseket képes «meglátni», ha a másodperczenként végzett rezgések száma 
csekély vagy pedig szerfelett nagy, a szem nem kap fénybenyomást. Csak 
azon sugarakat látjuk, melyek másodperczenként 400—800 billió rezgést



végeznek. A lassabban rezgő sugarak a hősugarak, a gyorsabban rezgők az 
n. n. vegyi hatásnak. Tartsuk meg még azt, hogy a fénysugár «színe» a rez
gések számától függ, úgy hogy a lassúbb rezgéstől a gyorsabbakhoz térve, 
a színek következő sorba állíthatók: veres, narancs, sárga, zöld, kék, indigó 
és ibolya. Ezeket a színeket egyszerű színeknek, s az ilyen egyszerű színű 
fényt egynemű fénynek fogjuk mondani, a milyen például a sós borszesznek 
jellemző sárga színű fénye. Ha valamely fényforrás több színű sugarakat 
bocsát ki, akkor az kevert fény. A Naptól mind a három fajta sugarakat: liő-, 
fény- s vegyi sugarakat kapunk.

De mire való ezen száraz oktatás ? kérdi a türelmetlen olvasó. Arra, 
hogy az előbb feltett kérdésre a feleletet megérthessük, sőt akarva, nem 
akarva, kénytelen vagyok még többet is elmondani a fény sajátságairól. 
Váljon gyönyörködött-e már a rezgő harmatcseppben, megtört napsugár ra
gyogó színeiben és a szivárvány színpompájában ? Honnan ezen ragyogó 
színek ? A természettan erre azt feleli: ezen tünemény a fénytörésen alap
szik. Ugyanis ha a fénysugár egyik közegből egy másikba ér, például a leve
gőből vízbe, vagy üvegbe, akkor abban megtöretik, azaz előbbi irányából 
valamivel kitér, s úgy folytatja ismét egyenes útját.* A sugár ezen eltérítése 
igen tetemes, ha az új közeg határai egymással szöget képeznek. Erről a kö
vetkező kisérlet által meg lehet győződni. Egy teljesen elsötétített szoba 
ablaktáblájába fúrjunk egy kis lyukat, és tartsunk az ezen behatoló napsugár 
elé piros üveglemezt, akkor egy szemközt felállított fehér ernyőn kis kerek 
foltot fogunk látni. Jegyezzük meg a piros folt helyét. Most vegyünk egy 
háromélü üveghasábot, fektessük azt egyik oldallapjára s állítsuk a piros 
fény-nyaláb útjába, úgy hogy az a hasáb két egymásra hajló lapján kény
telen átm enni: a piros folt az előbbi helyéről eltűnt, és jóval mélyebben 
látható újra. Ha most egymásután még sárga, zöld, kék stb. színű fényt 
ejtünk a hasábra, azt látjuk, hogy a színes foltocska mindig mélyebben foglal 
helyet. Innen azt következtetjük, hogy a különböző rezgési számú sugarak, 
vagyis érthetőbben szólva, a különböző színű fénysugarak különböző törési 
képességgel bírnak: leggyengébben töretnek meg a vörös sugarak, erősebben 
a sárga, még nagyobb mértékben a kék és legjobban az ibolya-színű sugarak. 
Ezek után a figyelmes olvasó maga is megtalálja a feleletet a következő kér
désemre : mi fog történni, ha a kerek-nyiláson az előbb említett sugarakból 
kevert fényt bocsátunk a hasábra ? A különböző színit sugarak az előbb em

* Onnan van, hogy a vizbe mártott páloza töröttnek látszik, hogy egy 
félig vízzel telt palaczkot oldalvást nézve úgy látszik, mintha annak kettős 
feneke volna.
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lített rendben sorakozva ragyognak az ernyőn, s így kerek folt helyett színes 
szalagot nyerünk. Hogy okoskodásunk helyes volt, arról tanúságot tesz 
a szivárvány színeiben tündöklő fényes szalag, melyet nyerünk, ha kis nyí
láson áttörő napsugarakat ejtünk a prismára. Ezen fénj'es szalag, mely nem 
más mint a kerek nyilás megnyúlt képe, «napszínképnek» -— spektrumnak — 
neveztetik. Első, ki a spektrummal tudományosan foglalkozott, volt Gri
maldi, s később Newton, ki azt az ő fényelmélete alapján meg is magyarázta. 
Ha a kerek nyilás átmérője tetemes, akkor a hosszúra nyújtott foltnak csak 
a felső és alsó széle lesz színes, a középső része fehér, mert ott a nyílásnak 
különböző színii képei egymást elfödvén, összekeverednek, mi által ismét 
fehér lény származik. Ha tehát tiszta spektrumot akarunk nyerni, akkor 
igen kis kerek nyilást kell használnunk, vagy a mi ennél sokkal jobb lesz, 
egy igen keskeny, hosszú hasadékot, a milyet e század elején Wallaston 
kezdett használni. Ez által azt nyerjük, hogy a különböző színii keskeny 
képek egymást el nem födve egymás mellé sorakoznak, mi által a szivárvány 
színeiben tündöklő tiszta spektrumot nyerünk, melynek szélessége egyenlő 
a hasad ék hosszával, és melynek hosszúsága függ az üveg-hasáb dispersiójá- 
tól, vagyis színszoró képességétől. Belátható, hogy igen hosszú színképet 
kell kapnunk, ha a liasadékból jövő fény-nyalábot egymás mellé állított több 
prismán kényszerítjük átmenni.

A szives olvasó megengedi, hogy ismét egy kérdést intézhessek hozzá. 
Ugyanis, jól meggondolva azt, hogy a spektrum a hasadéknak különböző 
színű, temérdek sok egymás mellett keletkező képeiből á ll : milyen spek
trumot kell nyernünk ha a kevert napsugarakból — mielőtt azok a hasadékra 
esnének, valami módon a sárga sugarakat eltávolíthatnók ? Nemde olyant, 
melyben a hasadék sárga képe hiányzik ? a sárga sugarak helyén sötét csí
kot kell látnunk, mert hiszen sárga színii sugarak nem esvén a hasábra, 
nem is keletkezhetik a hasadék sárga színű képe. Ilyet észlelt legelőször Wol
laston (1802), ki azt látta, hogy a Nap spektrumában nem egy, de igen sok 
sötét vonal van, csak hogy ezen csodálatos felfedezésnek nem tulajdonított 
nagy fontosságot, nem sejtette, hogy ezek a sötét vonalak az említettem rej
tett írásnak betiii, melyeket egyszer ismerve, megtudhatjuk azt, mily anya
gokból áll Napunk. Utána jóval későbben fedezte fel újra ezen sötét vonala
kat a híres német optikus Frauenhofer, ki azokat gondosan tanulmányozva 
lehetővé tette az egymást gyorsan követő bámulatos és messzevágó felfede
zéseket. Ezen sötét vonalakat az ő tiszteletére Frauenhofer-féle vonalaknak 
nevezték.

Mielőtt ezen felfedezésekről szólnánk, ismerkedjünk meg azon fontos 
physikai készülékkel, mely azokat lehetővé tette. A spektrum egyik előállí
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tási módját már ismerjük, nem kell ahhoz több, mint egy keskeny hasadék, 
egy vagy két iivegprisma és egy fehér ernyő. Mondanom sem kell, hogy ez 
igen primitív s pontos észleletekre épen nem alkalmas módszer, pedig itt 
pontosság kell, rendkívül nagy pontosság! Ezt el lehet érni azáltal, ha a 
spektrumot nem vetítjük ernyőre, hanem ha a prismából kiérő sugarakat 
egy jó távcsővel fogjuk fel. Az ily módon felszerelt készülék neve Spektroskop 
— színképelemző — és rendeltetése a különböző világító testek által kiárasz
tott fényt alkotó elemeire, az egyszerű színekre felbontani.

A Spektroskop nélkülözlietlen alkatrészei a «colimator», a hasáb és a 
távcső, melyek egy kis asztal formájú fémkoronghoz vannak erősítve. A coli
mator egy fémcső, egyik végén van a hasadék, mely kiváló gonddal oljTformán 
van szerkesztve, hogy az azt alkotó fémlemezek egyike finom csavar segítsé
gével mozgatható lévén, a hasadék szélessége tetszés szerint változtatható, 
úgy azonban, hogy a hasadék alakja mindig keskeny derékszögű négyszög 
marad. A colimator másik végén van egy gyűjtő-lencse, melynek az a ren
deltetése, hogy a hasadékon átjövő fénysugarakat párhuzamosokká tegye, ez 
oknál fogva a lencse oly távolban megerősítendő, hogy a hasadék a lencse 
gyúpontjában legyen. Következik a prisma -— esetleg több prisma, — és a 
távcső. A prisma által szétszórt sugarak a távcső tárgy lencséje által úgy 
egyesíttetnek, hogy a lencse gyúpontjában keletkezik a spektrum •— a hasa- 
déknak kisebb-nagyobb számú színezett képei — a melyet a távcső okulárján 
át nézünk. Az okulár csavar által mozgatható, hogy azt az egyes vonalokra 
élesen beállíthassuk. Itt bővebben nem fejtegethető okból a prisma úgy he
lyezendő el, hogy a reá eső s belőle kiinduló sugarak az illető oldallapokkal 
egyenlő szögeket képezzenek, vagyis a tudósok nyelvén szólva, hogy a sugár 
eltérítése minimális értékű legyen. Minthogy pedig a különböző színű suga
rak minimális eltérítésének a prisma más-más helyzete felel meg, szükséges 
arról is gondoskodni, hogy a prisma saját tengelye körül forgatható legyen. 
Megjegyzem még, hogy a hasadék függélyes állású, következőleg a hasáb is 
az egyik alapján állítandó fel.

Ilyen készülék segítségével hozzá látott Frauenhofer a Nap színképé
nek tanulmányozásához. A spektrumot széliében számos sötét vonal szeli 
át, miuden részében. A legvastagabb és legsötétebb vonalakat az alphabet 
nagy betűivel jelölte meg még pedig A—H-ig, A, B, C vonalak a spektrum
nak vörös, D a sárga, E a zöld, F  a világos kék, G a sötét kék és H a spek
trum ibolya színű részében vannak. Nemsokára azt találta, hogy kifogyott a 
betűkből, mert a sötét vonalak száma több százra rú g ! Most szükségessé 
vált a vonalak helyét és azoknak egymástól való távolságát pontosan meg
határozni. Azért a spektroskophoz még egy alkatrészt kellett toldani. Ez egy
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üveglemezre lefényképezett mikrométer osztályzatból áll. Ezt egy csőbe 
helyezzük, melynek másik végén egy gyűjtő lencse van. A gyűjtő lencse az 
osztályzat nagyobbított képét állítja elő, lia az üveglemez elé kis lángot he
lyezünk. E csövet úgy kell elhelyezni, hogy az osztályzat képe a prisma azon 
lapjára vettessék, mely a Spektroskop távcsöve felé fordul, most az üveg- 
prisma síma lapja a távcsőbe reflektálja azt, úgy hogy ebbe betekintve az 
osztályzat tisztán látható közvetlenül a spektrum felett. Ezen önkényesen 
választott léptek szerint meghatározható a vonalak egymástól való távolsága, 
s így a Nap spektruma lerajzolható minden jellemző vonalaival együtt. Mel
lékesen jegyezem meg, hogy a vonalak mérése más módon is kivihető.

Frauenhofer hozzálátott a Nap színkép rajzának elkészítéséhez, mun
káját befejezte Yan der Viliigen. A mint azonban hatalmasabb spektroskopo- 
kat kezdtek használni. — Kirchhoff volt az első, ki a fényt több prismán kény
szerítő átmenni — kitűnt, hogy Frauenhofer eredményei csak nagyon durva 
körrajzban mutatják a tüneményt, mert a sötét vonalak-száma sok ezerre 
rúg. Úgy jártak ezekkel a sötét vonalokkal, mint az ég csillagaival: mennél 
erősebb távcsövet használunk, annál több csillagot látunk, mennél jobb a 
Spektroskop annál több vonal fedezhető fel. A hol Frauenhofer egyetlen sötét 
vonalat látott, ott most néhol kettőt, másutt egesz nyalábot lehetett észre
venni, s a hol semmiféle vonal nem volt, ott újak tűntek fel. Csak egy pél
dát említek: Frauenhofer a spektrum sárga részében egy erős sötét vonalat 
látott, a mit D-vel jelölt meg, ezt nemsokára kettőre választották szét (Di és 
D2), legújabban pedig egy búvár e kettő között tíznél több rendkívül 
finom vonalat számlált meg. Ily körülmények közt nem csoda, ha újra kellett 
a spektrum tanulmányozásához, a vonalak meghatározásához és egy ponto
sabb rajz elkészítéséhez hozzálátni. A nagy munkát megkezdő Kirchhoff, se
gítve Hofman által. Ketten A—G-ig körülbelül kétezer vonalat mértek meg, 
a munkát befejezte Thalén, az eredmény a Nap spektrumának egy 3,7 méter, 
hosszú képe. Kirchhof azért volt kénytelen a munkát abban hagyni, mert 
szemét a fárasztó munka következtében vakság fenyegette. Sok tudós drágán 
szerzé a halhatatlan nevet! Legújabban a new-yorki physikus Kutherfurd 
elkészítő a Napspektrum photographiáját. Nem hagyhatom említés nélkül 
Angstrom és Mascart fáradságos munkájit, kik az egyes vonalak fénysuga
rainak hullámhosszát határozták meg. Angstrom Kirchhoff tábláiból új raj
zot állított elő, melyben az egyes vonalak távolsága nem egy tetszőleges 
hosszegység, hanem a különböző színű sugarak hullámhosszának aránya 
szerint van meghatározva, ezt folytatta Cornu a vegyi hatású sugarakra nézve.

Bámulatos munkák, az meglehet, de hogy tudom meg ezekből azt, 
hogy a Nap mily anyagokból áll ? Az eddig emlitett munkák megismertet-
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tok velünk a rejtett írás jeleit, most egy oly tünemény-csoportra hívom fel 
a szives olvasónak figyelmét, a mely az olvasáshoz szükséges kulcsot adja 
kezünkbe.

III.

Vizsgáljuk meg más világító testek izzó, szilárd és folyós, valamint 
gázalaku testek spektrumát, rendkívül érdekes és egymástól nagyon külön
böző tüneményeket fogunk látni. A fehér izzásig hevített szilárd és folyós 
testek előttünk már ismeretes spektrumot adnak, megvan benne mind a 
hét szín, de bármily hatalmas eszközt használjunk, sehol egyetlen egy sötét 
vonal sem szakítja meg a szivárvány színeiben ragyogó fényes szalagot. Ezt 
a spektrumot ez okból ,,folytonos“ spektrumnak mondhatjuk. Folytonos 
színképet ad a gyertyának vagy a világító gáznak a lángja is, mert ezek vilá
gító képességüket a lángban izzó szilárd szénrészecskéknek köszönik.

Most gyújtsunk meg egy alkohol lámpát, melynek kanóczára egy kis 
konyhasót szórtunk és irányozzuk a spektroskopot a kisértetes fényű lángra : 
a szép spektrum eltűnt, csak két keskeny sárga vonalat látunk szorosan 
egymás mellett. Más anyagokat elpárologtatva valamely erős, de nem vilá
gító lángban mindig csak egyes, kisebb-nagyobb számú és különböző szinü 
ragyogó vonalakat fogunk felfedezni. Nevezzük ezen fajta színképet vonalos- 
spektrumnak. Ezen spektrumot nem az alkohol színtelen s nem világító 
lángja képezi, hanem az abban elpárolgó fém; így a két sárga vonala konyha
sóban foglalt és a nagy meleg következtében elpárologtatott Natriumfém 
izzó gőzének a színképe. Számos kísérletből kiderült, hogy az izzó fémgőzök 
és az úgynevezett gázok legnagyobb része is mind vonalos spektrummal bir, 
ha sikerül azokat izzóvá tenni. Némely fémek aránylag csekély hőmérséklet 
mellett párolognak el, ilyenek a natrium, kalium, lithium, thallium stb. s így 
színképüket nyerhetjük, ha az említett anyagokból kis darabkát egy platina
sodronyra erősítve, azt vagy a borszeszlámpa vagy pedig a Bunsen-féle lámpa 
lángjába tartjuk. De hogy nyerjük a nehéz fémeknek, az arany, ezüst, vas, 
réz stb. spektrumait ? Yan egy hőforrásunk, melylyel a legnagyobb meleget 
bírjuk előállítani, az a villamosság; segítségével kétféle módon érünk ez élt. 
A kérdéses fémből készült két kis pálezikát állítsunk kis távolságban szem
közt egymással és igtassuk azokat egy erős indukált villamáramba. A mint 
az áram megindult, a két páleza — az elektródok — közt fényes szikrák 
pattannak át, a szikrák a villamáram által elpárologtatott izzó fémgőz. 
A szikra elé állítva a spektroskopot, megláthatjuk a fém színképét.

A fémek spektruma előállítható még a villamos lámpa segítségével is,
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ha az alsó kissé kivájt szénkúpra a megvizsgálandó fémből egy kis darabkát 
teszünk. A mint a galván áram megindul, a szénkúpok megtüzesednek, még 
pedig oly rendkívül nagy mértékben, hogy az alsóra helyezett fém, legyen 
az arany, vagy ezüst egy pár pillanat alatt megömlik s elkezd párologni. 
A két szénkupot beburkoló izzó gőz adja a fém spektrumát. Ha a gázok 
spektrumait akarjuk tanulmányozni, úgynevezett Geissler-féle csőbe zárjuk 
azokat. Ez egy közepén keskeny üvegcső, melynek mindkét végébe egy-egy 
platinsodrony van beolvasztva. A csőben lévő tetemesen ritkított gáz élénk 
izzásba jön, ha villamáramot bocsátunk rajta keresztül.

Most jegyezzük meg azt — és ez felette fontos •— hogy minden fém 
bir sajátságos, őt jellemző spektrummal, a mely a rendes színkép különböző 
helyein feltűnő-egy, két, vagy több, sőt lehet, hogy sok száz fényes vonalból 
áll, és hogy egy bizonyos fém hasonló körülmények közt mindig ugyanazon 
vonalakból álló színképet ad. De ha ez úgy van, akkor a fémek színképei 
könnyen felismerhetők, és ha én valamely lángban egyik vagy másik fémnek 
előttem ismeretes fényes vonalait megismertem, akkor teljes biztonsággal 
állíthatom azt, hogy a lángban az illető fém izzó gőzalakjában van jelen. 
A nátriumgőz spektruma áll két sárga vonalból, a hydrogené 4 vonalból 
(Ha rózsapiros, Hß kékes zöld, H-f kék és Ho ibolyaszínü) és így a két 
sárga vonalat, vagy az említett négy vonalat látva, állíthatom, hogy a lángban 
natrium, illetőleg hydrogen van. íme ez az anyag megismerésének egy egé
szen ívj módja! Nem szükséges azt tudnom, mennyi a kérdéses anyag fajsúlya, 
milyen a színe, fénye, keménysége, törése, szerkezete, más testekre való ha
tása stb. egy perezre kell csak a spektroskopba tekintenem, és megmondha
tom az anyag nevét, megmondhatom azt, akár egy méternyi, akár egy mér- 
földnyi, akár sok millió mértföldnyi távolban legyen is tőlem a fényforrás.

Az anyagok felismerésének ezen új módszerét ,,spektralanalysisnek“ 
-— színképelemzésnek — mondjuk. A spektroskopot legelőször használta ily 
czélra Kirchhoff és Bunsen, a mi természetesen csak ezután volt lehetséges, 
miután a fémek legnagyobb részének vonatos spektrumai meg voltak hatá
rozva. E tekintetben igen sokat köszön a tudomány az előbb említett két 
férfiún kívül még Augström, Tlialén (1405. fényes vonalat határozott meg), 
különösen Hugginsnak és számos más észlelőnek.

A chemikus nagy becsben tartja a spektroskopot és méltán, mert az 
csaknem csalhatatlan és azonfelül bámulatosan érzékeny. így például egy 
hárommilliomodrész milligramm natrium még biztosan felismerhető vele, 
a mire semmiféle más módszer nem képes. Mily rendkívül pontos a szín
képelemző, az kitűnik a következőkből is. Egy Ízben Kirlihoff és Bunsen egy 
bizonyos anyag spektrumát tanulmányozva, új, a vizsgálat alatt lévő anyag
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színképében eddig nem észlelt vonalakat fedezett fel. Addig-addig okoskod
tak azon, míg azt mondták ki, hogy a kérdéses testben valami új, eddig 
ismeretlen elemnek kell lenni. Képzelhető ezen tudósok öröme, a mikor 
csakugyan sikerült azon elemet a testből kiválasztani, ez volt a rubidium, 
mire a cíesium nevű fém következett. Ugyanily módon fedeztetett fel később 
az indium, a thallium, a gallium és a davyum.

Ezek után elhiheti a szives olvasó azt, hogy a Spektroskop segítségé
vel fel lehet ismerni valamely lángban izzó gőz alakjában jelenlevő fém ter
mészetét és igy hozzáfoghatnánk a Nap színképének magyarázatához. De a 
Nap felületén legújabban észlelt némely tünemények elkerülhetetlen szük
ségessé teszik azt, hogy elébb még — habár csak nagyon röviden is — felemlít' 
sem a gőzök és gázok színképeinek tanulmányozásából eredt tapasztalatokat.

Az egyes spektrumokat képező vonaloknak fényerőssége és szélessége 
nem egyenlő. Gyakran egy-egy vonal oly feltűnően széles, mintha nem egy
nemű fény ál tál keletkezett volna — ilyenek a horgany zöld vonalai. — 
A kísérletekből kiderült, hogy a vonalok annál jobban ragyognak, mennél 
nagyobb az izzó gőz hőmérséklete és hogy a vonalak megvastagodnak, ha a 
gőz sűrűsége nagyobbodik, — ■ sőt az is történik, hogy a spektrumban új 
vonalak tűnnek fel, ezek között némelyek az úgynevezett „rövid11 vonalok 
— a spektrumnak alsó szélén láthatók, — olyanok mint a tű hegye. A rövid 
vonalokkal sokat foglalkozott Thalén és Lockyer, kik azt tapasztalták, hogy 
azok csak akkor láthatók, ha a hasadék az elektródok közeléből kapja a fény
sugarakat, s eltűnnek egészen, ha a hasadék a két elektród távolságának 
közepére van irányítva. — Szóval: a mint az izzó gőz hőmérséklete és sűrű
sége nő, a vonalak fényerőssége, száma, vastagsága is nő, gyakran az újonnan 
felmerülő vonalok a többieknél sokkal rövidebbek és hegyesek. — Ha a 
fémet nem tisztán, hanem például a chlorral való vegyiiletét használjuk a 
kísérletnél, szintén csak hosszú vonalakból áll a spektrum ; sajátságos, hogy 
a megmaradt vonalak száma annál nagyobb, mennél kisebb a fém parány- 
siilya. Ez esetben is nagy befolyással bir a hőmérséklet, mert ha a hőmér
séklet nagy, villamos szikra — sok vonal látható, ha a hőmérséklet ala
csony, —- a Bunsen-féle égetőt használva — többnyire csak egyetlen egy 
vonal marad meg a sok közül. A mindinkább nagyobb gonddal végrehajtott 
kísérletek alapján kimondta végre Lockyer: hogy minden elsőrendű vegyü- 
let, — feltéve, hogy a meleg azt fel nem bontja — sajátságos spektrummal 
bir. Ez áll vastag vonalakból, melyek néha valóságos csíkokká kiszélesednek. 
A csíkok hornyoltak (cannellé), — számuk a gőz sűrűségével nagyobbodik 
de a mint az emelkedő hőmérsékletben a vegyület szétbomlik, eltűnnek a 
csíkok és csupán a fém vonalai maradnak meg.



Aztán megvizsgálta Lockyer a keverékek színképét, s úgy találta, hogy 
az illető fém vonalainak száma attól függ, váljon kevés vagy sok van-e a fém
ből a keverékben, ezen eredményre később szintén fogunk hivatkozni.

A gázokat illetőleg tartsuk meg azt, hogy azok színképe feltűnő nagy 
mértékben függ a gáz hőmérsékletétől, sűrűségétől, és a villamosság feszé- 
lyétől. A midőn ezek nem tetemesek, akkor a gáz vagy egyszerű gőz színképe 
hornyolt — ugyanis a színképet alkotó egyes csíkok rendkívül finom párhu
zamos sötét vonalakkal vannak áthúzva; míg növekedő hőmérséklettel a 
csíkok eltűnve, a gáz vonalos spektruma látható csupán. Ezen állítást a 
Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, Brom, Chlor, Jod, sat. magatartása bizonyítja. 
A napjainkig terjedő kísérletek még egy másik nevezetes tényt hoztak nap 
világra, azt ugyanis, hogy valamely gáz vonalos színképe a gáz nyomásával 
átalakul oiyformán, hogy vonalai mindegyre kiszélesbedve végre összeérnek : 
a vonalos spektrumból folytonos spektrum lesz ! A jelenkor tudósainak leg
nagyobb része megnyugszik azon tényben, hogy nagy, p. o. 50 atm. nyomás
nál, a gáz is adhat folytonos színképet ép úgy mint a szilárd és folyós testek, 
sőt meg is magyarázzák azt, és magyarázatuk nem erőltetett. — A fénysugár 
a világító test részecskéi rezgésének köszöni eredetét, színe függ a rezgé
sek számától. Valószínű, hogy a nagyon ritkított gáz egy-egy részecskéje 
természeténél fogva csak bizonyos rezgésre van mintegy hangolna, innen 
keletkezik a homogen fény — például a Natrium sárga fénye. De a mint a 
gáz nyomása nő, a részecskék egymáshoz közeledve, nem rezeghetnek oly 
szabadon mint elébb. A sűrű összeütközések miatt a különböző részecskék 
másodperczenként nem végeznek egyenlő számú rezgéseket, minek eredmé
nye az uj vonalok keletkezése és a régieknek szélesbedése, — a hornyolt 
spektrum. Ha pedig a nagy nyomás oly közel hozta a részecskéket, hogy 
azok az egymásra gyakorolt hatás következtében minden fajta, még fényér
zést keltő rezgéseket végeznek: akkor a gáz mindenféle színű sugarakat 
bocsát ki, minek következménye a folytonos színkép. — •—• Lockyer szerint 
az egymástól távol álló rezgő tömecsek vonalos spektrumot okoz
nak, míg a tömecseknek halmaza, az aggregatokban rezgő test folytonos 
színképet ad. Az elébbi megfelel a gáznemii, az utóbbi a folyós és szilárd 
halmazatnak. — Cazin tagadja, hogy gáznemü test folytonos színképet ad
hatna. — Kinek van igaza ? Ne törődjünk azzal, tartsuk meg csupán a kísér
let szolgáltatta elvitázliatatlan tényeket.

Vissza gondolva azokra, miket a fómgőzök és a gázok spektrumainak 
sajátságai gyanánt elmondtam, be fogjuk látni azt, hogy ezen tapasztalatok 
megnehezítik ugyan a spektralanalysis munkáját, de nem teszik azt lehetet
lenné, mert az anyag felismerhető marad még most is, sőt azokat is számi-
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tásba véve, megközelítőleg még arról is szerezhetünk tudomást, tiszta-e a 
gáz, vagy nem, milyen a hőmérséklete feszélye sat.

Szintén — hallom a türelmét vesztett olvasó szavát: «jól van hát, elhi
szem, hogy a szines vonalak vagy csíkok számából és helyéből megtudható az, 
mily anyag van valamely fényforrásban, — de mit használ az nekem, hisz a 
Nap spektrumában nincsen is fényes vonal, — ott több ezerre menő sötét 
vonal látható ?» És mégis czélnál vagyunk ! A sötét vonalakból ép oly biz
tosan ismerhető fel az anyag, mint a fényesekből!

TV.

A fémek vonalainak meghatározásánál feltűnt az, hogy a legtöbb 
fényes vonal a Nap spektrumának egy-egy sötét vonalával egybeesik. — 
Hogy ezt kísérletileg is lehessen megmutatni, szükséges volt oda törekedni, 
hogy a Nap színképét és szorosan alatta a kérdéses fémnek ugyanazon ké
szülék által előállított spektrumát egyszerre láthassuk, mert ha az sikerül, 
és a fentebbi állítás igaz, akkor a fényes vonalak a napszínkép sötét vona
lainak folytatása gyanánt fognak feltűnni. — A kitűzött czél igen könnyen 
érhető el egy kis derékszögű üvegprisma által, melyet úgy állítunk a Spek
troskop hasadéka elé, hogy annak alsó felét befödje. A Nap sugarai a hasadék 
felső felén áthatolva előállítják annak színképét, míg a kis prisma a reá eső 
napsugarakat mind reflektálja. De ha a liasadéktól oldalt egy Bunsenféle 
égetőt alkalmazunk, — melyben kevés Natrium párolog, — akkor a sárga su
garak a kis prisma egyik befogó lapján behatolva az átfogó lapról teljesen 
reflektáltatnak a hasadék alsó felébe. Most a távcsőbe tekintve a Nap és a 
Natrium színképet egymás alatt látjuk, a fényes vonalak a napspektrum 
D vonalainak mintegy folytatását képezik csakugyan. — Sőt a sárga vonalak 
és a D vonalak hullámhosszait meghatározva azt találták, hogy a két szám 
tökéletesen megegyezik. Ha a sötét és fényes vonalak helye és hullámhossza 
ugyanaz, kell, hogy köztük szoros kapcsolat legyen. S így új rejtély előtt 
állunk.

Mi okozza a spektrum sötét vonalait ? Lássunk elébb egy kísérletet. 
— Egy Bunsenféle lángban párologtassunk el Nátriumot, ez a spektrumban 
két fényes sárga vonalat ad. Most gondoskodjunk egy a Natrium gőznél 
nagyobb hőmérséklet mellett izzó sötét testről, —- ez, mint tudjuk, folytonos 
színképet ad — legyen az a villamos lámpa egyik izzó szénkúpja. Ennek 
fényét hocsássuk a nátriumgőzön keresztül a Spektroskop prismájára, s mit 
látunk ? A folytonos színkép a natriumvonalok helyén két sötét vonalat

2
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mutat, mintlia valami szilárd test árnyéka volna az. Hogy csakugyan az 
izzó nátriumgőz okozza a sötét vonalakat, arról azáltal győződünk meg, ha 
a natriumlángot eltávolítjuk: am in t ászén sugarai közvetlenül a hasa- 
dékra esnek a két sötét vonal is eltűnt.

Ezen kisérlet kétségtelenné teszi azt, hogy a nátriumgőz a széncsú
csokból érkező sárga sugarakat feltartóztatta, miből világos, hogy bizonyos 
körülmények közt a fénysugarak megsemmisülnek, elnyeletnek ; ezen tüne
ményt azért fény elnyelésnek — absorptiónak — nevezték, az ily formán kelet
kező színképet pedig absorptiospektnimnak. — Ilyen színkép keletkezik mind
annyiszor, valahányszor egy eredetileg sötét színű, de fehér izzó test sugarai 
alacsonyabb hőmérsékletű gőzrétegen, folyadékon, vagy átlátszó szilárd testen 
haladnak át, a mikor is a fénysugarak mintegy megszületnek, egy részök az 
absorbeáló anyag által elnyeletik, a többi folytatja útját.

Már most könnyű lesz ezen kérdésre felelni: mi okozza a napszínkép 
sötét vonalait ? A sötét vonalakat az absorptio okozza, a napspektrum, szin
tén absorptio-spektrum. — Némely sötét vonal saját atmospheránk szűrő 
hatásának tulajdonítandó, a legnagyobb rész azonban a Nap gőzkörében 
keletkezik. — Maga a tény már régen ismeretes. Frauenhofer és az angol 
Miller tudták, hogy a natriumvonalak és a két sötét D vonal összeesik, sőt 
1850-ben Stokes elég bátor volt ennek alapján azt állítani, hogy a Nap felü
lete nátriumgőzt tartalmaz. A hírneves Foucault még elébb ismerte ezen 
tüneményt. Ő ugyanis az elektrikus lámpa lángburkában látta a fényes 
natriumvonalakat — de nem ismerte eredetüket — és a midőn azon nap
fényt bocsátott keresztül, feltűnt neki az, hogy a Frauenhofer féle D vonal 
sokkal erősebb; — sőt az egyik szénkúp sugarait a lángövön át bocsátva, 
előállított egy folytonos spektrumot, melyben csupán az ismeretes sárga 
vonal hiányzott. Mindez nem sokat lendített a tudományon ! Ő megelégedett 
a ténynyel, nem kereste a rejtély megoldását; •— nem csoda, hiszen nem 
tudhatta azt, hogy a mily fontosak a fényes vonalok valamely anyag felis
merésére a laboratórium falai közt, ép oly nélkülözhetetlenek a Nap chemiá- 
jára nézve az absorptio-vonalak. Az angol Balfour Stewart és a német Kirch 
hoff megmutatták, hogy a Spektroskop a távol álló csillagok anyagairól adhat 
felvilágosítást, még pedig az absorptio törvényének fölfedezése által.

Mielőtt az absorptio magyarázatához fognánk, legyen szabad az ab 
sorptio-spektrumokat illetőleg még nehány szót mondanom. Ha a fény
forrás sugarai amannál hidegebb gőzrétegen mennek keresztül, absorptio- 
spektrum keletkezik, ugyanaz keletkezik, ha a sugarak folyós vagy szi
lárd, többé-kevésbbé átlátszó testeken haladnak át, a sötét vonalok mindig 
azon helyen keletkeznek, a hol az absorbeáló test fényes vonalai jönnének
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létre, ha ő lenne a fényforrás. Meggondolva még azt, hogy ugyanazon anyag 
is különböző spektrumokat adhat, szabad lesz azt állítanom, hogy az absorp- 
tióból keletkező sötét vonalok vagy csíkok száma, helye, természete nem 
csak az absorbeáló anyagtól függ egyedül, hanem azonfelül annak állapotától 
is, tehát hőmérsékletétől, sűrűségétől stb.

Most lássuk az absorptio magyarázatát. A physika mai állása szerint 
a tünemények az erély átalakulásait kisérő jelenségek. Erély szó alatt álta
lában munkaképességet értünk. Munkaképességgel bir például a mozgó víz 
vagy kő, de a szikla tetején nyugvó kő szintén munkaképes. Ezen felfogás 
szerint a hang, a meleg, a fény szintén az erélynek egy-egy nemét képvise
lik. Ha valamely test a reá eső fénysugarakat teljesen vagy csak részben is 
megsemmisíti, illetőleg azokat másnemű erélylyé, rendesen meleggé alakítja 
át, a tüneményt röviden absorptiónak mondjuk. A fény absorptiójának tüne
ménye rendkívül gyakori, a mint az a következőből megérthető. A testeket 
azért látjuk, mert azok fénysugarakat küldenek szemünkbe. Természetes, 
hogy a test szine az általa szemünkbe lövelt sugarak rezgési számától — 
szinétől — függ. Ha az mindenfajta sugarakat küld szét, akkor fehérnek, ha 
például csak kék sugarakat bocsát szemünkbe, akkor kéknek, ha pedig sem
miféle sugarat sem küld szemünkbe, — mert mind visszatartotta őket, — 
akkor feketének mondjuk azt. Kitűnő mértékben absorbeál a korom, igen 
csekély mértékben a tiszta üveg. Az eltűnő fénysugarak nem vesznek el nyom
talanul, hanem átalakulnak meleggé, ismeretes, hogy a napsugaraknak kitett 
kormos fémdarab erősen felmelegszik.

Hogy megy végbe ezen átalakulás ? Ezt egy, a hangtanból kölcsön
zött példával akarom felvilágosítani. Két, tökéletesen összehangolt, egyiitt- 
hangzó szekrénykére erősített hangvillát szemközt állítunk egymással. Az 
egyiket a vonóval meghúzva, pár másodpercz múlva a másik villát is szólni 
halljuk. Ez a hangvilla, anélkül, hogy hozzányúltunk volna, szólalt meg, 
— a mint a franczia mondja «par Sympathie» — mert d is ily hangot tud 
adni. — A vonó által meghúzott hangvilla rezgésbe jön, a resonáló szekrény 
is, az ezáltal keletkező hanghullámok a másik hangvillához érve rezgésbe 
hozzák azt épen úgy, a mint egy kis fiú is képes lenne az öreg hangot meg- 
szólamlásra bírni, ha azt mindig kedvező pillanatban meg-megrántja. — 
A kisérlet nem sikerül, ha az egyik villát reá ragasztott viaszdarabka által 
elhangoljuk. Most ugyan is a két hangvilla nem képes másodperczenkint 
egyenlő számú rezgéseket végezni s igy az elsőről érkező léghullámok nem 
fogják a másikat mindig a kedvező pillanatban megütni, ez nem jöhet rez
gésbe, valamint nem fog megszólamlani az öreg harang sem, ha azt valaki 
nem rendes időközökben rángatja. —- Ezen «együttrezgésnek» mondott
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tünemény alapján Stokes következőleg magyarázta meg az absorp- 
t ió t: képzeljünk egy nagy termet, mely sűrűn egymás mellé elhelyezett 
hangvillákkal vagy húrokkal legyen egészen megtöltve. Ezek mind csupán 
csak egy és ugyanazon hangot — mondjuk a1 hangot adhatnak, ha őket a 
vonóval meghúzzuk. A terem egyik végén legyen egy trombitás felállítva. 
A túlsó végén álló a trombita minden hangját tisztán fogja hallani, kivéve 
az a1 hangot, ez nem érkezik a hallgató fülébe. Mert az a1 hangot alkotó 
léghullámok az utj okban elhelyezett hangvillákhoz érve azokat megszólásra 
birják, miáltal az a1 hang erélye teljesen íölemésztetik, a nélkül, hogy az ő 
gyenge hangjuk hallhatóvá válnék. A terem egyes hangvillái tehát egyenként 
mind az a1 hangot adják, de mint hangközegek ezt a hangot —• és csakis ezt 
az a1 hangot teljesen megsemmisítik, — absorbeálják.

Emlékezzünk most vissza a nátriumgőzről mondott kísérletre: az 
izzó nátriumgőz mint fényforrás a sárga vonalat adja, de az izzó széncsú
csok sugaraiból az ezen vonalat alkotó sugarakat mint közeg kioltja. A ná
triumgőz tömecsei természetüknél fogva csupán csak egyféle rezgésre 
képesek t. i. másodperczenkénti 520 billió rezgésre, — ez adja épen a sárga 
fényt. A széncsúcsokból szerte áradó fény minden fajta rezgésekből áll, ezek 
mind keresztülhaladnak a nátriumgőzön minden akadály nélkül az 520 
billió rezgési számú kivételével, a melyre a gőztömecsek .magok is hangolva 
vannak. Ezt ők saját rezgésük élénkítésére használják s így — a sárga vona
lat még élénkebbnek kell látni — gondolja az olvasó ? — Téved, mert a 
nátriumgőz hőmérséklete kisebb lévén, a gőztömecsek rezgése sem oly inten
siv mint a széntömecseké, az absorptióból eredő nyereségök nem elég ezen 
hiány pótlására, a sárga sugarak most sem vetekedhetnek a többi sugarak 
ragyogásával s így a spektrumban sötét vonalat kell látnunk. Hogy ezen 
magyarázat nem szemfényvesztés, az onnan tűnik ki, hogy a natriumláng 
hőmérsékletének emelkedésével a sötét vonal elhalaványul, a midőn az oly 
meleg, mint a szilárd test, a sötét vonal egészen eltűnik, — s ha melegebb a 
szilárd testnél, akkor a folytonos színképben a sötét vonal helyén fényes 
sárga vonal lesz látható, a mint azt Lockyer kísérletei igazolják ! — Az 
eddig mondattokból valamely test sugárzási és absorbeáló képessége közötti 
kapcsolat félreismerhetetlen, de lássunk még nehány példát. Szerezzünk egy 
fehér porczellánlemezt sötét rajzzal. A lap azért fehér, mert a fénysugarakat 
mind visszaveti, a rajz azért fekete, mert mind absorbeálja azokat. Sötét helyen 
izzóvá téve a lemezt, ezt sötétnek, a rajzot pedig fehérnek kell látnunk, 
minthogy a csekély absorbeáló képességgel biró rész kevés sugarat bocsát ki, 
az előbb fekete rész pedig igen sokat. A mint azonban az izzó lemezt a nap
fénynek teszsziik ki, a rajz ugyanazon okból ismét sötétebb lesz. Ezen és
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ezekhez hasonló temérdek kísérletekkel igazolták Stewart és Kirchhoff az 
általuk elméletileg megállapított absorptió-törvényt, mely népszerűén imígy 
fejezhető k i : „a testek alacsony hőmérsékletnél ugyanazon sugarakat absorbed!- 
jak, a melyeket nagy hőmérsékletnél magok bocsátanak ki

Ez az égi testek színkép elemzésének alapja. A mint azt fentebb mond
tam : a Frauenhoferféle vonalak az égi testek üzeneteinek titkos jegyei, az ab
sorptio törvénye pedig ezeknek a kulcsa. Ha az találjuk, hogy a Nap spektru
mának némely sötét vonalai valamely ismeretes anyag fényes vonalaival 
összeesnek, akkor teljes biztonsággal állíthatjuk azt, hogy az az anyag a 
Nap felületén gőzalakban létezik.

V.

Az olvasó már most maga is kitalálja, mit kellett az astropliysikusnak 
tennie, ha meg akarta tudni azt, mily anyagok alkotják a Nap látható réte
gét : nemde össze kellett hasonlítania a Nap spektrumát az ismeretes anya
gok színképével azon módszer szerint, melyet a 1 7-ik lapon bemutattam. Még 
nagyobb hitelességű Lockyer módszere, ki a Napnak és a kérdéses anyagnak 
egyidejűleg előállított spektrumát lefényképezi.

Az ezen irányban úttörő Kirchhoff körűlbelől 9 elemnek létezését tette 
kétségtelenné az általa észlelt coincidentiák alapjan. Szerinte van a Napban : 
natrium, vas, calcium, magnesium sat. — De nem a véletlennek müve-e 
csupán a napspektrum sötét vonalainak az elemek fényes vonalaival való 
coincidentiája ? — Erre is megfelelt Kirchhoff a mathesis döntő szavával. 
0  a vasnak vonalaira nézve csupán csak 60 coincidentiát ismert, — pedig 
mai nap az ezeret közelítik meg, — s ezek alapján azt találta, hogy a való
színűség arra nézve, hogy a Nap atmosplnerájában vasgőz nincsen, úgy arány
lik annak valószínűséghez, hogy ott vas létezik, mint egy az egy trillióhoz! 
A vas vonalai tehát nem véletlenül esnek össze a napspektrum vonalaival. 
Hátha még 490 coincidentiát vett volna számításba, ha tudta volna, hogy a 
photographia azok számát majdnem ezerre növeli, ha figyelembe vette volna 
azt, hogy épen a legállandóbb, a hosszú vonalak esnek össze, hogy az 
összeeső vonaloknak intensitása és vastagsága is összhangzásban vannak: 
oly eredményt nyert volna, melynek alapján az imént említett ellenvetést 
egyenesen őrült gondolatnak mondhatja vala.

Kirchhoff munkáját folytatták Angstrom, Tlialén, Bunsen, Mascart, 
Lockyer, úgy hogy 1879 okt. havában 33 földi elemnek a Nap felületén való 
jelenléte volt kimutatva, ezek közt 21-nek jelenlétéhez a legkisebb kétség
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sem fér, a többié erősen valószínű. Az előbbiek közt az ismertebbek a követ
kezők : nátrium, vas, calcium, magnesium, crom, nikel, cobalt, horgany, 
hydrogen, mangan, aluminium, ólom, kalium sat. Feltűnő, hogy nem talál
tattak : a nemes fémek — egyedül az ezüst áll a valószinűek rovatában — 
és a metalloidok, u. m. chlor, brom, jód, oxygen, szén, phosphor, kén stb. 
De azért még nem szabad azt következtetni, hogy azok ott egyáltalában nin
csenek. — így Young újabban azt állítja, hogy a foltokban nem csupán ke
vert elemeknek, hanem valóságos vegyületeknek színképét látta, — Lockyer 
ezt kétségbevonja. — Secchi ugyancsak a foltokban a vízgőz absorptio vona
lait látta. De ha az igaz, akkor a Nap atmospherájában oxygen is van ! — 
Különben várjunk türelemmel, hisz ezen uj tudományág még alig tizenöt éves!

A figyelmes olvasó emlékezni fog arra, hogy mi fentebb a Nap pho- 
tosphárájában észlelhető nagymérvű mozgások alapján ezt gáznemű anyag
nak mondtuk. Ezen állításnak a Spektroskop sem mond ellent, s így a mai 
astronomok a pliotospharát rendkívül forró és óriási nyomás alatt álló gáz
rétegnek vagy pedig izzó fémgőzökből alakult fénylő felhőknek tartják. Tud
tommal csak Wilson tér el ezen nézettől, ki azt állítja, hogy a photosphära 
szilárd, kristályos, izzó porréteg, amilyen az athmospharánkban észlelhető, 
finom j égtűkből alakult cirrus felhő.—• A photosphära folytonos színképet adna, 
minthogy pedig a Nap spektruma sötét vonalokkal bir, kétségtelen, hogy az 
egy alacsonyabb hőmérsékletű, fémgőzökből álló réteggel van beborítva, hol 
az absorptió megy végbe. Ezen aránylag csekély vastagságú absorbeáló réteg 
nem hideg, izzó az is, sőt ha a fénylő photosphära nem képezné hátterét, az 
temérdek fényes vonalból álló spektrumot adna — a mint azt később látni 
fogjuk. Ezen absorbeáló takaró létezését Secclii felette elmés és gondos kísér
letekkel bizonyítá be, melyekből az is kiderült, hogy az a felénk fordult 
hemisphära fényének és melegének körülbelül 88 %-át tartja vissza. Nélküle 
a Napot 8-szorta ragyogóbbnak látnok, aminek épen nem lenne okunk örülni, 
mert akkor a meleg is nyolczszor akkora lévén, mi aligha létezhetnénk a 
forró földgömbön.

Fentebb megismerkedtünk a foltokkal, de lényegük iránt bizonytalan
ságban maradtunk és Spektroskop nélkül az most sem lenne különben. 
A mióta az astronomok ezen készülék nagy becsét felismerték, megindult a 
foltoknak spektralanalytikai vizsgálata. Az eredményeket röviden a követ
kezőkben foglalom össze. A foltok spektrumában az absortio-vonalak rend
kívül intensivek, egy részök feltűnően széles, néhánynak szélei gyakran 
elmosódottak, mintha már nem is vonalak, de inkább absorptio-csikok len
nének, gyakran lehet alul széles és felfelé kihegyesedő vonalakat észlelni. 
Szükségesnek tartom a szives olvasót arra is figyelmeztetni, hogy ezen tüne-



mény előbb meg volt említve. Tudjuk, hogy az izzzó gáz fényes vonalai 
kiszélesednek, ha a gáz nyomása nagyobbodik, és hogy az alul sűrű és felfelé 
ritkuló gőz vonalai széles alapú hegyes vonalak.

A most említett sajátságokat leginkább a natrium, calcium és vas vo
nalai mutatják. A foltokat kisérő fáklyák absorptio vonalai ellenkezőleg 
gyengék, sőt gyakran megesik az is, hogy némely sötét vonalak fényesekké 
válnak, a mint azt Secchi a hydrogen-vonalakon tapasztalta. Szerinte ez 
leginkább akkor szokott megtörténni, ha a folt magját az említett rózsaszínű 
fátyolok borítják, vagy ha azt fényes erek hidalják át. Ezen meglepő tüne
mény a foltok magyarázatánál rendkívül fontos, a mint azt alább látni fog
juk. Nem szabad azt sem elhallgatnom, hogy a foltok mélységét illetőleg 
— ha egyátaljában mélységről szólhatunk ■— sekély, felületes, továbbá kö
zép mélységű, és végre mély foltokat lehet megkülönböztetni. Az elsőknél 
csupán a natrium-vonalak mutatnak szélesbedést, a második fajta foltoknál 
a calcium vonalai is, míg a mély, egészen fekete foltoknál a natrium, cal
cium és a vas vonalai is mutatják azt.

Ezen elvitázhatatlan adatok alapján mit tartsunk a Nap foltjairól? 
Züllnernek salaktheoriája, mint tudjuk, elejtendő, azt most annál biztosab
ban állíthatjuk, mert abból a most említett tünemények meg nem magya
rázhatók. Ugyanazon sors éri Herschel nézetet, ki a foltot a Nap photos- 
pharajában támadt űrnek, lyuknak monda, melyen át a Nap sötét magjára 
nézünk. A folt magjának erős absorptiójánál fogva a folt nem lehet a szó 
valódi értelmében vett ür, az nem lehet más, mint aránylag alacsony hő
mérsékletű gázkeverék, melyben felette nagy mennyiségben van jelen a 
natrium, calcium és a vasgőz. Ezen gázrétegről nem szabad azt feltenni, 
hogy az nem átlátszó. Átlátszó az, de mert absorptio képessége igen nagy, 
azért az alatta még megmaradt photosphiira sugárözönét majdnem egészen 
tartja vissza, mely oknál fogva azt sötétnek, sőt feketének kell látnunk. Azt 
is mutatja még a Spektroskop, hogy a különböző nehézségű gőzöli fajsúlyaik 
szerint helyezkednek el — a mi mindennapi tapasztalatainkkal szintén tel
jesen megegyezik -— a legalsó réteg legtöbb vasat tartalmaz, a felső több 
calciumot, és a legmagasabb, a hármok közt aránylag legkönnyebb, nátrium
gőzben leggazdagabb és hogy a foltot képező anyag sűrűsége a magassággal 
csökken. Yajjon nem ez a körülmény oka-e annak, hogy eddig a nagy faj
súlyú nemesfémeket nem sikerült a napon felfedezni ? ! Ha tekintetbe vesz- 
sziik még azt is, hogy a photospliárának a mag fölött úszkáló egyes fosz
lányai abban szétoszlanak, és hogy azért a folt spektrumában új vonalak 
nem keletkeznek, szabad lesz ezen fontos következtetést kimondani: a pho- 
tosphára és az absorbeáló réteg ugyanazon anyagokból valók.
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Hátra van még a foltok keletkezésének hypothesise. Minthogy azonban 
a legújabb felfedezések szerint a foltok és a napdudorodások közt féleismer- 
hetetlen a kapcsolat, ezekkel kell elébb megismerkednünk.

VI.

A napdudorodások — protuberantiák — Európában, mondhatnám, 
véletlenül fedeztettek fel az 1842-ki teljes napfogyatkozást megfigyelő astro- 
nomok által. Az 1850. és 51-ben bekövetkezett napfogyatkozások alkalmával 
folytatták az észlelést. A tünemény a következő : a Nap teljes elsötétiilésé- 
nek pillanatában a sötét holdkorongon óriási lángok, olykor szabadon lebegő 
felhők is és a Hold korongjának felét körülövedző veres vonal tűnik fel itt- 
ott óriási kiemelkedésekkel.

A felfedezés első stádiumában sok dolga akadt a phantasiának. A pro
tuberantiák csak optikai csalódások, nem azok a Nap hegyei, de bizony a 
Holdnak hegyei, állíták némelyek, mig mások a hold vulkanikus kitöréseit, 
vagy a hold atmosliparájában végbemenő szörnyű zivatarokat véltek látni. 
A további észleletekre ezen, a megkapó tüneményszülte ábrándképek lassan- 
kint szétfoszlottak. A protuberantiák alakja arról győzte meg a csillagászo
kat, hogy azok nem lehetnek hegyek, — hisz szabadon lebegő hegyek: kép
telenség — azok valami gázképződmények lehetnek csupán. A Holdnak a 
Nap korongja előtt való'mozgásakor az egyik oldalon a protuberantiák na
gyobbodtak, az ellenkező oldalon összetörpültek s egészen eltűntek: a protu
berantiák a Naphoz tartoznak!

Az 1860-ki teljes napfogyatkozáskor már lefényképezték azokat. 
A photogarphiák sokkal több protuberantiát mutatttak, mint a mennyit a 
távcsövekben láttak, a miből azt is tanulták, hogy a protuberantiák fénye 
vegyi hatású sugarakban gazdag. Szinök sajátságos, ibolyával vegyes piros, 
a baraczkvirághoz hasonló. Ugyanazon protuberantia 2 óra és 40 percznyi 
időközben a föld különböző helyein lefényképezve, nagy eltéréseket mutatott, 
mikből a protuberantiában végbemenő óriási mérvű mozgásra lehetett kö
vetkeztetni.

Mindezen észleletek alapján lassankint megszilárdult a következő 
nézet: a Nap photospliáraját és az absorbeáló gőzkört egy nagyobb vastag
ságú piros és élénk fényű gázréteg veszi körül, mely helyenkint óriási magas 
és sajátságos alakú kiemelkedésekkel bir. Helyes-e ezen nézet és mily gázok 
alkotják ezen, Locliyertől ,,(<hrowos/iíuira“-mik elnevezett rózsapiros réteget, 
— ki mondja ezt meg nekünk ?
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Megmondta az 1868-iki napfogyatkozás alkalmával a Spektroskop. 
Lehetetlen ezen rendkívül érdekes és a természettudományi búvárkodás 
módszerét jellemző felfedezéseket nyomról-nyomra követnem. Csupán any- 
nyit mondok, hogy a protuberantiák tanulmányozására kiküldött tudósok 
közt a Malacodban figyelő Bayet volt legszerencsésebb. A mint a teljes elsöté- 
tüléskor műszerét egy hatalmas protuberantiának irányzá, hét csillogó vonalat 
látott, szinök és elhelyezésükből azt következtethette, hogy a protuberantia 
egyik anyaga a hydrogen. — Janssen Guntoorban észlelt. A kedvezőtlen idő 
daczára ő is látta a fényes vonalakat és épen a vörös vonal meglepő csillo
gása készté felkiáltani — a mint egy sűrű felhő eltakarta a Napöt — «újra 
fogom látni ezeket a vonalakat napfogyatkozás nélkül is». Nem csalatkozott: 
a következő verőfényes napon meglátta a tegnapi protuberantia spektrumát. 
Ez történt szept. 19-én. Már okt. 20-án az angol Lockyer, ki már évek óta 
foglalkozott ezen problema megoldásával, az előbbitől függetlenül rájött 
ugyanazon fölfedezésre, mely a Nap tanulmányozására új korszakot nyitott 
meg, mert ezentúl nem kellett a rövid pillanatokig tartó napfogyatkozásokra 
várni: A csillagász napestig észlelhette a protuberantiákat.

A ki tudja, hogy a napfogyatkozáson kívül minden óvintézkedés da
czára sem mutat protuberantiát még a legjobb teleskop sem : az kiváncsi 
lesz az említett felfedés módszerére. Feltéve azt, hogy a távcső csupán a pro- 
tuberantiából nyerne is fényt, mégsem láthatjuk azt azért, mert a levegő 
által szétszórt napfény is kerül a távcsőbe és amannak gyenge rózsaszínű 
fényét túlragyogva épen úgy nem látjuk a protuberantiát, mint nem látjuk 
nappal a csillagokat. Innen világos a czél: a levegő által szerteszét szórt 
sugarak intensitását kell csökkenteni! Ámde ezt egy erősen színszóró spek- 
stroskop megteszi. A levegő által szétszórt sugarak a Nap spektrumát mutat
ják ugyan, de az annál halványabb, mennél hosszabb a keletkező spektrum. 
Ha azzal együtt még egynemű piros és sárga fény érkeznék a készülékbe, 
akkor a dispersio nagyobbításával a keletkező piros és sárga vonal egymás
tól távolodik ugyan, de fényerősségéből semmit sem veszt, míg a folytonos 
spektrum egyre halaványabb lesz.

Ez megmagyarázza a felfedezés lehetőségét, a mely valósítva lesz, ha 
sikerül a készüléket olyformán berendezni, hogy a liasadékra a levegő szét
szórt fénysugarain kívül csupán csak a Nap széléről, a chromosphárából ér
kező sugarak essenek. Ez két módon érhető el. Az egyik abban áll, hogy a 
csillagászati távcső okulárja eltávolíttatván, helyébe a spektroskopot alkal
mazzuk, úgy hogy a távcső tárgylencséje által előállított kis Napképnek 
a széle épen a hasadékra essék. A másik módszer szerint az okulár által 
nagyobbítjuk a tárgylencse-adta képet, és ezt vizsgáljuk a spektroskoppal.



Ezt így könnyű megérteni, de a valóságban még ezer mellékes körülményre 
kell ügyelni, úgy hogy csak jó készülékekkel dolgozó ügyes észlelő arat 
sikert. Megjegyzem még, hogy a hasadéknak kétféle állást adhatunk, az vagy 
érinti a napkorong képének szélét, vagy pedig ennek egyik sugarát látszik 
képezni. Az utóbbi mód igen tanulságos, mert először is látjuk a Nap isme
retes spektrumát, szorosan mellette van a chromospharaé, mely rendszerint 
csak három nehezen észrevehető színes pontból áll, ha csak véletlenül a 
napkorong szélének ezen pontján protuberantia nincsen, mert ezen eset
ben néhány ragyogó vonalt látunk ott, e két spektrum mellé sorakozik lég
körünknek halvány, elmosódott színképe. Ha a liasadék a Nap érintőjeként 
van beállítva, szintén 3 spektrumot látunk, szélről a levegőt és középütt a 
chromosphära spektrumot. Nagy ritkán megesik, hogy a hasadékot a chro- 
mosphárából a photosphiira felé mozdítva, számtalan fényes vonal, a Nap 
megfordított színképe lesz látható. Ez a fentebb absorbeáló rétegnek mon
dott gőzburoknak egyenes színképe, mely a napspektrum sötét vonalaiból 
áll csupán, csakhogy ezek most élénken ragyogók !

A mint a vázoltam módszerek ismeretesek lettek, a csillagászok nagy 
hévvel láttak a Nap felületének tanulmányozásához. Ezek közt említést ér
demelnek Janssen és Lockyeren kívül: Huggins, Zöllner, az amerikai Young) 
Tacchini és Respighi, Bayet, Wolf és kivált pater Seechi, ki holta napjáig 
hangyaszorgalommal és bámulatos kitartással naponként észlelte a Nap felü
letét. A protuberantiák színképe rendesen 5 fényes vonalat mutat. Ezek közt 
az 1 -ső és a 3-ik összeesik a Frauenhofer-féle C és F vonalakkal, egy sárga 
közel a Natrium vonalához áll a zöld felőli oldalon, ez semmiféle sötét vo
nalnak nem felel meg, továbbá látható G közelében egy kék és H mellett, 
igen kedvelő atmosphärikus viszonyok mellett, egy ibolya-kék vonal. Ezen 
négy vonalból áll a Hydrogén spektruma, de az utolsó kettő csak akkor lát
ható, ha a gáz hőmérséklete igen nagy. Innen következik, hogy a protu. 
berantiák főleg roppant forró hydrogenből állanak. Az említett sárga D3 
vonal a hydrogén kíséretében lép ugyan fel mindig, de semmiféle kísérletkor 
nem volt látható, s így azt teszik föl, hogy az valamely előttünk eddig isme
retlen ,,hélium“ nevű anyagból ered. Gyakran a vonalak alul szélesek s finom 
hegyben végződök, elmosódottak, a mi az izzó gáz rétegeinek különböző sűrű
ségére enged következtetni. Vannak oly dudorodások, melyekben minden 
kétséget kizáró módon még a következő fémek gőzeinek jelenléte is ki van 
mutatva: a magnesium, natrium, vas, crom, calcium s ezeken kívül a barium. 
Rendkívül ritka esetekben a nagy és erőszakos jellemű dudorodások alapjá
ról felvett színkép a rendes spektrum sötét vonalait mirtatja mint csillogó, 
fénylő vonalakat, a mint azt Lockyer, és egy alkalommal későbben Secchi is,



észlelte. Hogy rendesen csak oly kevés számú megfordított — azaz fényes — 
Frauenhofer-féle vonal látható, az onnan van, mert Lockyer és Cornu kísér
letei szerint az egyes anyagok vonalainak megfordítása csak bizonyos hatá
rozott hőmérséklet mellett következik be. A protuberantiák az imént mon
dottak szerint izzó hydrogén, hélium és gyakran más fémek gőzeiből állanak.

Lockyer és Janssen felfedezése lehetségessé tette a dudorodások 
chemiai analysisét, sőt kiterjedésűk és alakjok is meghatározható segítségé
vel, persze igen fáradtságos úton, melyet azért meg sem magyarázok. Egyik 
felfedezés a másikat szüli. Alig hogy a protuberantiákat fényes nappal kezd
ték vizsgálgatni, több tudós, nevezetesen Huggins, Lockyer, Herschel J. és 
Zöllner egymástól függetlenül feltalálta azt is, miként lehet azoknak igazi 
alakját meglátni. A gondolat bámulatosan egyszerű: midőn a hasadék a 
napkorong szélén van beállítva — akár mint érintő, akár mint sugár — 
szélesbítsük a hasadékot folytonosan a vörös C vonalat nézve, annak szélei 
lassanként elmosódnak és a hasadék egy bizonyos szélességénél (7*—7a "%) 
a protuberantia valódi alakjában tűnik fel. De hiszen, ha a hasadék széles, 
akkor a légkör spektrumának fényerőssége nő, mondja a kétkedő olvasó
igaz, de nő a protuberantia intensitása is, és nem szabad elfeledni azt, hogy 
a levegő diffus sugarainak ereje a tetemes dispersio által erősen gyengíttetik, 
a protuberantio fénye pedig nem ! Ezen felfedezés után megfelelhet a csilla
gász ezen kérdésekre is, hogy néz ki a chromosphära, milyen alakúak a pro
tuberantiák, vájjon hogy jönnek azok létre? stb.

Ezzel a Nap életének legérdekesebb és legfontosabb mozzanataihoz 
értünk, de sajnos ! a számomra elég szűkén kimért helynek is a végére. 
De ne vesztegessük a papirost.

Képzeljük a Spektroskop hasadékát úgy állítva, hogy az a napkorong 
szélét érintse, ilyenkor a chromosphära spektrumát látjuk. A hasadékot 
tágítva a piros vonal külső széle elmosódik, nemsokára feltűnik a chromos
phära alakja, melyről fogalmat szerezhetünk, ha a hasadékot lassankint az 
egész korong szélén közülmozgatjuk. Vastagsága 10—--15 másodpercz, ív
mértékben kifejezve, vagyis 1000— 1500 g. mfld, a protuberantiák és a fák
lyák szomszédságában az még nagyobb.

Valódi kiterjedése ennél okvetlenül nagyobb, mert csak azon határig 
látjuk azt, a melynek fénysugarai élénkebbek a levegő spektrumának fényé
nél. A chromosphära felülete emlékeztet a nyírott gyepre, de egy-egy ilyen 
fűszálnak valódi szélessége 100—200 kilom., s magassága legalább is három 
akkora. Helyenkint hoszabb (20" magas) szálak tündökölnek, ha magasságuk 
a 30" meghaladj a, akkor azok már a protuberantiákkoz számíttatnak. Gyakran 
megszámlálhatatlan sok apró ragyogó láng borítja ezen gyepet, mintha égő
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búzaföldet látnánk izzó kalászokkal. Secehi, ki egymaga több ezerre menő 
protuberanti át észlelt és részben le is rajzolt, szerkezetűk szerint liárom fő
csoportra osztja a protuberantiákat, bár alakjok rendkívül változatos.

Mindenekelőtt megkülönböztet tömeges dudorodásokat (amas), ezek 
a chromosphürának cumulus felhőinkhez hasonló összetorlódásai. Magassá, 
guk 30—50 ívmásodpercz (22500—36000 kilom.), szélök rendesen elmosódott 
s kinézésük sokszor emlékeztet a levegőben szétfoszló s abban eltűnő fel
hőinkhez. Ide sorolja még a ködképleteket is, melyekről kitűnt, hogy azok 
enyészetnek indult nagyobb dudorodások maradványai. Azután szól sugár- 
alakú protuberantiákról, melyek a chromospharából előtörő karcsú lángosz
lopok. Alakjuk oly változatos, hogy azoknak leirása lehetetlen. Ezen láng
oszlopok felül gomolyokká fejlenek, melyből újabb láng tör felfelé, mi által 
a fenyő alakjához hasonló képlet keletkezik, míg mások virághoz hasonlók. 
Sok helyütt több ilyen oszlop emelkedik; egyes ágaik egymáshoz hajolva 
gyönyörű boltívek származnak gyakran több emeletet képezve, felső részök 
a fénylő anyagoknak egy leírhatatlan cliaosát mutatja, rózsaszínű fátyollal 
borítva. Egyes ily sugarak legyezővé fejlenek, mások egymást keresztezik, 
mely alkalommal kitűnik, hogy anyaguk nem átlátszó. Aztán nem szabad 
elfeledni azt, hogy ezen 2—3 ívpercznyi (86000—128000 kilom.) hosszú 
lángok nem merevek, mintha valami iszonyú erő meghajlítaná őket, úgy 
hogy gyakran parabola alakjában újra érintik a chromosphára felületét, sőt 
ritkán bár, de előfordulnak csigavonal módjára összecsavart oszlopok. Ha az 
egyik a robogó locomotiv füstjét juttatja eszünkbe, más vulkánjaink kitö
résére emlékeztet, ismét más valami óriási szökőkútnak a hasonmása. A har
madik csoportba sorozza Secchi a nyalábszerit dudorodásokat, melyek izzó 
búzakévékhez hasonlítanak alakjuk és szerkezetük miatt, mert különösen 
alsó részükön egymással párhuzamos, fénylő fonalak tisztán megkülönböz. 
tethetők. Más protuberantiák ezen egyszerű alakuakból vannak összetéve. 
Gyakran a faalakuak törzse eltűnik s marad a szabadon lebegő és tűzesőt 
hullató tűzfelliő.

Jegyezzük meg még a következőket. A protuberantiák általában gyen
gébb világnak mint maga a chromosphára, legintensivebb fényű ek az úgy
nevezett sugarak és a szökőkút-alakuak. Egy részök nyugodt s állandó, de 
elmosódott alakú, mások szörnyű gyorsasággal változnak ; -— azok liydrogén- 
ből és héliumból állanak, míg ezek még más fémeket is, különösen nátriumot, 
magnesiumot, calciumot, vasat stb. tartalmaznak. Gyakran az egy pontból 
kitörő lángok elenyésznek, míg kevés idő múlva ugyanazon helyen ismétlő
dik a tünemény, a félbenhagyó — intermittáló — szökőforrások módjára. 
Magasságuk 30 ívmásodpercz és 4—5 ívpercz (több mint a föld sugarának
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tízszerese : 120000 kilom.) közt változik ; egyetlen egy protuberantiát észlelt 
Secchi, melynek magassága 7 perez és 30 másodpercz volt (— a Nap suga
rának felével). Ép oly óriási a protuberantiák szélessége, mely gyakran a 
120000 kilóm, meghaladja. A dudorodások a napkorong minden pontján 
észleltettek, legtöbb azonban a foltok övében fordul elő, ezek többnyire 
mind erőszakos jellegű fémprotuberantiák. Sajátságos az, hogy a protube- 
rantiák teteje majdnem kivétel nélkül a Nap sarkai felé hajlik, csak igen 
kevés (Secchi szerint ezek úgy aránylanak amazokhoz, mint 1 : 7) fordul 
az aquator felé. Az úszó dudorodások bizonyossá teszik azt, hogy a Nap 
atmosphiirája a rózsaszinű rétegen messze túl terjed és a tűzlángoknak most 
említett hajlása, valamint az azokban észlelt vízszintes irányú heves moz
gások alapján jogosan állíthatjuk, hogy ezen atmosphára rendkívül heves, 
képzeletünket meghaladó mozgásban van.

Némely protuberantia kis ideig tart, néhány perczig, más órákig meg
marad, természetesen egyre változva. A chromosphárából felszökő lángosz
lopok sebessége óriási, mert az különböző csillagászok észleletei szerint 
12—300—400 kil. közt változik és ez a középsebesség ; -— a kezdeti sebesség 
ennél sokkal nagyobb, mert ez, Respighi szerint, néha 600—800 kil. Erre 
némelyek azon ellenvetést teszik, hogy ily nagy kezdeti sebességgel biró gáz
tömeg a Nap vonzásának hatásköréből kiszabadulna. — Ezen borzalmas 
hatásról Ítélve, mily óriási lehet az ezen mozgásokat okozó erő!

Az éveken át folytatott szorgos kutatások megérlelték a protuberan
tiák természetét illető következő nézetet: Egyes protuberentiák a chromos- 
phára egyszerű kiemelkedései gyanánt tekintendők, de a legnagyobb rósz 
eruptív képletek, a Nap belsejében működő, előttünk egészen ismeretlen 
óriási erők által erőszakosan kilökött izzó hydrogen és fémgőzök, nem 
pedig cyclonok, mint azt némelyek állították. Ezen nézet jogos voltát ugyan
csak a Spektroskop bizonyítja, csakhogy a bizonyítás megértése a Doppler 
féle elv ismeretét tételezi fel.

A szives olvasó alkalmasint tapasztalta már azt, hogy a gyorsan köze
ledő vonat sipjának hangja magasbodik, és távozásakor ismét sülyed. Mint
hogy a hang magassága a másodperczenként fülünket érő hullámok számától 
függ, azt kell következtetni, hogy a gyorsan közeledő síp másodperczenként 
több hullámot szolgáltat, mintha állna. Ez csakugyan igaz is, a mint azt a 
Tait-től kölcsönzött példából könnyű lesz megérteni. Képzeljünk egy gépet, 
mely minden tizedrész másodperezben egy-egy golyót röpít egy előtte bizo
nyos távolban felállított korongra ; legyen a golyók sebessége 100 m. Míg a 
korong mozdulatlan, minden perezben 10 ütés é r i; de ha az egyik ütés pilla
natában a korong maga is 100 m. sebességgel távoznék a géptől, többé egyet
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len egy golyó sem érné e l ; — természetes, liogy tíznél kevesebb ütést kell 
kapnia, ha kisebb sebességgel távozik, valamint az is, hogy tíznél többet 
kap, ha a golyókat röpítő gép felé mozog. Vagy lépjünk képzeletben egy a 
tó hullámain ringó csónakra. Ezt másodperczenként bizonyos számú hullám 
éri, és ha a hullámmozgás középpontja felé evezünk, akkor csolnakunk több, 
ha attól távozunk, csolnakunk kevesebb hullámot fog másodperczenként 
átszelni. — Az eredm ény természetesen ugyanaz lesz, ha a korong állana 
és helyette a gép végezné a megfelelő mozgást. Ugyanaz történik, ha vala
mely hangzó, vagy világitó test megfelelő gyors mozgásban van az észlelő
höz képest: a közeledő hang magasbodik, a gyorsan közeledő világító test 
fénye pedig — a Spektroskop által pontosan felismerhető változást szenved. 
A szives olvasó emlékezni fog még arra, hogy a fénysugár törési képessége 
rezgéseinek számától függ. De ha a fényforrás felénk közeledik, akkor a szín
képelemző másodperczenként több fényhullámot kap, épen úgy, mintha a 
fényt adó test gyorsabban kezdene rezegni. S mi lesz ennek az eredménye ? 
— a közeledő fényforrás szülte spektralis vonal eltolódik az ibolya szín felé, 
a távozóé pedig a spektrum vörös vége felé. — A protuberentiák vonalainak 
ezen igen sokszor gyakran eltolódása kétségtelenné tette az izzó anyagoknak 
rémületes gyors mozgását, melylyel azok felénk közelednek, vagy pedig távoz
nak sőt az elferdítés nagysága alapot szolgáltatott ezen mozgás gyorsaságának 
meglehetős pontos kiszámítására is. íme készülékünk még sebességek meg
határozására is alkalmas !

A protuberantiák a foltokkal és a fáklyákkal a legszorosabb kapcso
latban vannak, nemcsak azért, mert a Nap ugyan azon övében fordulnak 
elő leggyakrabban, és mert gyakoriságuk időközei azonosok, de azért is, 
mert a mind kettőben észlelt spektralis vonalak egymással megegyeznek, és 
mert a Nap szélén észlelt dudorodás helyén később majdnem mindig folt 
található fel. Mindezek alapján a foltok keletkezése következő magyarázatot 
ta lá l: A Nap felületéről időnként roppant mennyiségű izzó hydrogen és 
fémgőzök löketnek ki, ezek a photosphara és a chromosphára fölé emelkedve 
ott szétterjednek és egyre lehűlnek. A folt sötét színe ezen gőzök nagy ab- 
sorptiójából ered, a föld csak azért látszik feketének, mert környezete vakító 
fényű. Az eruptió megszűntével a kilökött és a sugárzás által tetemesen 
kihűlt anyagok kezdenek leszállni, miközben a chromosphárában és photos- 
phárában magoknak megfelelő helyet szorítva a felület ismét kiegyenlítődik 
s keletkezik egy tó izzó gőzökből, medenczéje a photosphara. — A folytonos 
lehűlés által összehuzódó foltba belódul most a photosphara fénylő anyaga, 
miáltal a foltudvar — penumbra — származik. A fáklyákat Secchi a chro
mosphára összetorladásából magyarázza, újabban Tachini azt állítá, hogy
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azok a Nap által kilökött magnesiumgőz-területek. — A Nap ezen munkájá
ban bizonyos szakaszosságot észleltek, a periodus tartama 11 év. 1876-ban 
a legkevesebb folt és protuberantia észleltetett. Ugyanakkor a Nap atmos- 
phárája is pihenni látszik, mert Secchi azon évben karcsú, 10000 g. mfld. 
magas és tökéletesen egyenes sugár pratuberentiákat látott.

Befejezésül legyen szabad még nehány szóval a teljes napfogyatkozá
sok alkalmával látható gyönyörű «corona*-ról megemlékeznem. Sokáig ez 
is vita tárgya volt. Végre a legújabb 1870. és 71 -ki teljes napfogyatkozások 
alkalmával Secchi, Denza, Lockyer és Janssen a Spektroskop segítségével 
megoldották a kérdést. Az kétségtelen, hogy a corona a Naphoz tartozik, és 
nem csupán a holdkorong okozta optikai tünemény. A corona sugárkévéire 
azonban a Hold széle valamint a Föld légköre is bir bizonyos befolyással, 
a sugárkévék kiinduló pontjain rendesen nagyobbszerű protuberantiák van
nak. Színe zöldesfehér, alakja közeledik a négyszöghöz, még pedig olyfor- 
mán, hogy a négyszög csúcsai a napkorong azon helyei fölött vannak, hol a 
protuberantiák a legnagyobb számmal fordulnak elő. A corona gyakran rop
pant magasságot elérő halvány fényű sugárkévéket mutat, melyek néha egye
nesek mint a felhő mögé bújt napsugár nyalábjai, máskor a Nap sarkai felé 
hajlottak. — A corona legalsóbb része fényszegény folytonos spektrumot 
ad, azonfelül mutatja a hydrogen F és G vonalait, a héliumét, és nagy magas
ságban egy élénk zöld, a Frauenhoferféle E vonallal szomszédos vonalat. Ez 
közel áll a vasnak egyik vonalához, hogy valóban a vas okozza-e, az nem bizo 
nyos. Young három vonalról szól, melyek a sarkfény spektrumának vona
laival esnek össze. Ezek alapján a coronát a Nap roppant atmosphárájának 
— vastagsága a Nap sugarának felénél kisebb nem lehet — külső része gya
nánt kell tekintenünk, metyről Secchi azt hiszi, hogy az a Nap által roppant 
gyorsasággal kilökött gőzökből ered.

Azon fontos szolgálatok, melyeket a Spektroskop az astro-physikának 
tesz, az eddig felsoroltak által még koránt sincsenek kimerítve, ezek fejtege
tésébe azonban ezúttal nem ereszkedhétem. Talán mégis eleget mondtam 
arra nézve, hogy bámulni tanuljuk a gyönge ember elméjének hatalmát, 
melynél fogva az be nem érve az őt környező tárgyak kutatásával, a régi 
gygaszok módjára az eget ostromolja, hogy a teremtés, a világalkotás titká
ról fellebentse a fátyolt!

R áth  A rnold  L.
tanár.

Ezen tárgy iránt érdeklődőknek — kik az egyes tudományos folyóiratok
ban megjelent jelentésekhez hozzá nem férhetnek — ajánlom a következő, álta
lam is forrásoknak használt műveket: Gazin: La spektroscopie; — Lockyer: 
Studien zur Spektralanalyse; — Secchi: Le soleil It-émo edit.





JELENTÉS.

A lefolyt 1879/80 iskolai évben a tanári kar személyzetében 
semmi változás nem  történt.

A fegyelem a tanulók között kielégítő volt. Nagyobb kihágás, 
mely kiutasítást vont volna maga után, nem fordult elő.

A gróf Teleki-Rotli Johanna-féle 42 forintos ösztöndíjat az idén 
Kutlik András VIII-ik, és Schaden Frigyes VII-ik osztálybeli tanulók 
nyerték el. Takács Károly Vl-ik osztálybeli tanulónak a Német tábor
nok féle 25 frtos, Neupauer Gyula, VII-ik és Masztics Vladimir II-ik 
osztálybeli tanulóknak a Glosius-féle 21-—21 frtos ösztöndíjat Ítélte 
oda a nt. presbyterium .

Továbbá említjük, hogy Nagy Géza VII. osztálybeli tanuló az 
idén a nm. vallás és közoktatásügyi m. k. m iniszter u r részéről a Jet- 
tim-féle 80 frtos, Beöthy Pál III . osztálybeli tanuló a Balassa Zsu- 
zsanna-féle 100 frtos ösztöndíjban részesültek.

Végül megemlítjük, hogy a főgymn. segélyegylet részéről a kö
vetkező szegénysorai! tanulók helyett a 40 frtos tandíj az egyház 
pénztárába befizettetett: Haas József VIII. oszt., Singer Miksa VII. 
oszt., Hannover Miksa VII. oszt., Engel Im re V. oszt., Grossmann 
Miksa III. oszt., K ohn Ignácz III. o szt.; félévi ta n d íj: Weisz Armin 
VII. oszt., három negyedévi ta n d íj: Kurz Lipót V. oszt. Azonkívül 
pénzbeli segélyben részesü ltek : Lángh Frigyes VIII. oszt. 5 írt., Nagy 
Géza VII. oszt. 20 frt, Sax Frigyes VI. oszt. 25 frt., valam int azt is, 
hogy a IV. osztálybeli tanulók Wohl Bernát tanulótársuknak tandijára 
30 forintot, az V. osztálybeliek Kurz Lipótnak 10 irto tt gyűjtöttek.





I. KÖNYVTÁB.

A könyvtár az 1879/80-iki iskolai évben részint vétel, részint ajándé
kok utján szaporodott.

A )  Vétel utján
megszereztettek:

1. F o ly ó ira tok :
a) Budapesti Szemle, szerk. G y u l a i  Pá l .
b) Budapesti Közlöny, szerk. S a l a m o n  F e r e n c z .
c) Századok, szerk. S z i l á g y i  S á n d o r .
d)  Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  G á b o r
e) Protestáns egyházi és iskolai lap, szerk. dr. B a l 1 ag  i Mór .
f) Havi szemle, szerk. B o d n á r Z s i g m .  
fi) Koszorú, szerk. S z a n a T a m á s .
Ii) Figyelő, szerk. A b a f i L a j o s .
i ) Egyetemes philologiai közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  G u s z t á v  

é s T h e w r e w k E m i l .
kj Természetrajzi Füzetek, szerk. di'. H e r m a n  Ot t ó .
l) Neue Jahrbücher für Philologie u. Psedagogik, szerk. dr. F l e c k 

e i  s e n A. és dr. M a s i u s H. Lipcse, Teubner.
m) Zeitschrift für die österr. Gymnasien, szerk. S c h e n k 1 K., 

T o m a s c h e k  K. és H a r t e l W .  Bécs, Gerold.
n) Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. B o n i t  z H., H i r s c h 

f e l d e r  W. és ß  ü h 1 e P. Berlin, Weidmann.
o) Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftl. Unterricht, 

szerk. H o f f m a n n J. C. V., Lipcse, Teubner.
p ) Literarisches Centralblatt, szerk. Z a r n c k e .  Lipcse, Avenarius.
q) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r s c h m i d t  K. 

Lipcse, Koschny.
r ) Bepertorium für Experimental-Physik, szerk. C a r l  Ph., München, 

Oldenbourg.
s) Deutsche Bevue, szerk. B i c h a r  d F l  e i s c h e r  , Berlin, Janke.

T a n szerek .
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2. Tudományos m iivek:
1. Encyclop;edie der Naturwissenschaften. Lief. 1—11.
2. W ill i .  M e y e r ,  Kosmograpliisches Skizzenbuch. Leipzig 1879. 

Brockhaus.
3. W e b e r ,  Dr. Georg, Allgemeine Weltgeschichte. 1—14 Bd. Lpzg. 

1857—79. W. Engelmann.
4. S a n d e r s ,  Dr. Daniel, Wörterbuch der deutschen Sprache 1, 2,

i. 2. Bd. Lpzg. 1860—65. 0. Wiegand.
5. S c h w a r z  G y u l a ,  A közoktatásügyi reform. Második kiadás. 

Budapest, 1879. Aigner Lajos.
6. H u n f a l v y P á l ,  A székelyek. Bdpest, 1880. Franklin-Társulat.
7. S a y o u s E d u á r d ,  A magyarok egyetemes története. Francziából 

fordította Dr. Molnár Antal I. k. Bpest. 1880. Athemeum.
8. S a l a m o n  F e r e n c z ,  Budapest története. I. k., Budapest törté

nete az ó-korban. Budapest, 1879. Kocsi Sándor, nyomdája.
9. G r e g u s s  Á g o s t ,  Shakspere pályája. Bpest, 1880. Báth.

10. K o s s u t h  L a j o s ,  Irataim az Emigrácziőból. Első kötet. Bpest, 
1880. AtlienfBum.

11. T é l f y  J o a n n i s  B., Opuscula Graeca. Bpest, 1880. Egyetemi 
nyomda.

12. S i e b e n l i s t  A u g u s t ,  Schopenhauer’s Philosophie der Tra- 
goedie. Pressburg und Lpzg. 1880. Stampfei.

13. P e s c h  e 1, Europäische Staatenkunde. Nach dem Tode des Ver
fassers herausgegeben von 0. Krümmel, I. B., 1. Heft, Lpzg. 1880. Duncker 
und Humblot.

14. B a n k e L e o p o 1 d , Sämmtliche Werke. Bd. 4345. Lpzg. 18—79. 
Duncker und Humblot.

15. Z á k  B. J ó z s e f ,  A térképrajzolás elemei.Bpest 1880. Weissmann.
16. A r a n y J á n o s ,  Toldi szerelme, Bpest, 1879. B á t h  M.
17. A r i s t o p h a n e s  Vígjátékai ford. Arany János, I. k. Bpest, 

1880. Franklin-Társulat nyomdája.
18. S o p h o k l e s ,  tragédiái for. Csiky Gergely. Bpest, 1879. Báth M.
19. P e t ő f i  S á n d o r ,  Összes Költeményei. Képes Népkiadás. Bpest, 

1879. Athenaeum nyomdája.
20. B e ö t h y  Z o l t ,  A magyar nemz. Írod. történeti ismertetése. 

Bpest, 1879. Athenaeum.
21. W u n d t E. Logik I. Bd. Stuttgart. Ecke 1880.
22. J ä g e r , Entdeckung der Seele. Lpzg. Günther. 1879.
23. A r i s t o t e l i s  Metaphysika recens. Prantl, Lpzg. 1878.
24. I h e r i n g ,  Zweck im Becht. Lpzg. Breitkopf. 1877.
25. H o  h l  fe i  d , Die Krause’sche Philosophie. Lpzg. Wigand, 1880.
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l i )  Ajándékok.
1. Franklin-Társulattól:
1 . K i s L i v i u s ,  A középtanodák III. osztály számára. Rothert M. 

után készzítette Polgár György. 1 füzet, I. könyv. Bpest 1879.
2. H o r a t i u s  Flaccus Epistolái. Iskolai használatra, magyarázta 

Elisclier József. Budapest 1879.
3. H e r d e r  Cid-Románczái. Kiadta és magyarázta Dr. Heinrich 

Gusztáv. Budapest 1880.

2. Lutsch József mohácsi könyvkiadótól:
Titi Livi Patavini ah Urbe condita Liber I—H. Középtanodák felső 

osztályai számára. Szerkesztette és szótárral ellátta Polgár György. Mo
hács 1879.

3. Kilián Frigyes könyvkereskedőtől:
A természettan elemei. A középiskolák felsőbb osztályai számára. 

Irta Kont Gyula 1. 2. füzet. Budapest 1877—78.

4. A m. t. Akadémiától:
1. A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. Irta Pesty F ri

gyes. Kiadja a m. t. Akad. történeti bizottsága.— Második kötet, Bpest 1878.
2. Archivum Rákóczianum. Kiadja a m. t. Akad. történ, bizottsága. 

Első osztály. Had- és Belügy, szerk. Thaly Kálmán. YII. Gróf Bercsényi 
Miklós levelei Rákóczy fejedelemhez. Budapest. 1879.

3. Magyar Országgyűlési Emlékek történeti bevezetésekkel. A m. t. 
Akad. tört. bizottsága megbízásából, szerk. Dr. Fraknói Vilmos. Hatodik 
kötet. Budapest. 1879.

4. Erdélyi Országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. A m. t. 
Akad. tört. bizottsága megbízásából, szerk. Szilágyi Sándor. Negyedik kö
tet. Budapest. 1878.

5. Magyar Történelmi emlékek. Kiadja a m. t. Akad. tört. bizottsága. 
Első osztály : Okmánytár. Tizenhatodik kötet. Negyedik osztály : Magyar 
diplomácziai emlékek Mátyás király korából. Negyedik kötet. Bpsst. 1879.

G. Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja A m. t. Akad. nyelvt. bizott
sága, szerk. Hunfalvy Pál. XIV. k. 3. f. Budapest 1878.

7. Mathematikai és természettudományi Közlemények. Kiadja a 
m. t. Akad. math, és term. tud. állandó bizottsága, szerk. Szabó József XV. k. 
1877—78. Budapest 1878.

8. Magyarországi régészeti emlékek. Kiadja a m. t. Ak. archasologiai 
bizottsága III. k. II. rész. Budapest 1878.



9. Archseologiai Közlemények. Kiadja a m. t. Akad. archseologiai 
bizottsága. XII. k. Budapest 1878.

10. A m. t. Akadémia Évkönyvei. A m. t. Akadémiának 1878-ik évi 
junius 16-án tartott XXXVIII-ik közülésének tárgyai. Budapest 1878.

11. A vasut-kezelési rendszerek Magyarországban. Irta  Felsőszopori 
Tótli Károly. Budapest 1879.

12. A magyar helyesírás elvei és szabályai. Újabban átvizsgálva. 
Kiadta a m. t. Akadémia. Budapest 1879.

13. Az Akadémiák különösen a M. Tud. Akadémia. Elnöki beszéd 
Csengery Antaltól. Budapest 1878.

14. Magyar-Ugor összehasonlító szótár. Irta Budencz József. A. m. t. 
Akadémia kiadása IV. f. Budapest 1879.

15. Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. A m. t. Aka
démia tört. bizottsága megbízásából. Kiadta Szilágyi Sándor. Bpest 1879.

16. Archseologiai Értesítő. A m. t. Akad. archseologiai bizottságának 
közlönye. Szerkesztik Dr. Henszlmann Imre és Br. Nyáry Albert XII. k. 
Budapest 1878.

17. Magyar tud. Akadémiai Almanach, csillagászati és közönséges 
Naptárral 1879-re. Budapest 1879.

18. Bégi magyar könyvtár. Az 1531—1711 megjelent magyar nyom
tatványok könyvészeti kézikönyve. Irta  Szabó Károly. Kiadja a m. t. Akad. 
Budapest 1879.

19. A m. tud. Akadémia Értesítője. A m. tud. Akadémia rendeleté
ből, szerkeszti a főtitkár. Tizenharmadik évfolyam. 1—8. XIV. 1. 2. szám. 
Budapest 1879.

20. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a m. t. 
Akad. Az I. osztály rendeletéből szerk. Gyulai Pál VII. k. 6., 7., 8., 9., 10. 
VII. 1—7. Budapest 1879.

21. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. Akad. 
A II. osztály rendeletéből, szerkeszti Fraknói Vilmos. V. k. 4—9. VI., 1—3. 
Budapest 1879.

22. Értekezések a tört. tudományok köréből. Kiadja a m. t. Akad. A II. 
osztály rendeletéből, szerkeszti Fraknói Vilmos. VIII. k. 1—10. Bpest 1879.

23. Értekezések a mathem. tud. köréből. Kiadja a m. t. Akadémia. 
A III. osztály rendeletéből. Szerk. Szabó József VI. k. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8.,
9., 10. VII., '4—7., 9— 12.

24. Értekezések a természettud. köréből. Szerk. Szabó József. VIII. k.
7., 8., 9. 13. 14. 15., 16. IX. k. I., 2., 3., 4., 5., 6. 10—25. X. 16.

25. Magyar tud. Akad. Almanach-Naptárral 1880-ra. Bpest! 880.
26. Archseologiai közlemények XIII. 1., 2.
27. Erdélyi országgyűlési emlékek, Szilágyi Sándortól V. k. Buda

pest. 1879.
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28. Magyarország régészeti emlékei IV. 1. Bpest 1879.
29. Szilády Áron, Temesvári Pélbárt. Budapest 1879.
30. Torma, K. Repertorium Dácia régiség és felírattam irodalmához.

5. Ng. Fabiny-Liedemann Mária úrhölgytől:
Vasárnapi Újság 1859—1879. évfolyam.

6. Lampel Róbert könyvkereskedésétől:
1. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorf H. G. tanmódszere alapján. 

Tanodái és magánhasználatra. Irta Ney Ferencz. 15. kiadás. Budapest 1879.
2. Görög-magyar szótár etymologiai csoportok szerint rendezve. Fő- 

gymnasiumok használatára készítették Vida Aladár és Lévay István 1878.
3. Magyar-görög szótár. Főgymnásiumok használatára. Készítették 

Lévay István és Vida Aladár. 1877.
4. Magyar nyelvtan.. Az algymn. I., II., III. osztálya és reáliskolák 

használatára. Irta Ihász Gábor. Harmadik újonnan átdolgozott kiadás. 
Budapest 1880.

5. Az egyetemes történelem kézikönyve. Középiskolák felsőbb osztályai 
számára és magánhasználatra. Irta Batizfalvi István II. rész. A középkor 
történelme.

C. Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten insbeson
dere für Obergymnasien und Oberrealschulen von Dr. G. Heinrich. I. Bd.
4. verb. Aufl. Budapest 1879.

7. Betűszámtan (Algebra). Felső gymnásiumok és reáliskolák szá
mára. Dr. Mocnik Ferencz után fordította Dr. Arenstein József. 7. kiadás. 
Budapest 1879.

8. S z á m t a n .  Középtanodák számára. Irta  Dr. Mocnik Ferencz, 
A 17. átdolgozott eredeti kiadás után Dr. Szabóky Adolf. Hetedik kiadás. 
A II., III., és IV. oszt. számára. Budapest 1880.

9. Mértani nézlettan. Algymnáziumi és reáliskolai használatra. Dr. 
Mocnik Ferencz után Dr. Szabóky Adolf. II. füzet, a III. és IV. osztály szá
mára. Budapest 1880.

II. TERMÉSZETTANI SZERTÁR.

Vétel utján beszereztetett:
6 leydeni palaczkból álló battéria ; Két solenoid négy Ampére-féle 

sodrony és egy darab Petrina-féle spiralis.
Ng. Schön Vilmos bankigazgató úr a természettani szertár gyarapí

tására 10 irtot adományozott.
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in. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

A j á n d é k o k :

Állatok : Egy jóakarótól 30 madár és 50 csiga-kagyló.
T a f l e r  L á s z ó  VII. oszt. tanulótól: Alcedo ispida.
K r e p u s k a  G é z a  VI. oszt. tanulótól: Astavus, madárfejek és több 

emlősfog és kövület.
V á g h y K á r o l y  III. oszt. tanulótól: egy fürj.
B u s z E d e II. oszt. tanulótól: egy teknős.
W a li 1 k a m p f E d e II. oszt. tanulótól: Sciurus vulgaris. 
A r e n d t s c h i l d t  O t t o  II. oszt. tanulótól: egy kolibri.

Ásványok : B i r  n b a u m E r n ő VII. oszt. és B i r n b a u m  L á s z l ó  VI. 
oszt. tanulóktól több ásvány.

M i c h a e l i s  A l b e r t  V. oszt. tanulótól több ásvány és kövület. 
R o s e n  f é l d  L e o V .  oszt. tanulótól nehány ásvány.
R o s e n b e r g  G y u l a  V. oszt. tanulótól ásvány és kövület.
B o r o s  A n d o r  IV. oszt. tanulótól több ásvány.
Ko h i i  A u r e l V .  oszt. tanulótól több ásvány.

E g y l e t e k .
I. A magyar önképző kör vasárnaponként tartotta összejöveteleit, me

lyekben a tanulók dolgozataikat felolvasták, megbírálták és szavaltak.
II. A fögymnázium segély egyesülete. A főgymnázium segélyegyesületé

nek vagyona a múlt iskolai év végén 1332 frt 24 kr. volt. A lefolyt iskolai 
évben az egyesület jövedelme: a) az egyesületi tagok díjai 347 tag után 
343 frt 55 k r . ; b) a Pesti hazai első takarékpénztártól: 100 f r t . ; c) a Fon- 
ciére, Pesti biztosító intézettől: 40 f r t ; d) utólagos bevétel: 33 frt 56 k r .; 
e) kamat 85 frt 91 k r .; f )  ajándékok : 12 frt 50 k r .; g) 14 darab megvásá
rolt magyar aranyjáradék után árkülönbözet: 97 frt 01 k r .; összes jövede
lem : 712 frt 53 kr.

Kiadás: a) tandíj fejében : 321 frt 12 tanuló után ; b) tankönyvekre : 
92 frt 62 k r .; ej 3 tanuló Íróeszközökkel való ellátására: 2 frt 42 k r.; 
d) ösztöndíjakra : 40 frt. Összesen : 456 frt 04.

Az egyesület jelen vagyona: 1588 frt 73 kr. Ebből 1400 frt magyar 
aranyjáradékban, a többi takarékpénztárban van elhelyezve.
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A TANANYAG ÉS A KÉZI KÖNYVEK KIMUTATÁSA AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.
Vallás, hetenként 2 óra. Az ó-testamentom. Palaestina földrajza. K. k. 

Varga János, Bibliaismerete.
Latin nyelv, h. 6 óra. A rendes nevek és igék. Megfelelő Írásbeli gya

korlatok. Mesék fordítása, alaktani elemzése és könyvnélküli tanulása. — 
K. k. Szénássy nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az alaktan mondattani alapon. Költemények 
emlékelése, prózai olvasmányok elemezése. írásbeli dolgozatok K. k. Torkos 
László nyelvtana, Bodnár Iványi olvasókönyv.

Német nyelv, k. 3 óra. Név- és igeragozás. Az egyszerű mondat. Költe
mények emlékelése; prózai darabok elemezése. írásbeli dolgozatok. K. k. 
Willmann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.

Földrajz, h. 3 óra. A mathematikai és physikai földrajz alapfogalmai; 
Europa politikai földrajza. K. k. Batizfalvi István földrajza.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : A négy alapművelet elvont s meg
nevezett számokkal, közönséges s tizedes törtekkel; időszámítás. K. k. 
Mauritz.

b) Mértan: A mértan elemei, egyenes vonal, kör, a szögek s azok mé
rése és háromszög különféleségei. K. k. Krisz F.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemeinek szabadkézű rajzolása. Az 
ékitési rajzolás alapvonalai. K. k. Krisz «Szeml. mértan» I.

Természetrajz, h. 2 óra. Az emlős állatok és rovarok természetrajza. 
K. ki Pokorny.

Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. Zene elemei (rhythmika *U, 7«, iL 
üteny). Egyszólamu dalok.

II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az uj-tesztamentom. K. k. Varga, Bibliaismerete.
Latin nyelv, h. 6. óra. Az egész alaktan, főtekintettel a rendhagyósá- 

gokra. Olvasmányok alaktani elemezése, fordítása és emlékelése. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Szénássy latin nyelvtana és gyakorló könyve.

Magyar nyelv, h. 3. óra. Igetan: Mondattan vázlatossan elemzés alap
ján. Tompa Mihálytól : A világlátó, Mohos ; Aranytól Szent László füve 
czímii költemények magyarázása és könyv nélkül való betanulása. Házi fel
adatok.

Német nyelv, h. 3. óra. Mondattanból a mellékmondatok. Költemé
nyek emlékelése, prózai darabok elemzése. írásbeli dolgozatok. K. k. Will
mann, Lesebuch aus Homer. Weber, Deutsche Dichtungen.
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Történelem és földrajz, h. 4. óra. ó-kori történelem. Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália földrajza. K. k. Batizfalvi történelme és földrajza.

Mennyiségtan, h. 3. óra. a) Számtan: Szorzási előnyök rövidített szor
zás tizedes törtekkel. A kettős tétel és annak alkalmazása a százalék-számí
tás különböző fajaira. K. k. Mauritz.

b) Mértan: A háromszög, a háromszögek egybevágósága és hasonló
sága. A négyszög. A kerítés és terület kiszámítása. K. k. Krisz F.

Mértani rajz, h. 2. óra. Az első félévben a szabadkézit mértani és az 
ékítési rajzolás folytatása. A második félévben a szerkesztő sikmértan leg
egyszerűbb feladatai körző és vonalzóval. K. k. Krisz I.

Természetrajz, h. 3. óra. Az első félévben az állattanból a madarak, 
hüllők és halak természetrajza. K. k. Pokorny. A második félévben : Növény
tan. K. k. Pokorny.

Ének, h. 1. óra. Ügy mint az I. oszt.-ban.

III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén anyaszentegyliáz története, Pálfy Jó
zsef kisebb könyve szerint.

Latin nyele, h. 6 óra. Iványi Yiri illustreseiből Kóma története a köz
társaság magalapitásáig. Phaedrus meséinek első könyvéből a tizenhét első 
mese. Kézikönyv : Szarvas Gábor jegvzetes kiadása. A mondattanból az 
egyszerű mondat (a beszédrészek tana) elemzés alapján. Fordítási gya
korlatok.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Mondattan. Arany «Daliás Idők»-jének tárgyi 
s nyelvi magyarázata.

Német nyelv, h. 3 óra. A mondattan vázlatosan. Elemezés. Lenautói 
Die drei Zigeuner, Götliétől Das Haidenrősiéin, Schillertől Die Kraniche 
des Ibycus, Der Graf von Habsburg, Der Kampf mit dem Drachen czimü 
költemények fordítása, magyarázása ás könyvnélkiil való betanulása. Will- 
mann Lesebuch aus Herodot-jából egyes fejezetek fordítása, magyarázása és 
elmondása. Iskolai és házi gyakorlatok.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Középkor és újkor. K. k. Batizfalvi 
világtörténelme II. és III. kötet.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: arány, aránylat és az alkalma
zás : egyszerű és összetett hármas szabály, egyszerű és összetett arányos 
osztás, elegyítés- és láncz-szabály. K. k. Mauritz.

b) Mértan : A kör és a korszámítások.
Mértani rajz, h. 2 óra. A kör és a többi másodfokú görbe és az ezekre 

vonatkozó érintési feladatok szerkesztése. Cykloidák, csigavonalak és kör 
leíejteítje.
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Természettudomány, h. 3 óra. Az első félévben : Ásványtan. K. k. Po-
korny.

Második félév: Physika. A testek általános tulajdonságai, bevezetés a 
vegytanba. — Hőtan. — K. k. Greguss Gyula.

Ének, h. 1 óra. Hanggyakorlatok. A skálák ismertetése. Egy- és két- 
szólanau dalok.

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Hit- és erkölcstan Székács kézikönyve szerint.
Latin nyelv, h. 6 óra. A mondattanból az adjecti vamokról, pronome- 

nekről; igeidők s igemódok használata megfelelő írásbeli gyakorlatokkal. 
Olvasmányok, melyek egyszersmind emlékeltettek is : a) Próza : Menenius 
Agrippa, Tiberius Gracchus et Cajus Gracchus, Cajus Marius, Lucius Cor
nelius Sulla, b) Költemények : Phaedrusból hat mese, Ovidiusból a négy 
korszak. Kézikönyvek : S z é n á s s y  mondattana, K i s - S c h u l z  gyakorló 
könyve és S z a m o s i  Tirociniuma.

Magyar nyelv, h. 3 óra Verstan. Költemények emlékelése stb.
Német nyelv, h. 3 óra. Német verstan. Költemények elemzése és em

lékelése. Írásbeli dolgozatok. K. k. Heinich G. : Verslehre és Weber K .: 
Deutsche Dichtungen.

Történelem, h. 2. óra. Magyarország története. K. k. Horváth Mihály, 
A magyarok története.

Földrajz, h. 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. k. 
Scholtz A lbert: Az osztrák-magyar monarchia földrajzának kézikönyve.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan : első fokú, egy ismeretlenü egyen
letek feloldása. Az Algebrából a négy alapmivelet általános számokkal. K. k. 
Mauritz.

b) Mértan, A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felületének és térfoga
tának kiszámításu. K. k. Krisz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Nézlet szerinti távlattan alapelvei. Alkalma
zás a testek távlati rajzolására. Egyszerű távlati képek készitése- K. k. Krisz. 

Természettan: Mechanika, delejesség és villamosság. K. k. Greguss
Gyula.

Ének, h. 1 óra. Úgy mint a HL osztályban. Egy-, két- és három szó- 
lamu dalok.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az ó-szövetségi könyvek ismertetése: K. k. Zsarnay. 
Latin nyelv, h. 5 óra. 1) Ovidii Met. H., 1—328. VIII., 183—236. 

A második könyvből 216 sor emlékeltetett. — 2) Cassaris commentariorum 
de bello Gallico lib. II., cap 1—26. — 3) A syntaxisból részletesen az eset
tan fele része, melynek begyakorlására a gyakorlókönyv 1—20 darabjai
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latinra fordíttattak. — K. k. C. Julii Caesaris comm, de bello Gallico. 
Kraner és Doberenz nyomán értelmezi Gyurits Antal. II. kiadás. Kiadja 
Lampel Robert 1873. — P. Ovidius Naso ex iterata Merkelii recognitione. 
Yol. II. Lipsiae in aed. B. G. Teubneri 1878. — Fordítási gyakorlatok ma
gyarból latinra. I. Könyv. Schultz Férd. nyomán Kolmár József és Sváby 
Pál által. III. kiadás. Budapest 1878. Latin mondattan. Irta Szénássy Sán
dor. 2-ik kiadás. Pest 1872.

Görög nijelv, h. 4 óra. Alaktan a folyékony igékig. Rá vonatkozó 
gyakorlatok. K. k. Kocli Gör.Nyelvtana és Sckenkl-Kiss Gyakorlókönyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Általános irálytan (az irály kellékei, trópu
sok, figurák.) Aesztlietikai előismeretek. Dolgozatok.

Német nyelv, h. 2 óra. A költészettanból a lyrikus és epikus költészet 
elmélete. Költemények msthetikai elemezése, írásbeli dolgozatok. K. k. 
Heinrik Lesebuch I.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Az ókor története a legrégibb időktől 
az actiumi csatáig, különös tekintettel a művelődésre. K. k. Batizfalvi I.

Mennyiségtan, li. 3 óra. a) Számtan: Az arányok és arányiatok, ezek
nek alkalmazása. A hatványozás. K. k. Mauritz : Általános számtan.

b) Mértan: A sikmértan. K. k. Ábel : Mértan.
Természettudományok, h. 3 óra. Első félévben : Chemia. K. k. Sajólielyi.
Második félévben : Mineralogia. K. k. Wissinger.

VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az uj testamentomi könyvek ismertetése, bibliai 
olvasmányok. K. k. Zsarnay.

Latin nyelv, h. 5 óra. A római irodalom korszakainak vázlatos ismer
tetése. Vergilius Aeneisének hatodik könyvéből : 1—416, 679—759, 791— 
805, 847—853, 893—901 összesen 527 sor. Sallustius Catilinájából: 1—5, 
14—32, 50, 52—61 ; összesen 35 caput. Iskolai gyakorlatok Kolmár-Sváby- 
ból mondattani megbeszéléssel.

Görög nyelv, b. 4 óra. A y. végzetü és rendhagyó igék. Olvasmányul 
Horner Odysseiája IX. 39—566. XI. 1—234. 333—384. Gyakorlatok. K. k. 
Homeri Odyssea ed. Dindorf I. Curtius-Kiss : Görög nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Leiró és elbészélő próza. Epicus és lyrikus 
költészet.

Német nyelv, h. 2 óra. A költészettanból a lantos és drámai költészet 
elmélete egybe kötve olvasmányokkal és gyakorlatokkal. Könyvnélkülözés. 
K. k. Heinrich I. r.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. A római császárság kora, A középkor 
történelme a fölfedezések koráig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a 
földrajzra. K. k. Batizfalvi I. II.
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Mennnyüégtan, h. 3 óra. a) Számtan : Gyök, logarithmus, első fokú 
egyenletek. K. k. Mauritz.

b) Mértan : Sík trigonometria. K. k. Ábel,
Természetrajz, h. 3 óra. Az első félévben : Zoologia. K. k. Thomé- 

Paszlavszki. A második félévben : Botanika. K. k. Tliomé-Borbás.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A kér. egyház története. — A magyarhoni protestáns 
egyház története. •— K. k. Pálffy József.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány : Cicero Catilina elleni 1 -ső és 2-dik 
beszéde. — Horatiusból 12 óda. ■— Livius lib. XXI. cap. 45—59. lib. XXII. 
cap. 1—9 és 40—54-ig. — Kolmár-Sváby Gyakorlókönyvéből 14 gyakorlat.
— Emlékeltetett 9 óda és Cicero 1-ső beszédéből 3. fej. — K. k. Horatii 
Carmina ed. Luc. Müller-Livius ed. Weiszenborn. — Cicero ed. Klotz. — 
Fordítási gyakorlatok. Kolmár-Sváby. II. rész.

Görög nyelv, h. 4 óra. Homeri Odyssea. XIV. XXI. ének egészen, a 
XXII-dik énekéből 134 vers. Emlékeltetett: 83 vers.— Herodotos lib. VIII. 
65—105 fejezetig. — A mondattanból magyaráztatott : az igeidőkről, mó
dokról és igenemekről szóló tanrészlet. K. k. Homeri Odyssea ed. Dindorf.
— Herodotos ed. Dietsch.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Elmélkedő Írásművek (értekezés, chria, bírálat, 
dialogus, commentár). Szónoki írásművek. Tanköltészet.

Német nyelv, h. 2 óra, A német irodalom története a legrégibb időktől 
az első sziléziai iskoláig. Olvasmányok és Írásbeli dolgozatok. K. k. Hein
rich H l. és Gude : Auswahl deutscher Dichtungen aus dem Mittelalter.

Történelem és földrajz, h. 4 óra. Az újkor történelme a hitújítástól az 
1848-iki forradalmakig, tekintettel a művelődési viszonyokra és a földrajzra. 
K. k. Batizfalvi III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Számtan: Négyzetes egyenletek egy, két és 
három ösmeretlennel. Haladványok. K. k. Mauritz. 

b) Mértan: Stereometria. K. k. Ábel.
Természettan : A szilárd, folyós és terjengős testek mechanikája. — 

K. k. Fehér-Ipoly.
Bölcsészet, h. 2 óra. Formai logika. K. k. Lindner-Klamarik.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2. óra. Keresztyén hittan és erkölcstan. K. k. Batizfalvi. 
Latin nyelv, h. 6 óra. 1) Q. Horatii Flacci satirarum lib. I, 1. 7, 8. 9. 

lib. II., 8, epistolarum lib. I., 5. 7. 20. — 2) Cornelii Taciti Agricola. — 
3) Terenti Andria. 4) Fordítási gyakorlatok. II. könyv. 71—86 darab. —
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5) A római irodalom története az ezüstkorig. -— K. k. Q. Horatius Flaccus 
satirái, magyarázta Elischer .József. Franklin-Társulat Budapesten 1870. 
Q. Hor. Flacc. epistolái magyarázta ugyanaz. Kiadta ugyanazon társulat 
ugyanazon évben. — Con. Taciti Agricola. Tertium recognovit Carolus 
Halm. Lipsiae. B. G. Teubner 1877. — P. Terenti comoedi®, recensuit 
Alfredus Fleckeisen. Lipsios. B. G. Teubner 1874. Fordítási'gyakorlatok 
magyarból latinra. Kolmár-Sváby. II. könyv. Budapest 1877. Eggenberger 
könyvkiadása.

Görög nyelv, h. 4 óra. 1) Homeri Ilias III. IY. — 2) Platonis Crito. — 
3) Sophoclis Philoctetes 1—300. — Görög modustan egybevetve a latin
nal. — K. k. Homeri Ilias : edidit Guilelmus Dindorf in sedibus B. G. 
Teubneri Lipsire 1875. — Plato: Socrates védelme s Critója, jegyzetekkel 
ellátta Y. Horváth Zsigmond. Budapest. Lampel Bobért 1877.

Magyar nyelv, h. 2 óra. A magyar irodalom története a legújabb korig. 
Beöthy könyve nyomán.

Német nyelv, h. 2 óra. A német irodalom története a Gotsched-Bod- 
mer-féle vitától Schiller haláláig, olvasmányokkal és dolgozatokkal. K. k. 
Heinrich III. r.

Történelem és Földrajz, h. 4 óra. Magyarország pragmatikai története. 
K. k. Horváth Mihály.

Mennyiségtan, h. 3 óra : a) Számtan: Kamatos-kamat, évjáradék- és 
kölcsöntörlesztés-számítások. Permutálás, Combinálás, binomi tantétel. 
Diophantos-féle egyenletek. K. k. Mauritz.

b) Mértan : Gömbháromszögtan és alkalmazása a földrajzban és csil
lagászatban. K. k. Ábel.

Természettan : A rezgő mozgás elmélete ;— akusztika ; optika ; elektri- 
citás. K. k. Fehér Ipoly.

Bölcséset, h. 2 óra. Tapasztalati lélektan.

A tanárok irodalmi működése az 1879—80-ki
tanévben.

Lehr Alberttól megjelent: «Arany Toldy»-ja nyelvi jegyzetekkel, 
iskolai használatra. Sajtó alatt van s őszre megjelenik ugyancsak A.«Toldi»-ja 
bő nyelvi és tárgyi magyarázatokkal.

Pecz Vilmostól megjelentek birálatok és ismertetések a philologiai 
közlönyben, egy birálat a tanáregyleti közlönyben.

Scholtz Alberttól megjelent: Földrajz a gymnasiumok használatára.
I. Rész : Magyarország s a földközi tengert környező országok. Kiadja a 
Franklin-Társulat.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.
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Batizfalvi István
r. tanár.

Vallás: III. V. VIII. 
Történelem: VI. VII. VIII. 1 8 —

Böhm Károly
r. tanár.

Latin: VII.
Görög: V. VII. 
Bölcsészet: VII. VIII. 1 7 A VII. osztály főnöke.

Elischer József
r. tanár.

Vallás: VII. 
Latin : V. VIII. 
Görög: VIII. 1 7 A VIII. osztály főnöke.

Fröhlich Róbert
r. tanár.

Vallás : VI. Görög: VI. 
Német: VI. VIH. 
Történelem : V. 1 4

Ez idő szerint igazgató.
A gymnasium könyvtárnoka. 

A VI. osztály főnöke.

Dr. Kari János
r. tanár.

Természetrajz: I. II. III. V. 
VI.

Számtan: I. II. 1 7 A természetrajzi gyűjtemény 
őre.

Lehr Albert
r. tanár.

Magyar nyelv : III. IV. V. 
VI. VII.' VIII. 1 7 A magyar önképző kör 

elnöke.

Dr. Pecz Vilmos
hely. tanár.

Latin: III. VI.
Magyar: II. Német: III. 
Vallas: IV. 1 9 A III. osztály főnöke.

Kátii Arnold
r. tanár.

Mennyiségtan: V.
Physika: III. IV. VII. VIII.
Vegytan: V. 1 7

Az V. osztály főnöke.
A chemiai szertár kezelője 
és a physikai Museum őre. 

A tanári értekezlet jegyzője.

Soholtz Albert
r. tanár.

Latin: I. Vallás: I. 
Magyar: I. Földrajz I. IV. 
Történelem: IV. 1 8 Az I. osztály főnöke.

Dr. Soholtz Á gost
r. tanár.

Mennyiségtan: III. IV. VI. 
VII. VIII. 1 6 A segélyegylet elnöke.

Svoboda István
r. tanár.

Latin: II. Vallás II. 
Történet: II.
Német: I. II. 1 7

A II. osztály főnöke.
A földrajzi és történelmi 
segédeszközök kezelője.

Schmid Tivadar
p. tanár. Ének: I. II. III. IV. 4 Községi orgonista.

Szoltsányi Ferencz
p. tanár. Méitani rajz: I. II. III. IV.

8 !
A IX. kerületi polgári iskola 

r. tanára.

Weber Rudolf
r. tanár.

Latin: IY.
Német : IV. V. VII. 
Történelem: III. 1 7 A IV. osztály főnöke.
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A főgymnasiumi tanulók száma.
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A főgymnasiumi tanulók névsora.*

I. OSZTÁLY.
1. Abeles Béla, 1869. Budapest, M. h
2. Artner Dezső, 1869. Budapest, ág. h.
3. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, M. h.
4. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. li.
5. Berger Simon, 1870. Budapest, M. h.
6. Bierbrunner Gusztáv, 1868. Ó-Kér, ág. h. 

m. t.
7. Blaskovics Gyula, 1868. Budapesten, ág. h.
8. Bloch Leo, 1869. Budapest, M. h.
9. Bloch Róbert, 1870. Budapest, M. li.

10. Czincz Sándor, 1868, Nyíregyháza, M. h.
11. Dárday Dezső, 1869. Pozsony, r. k.
12. Décsey József, 1869. Budapest, M. h.
13. Deutsch Ödön, 1868. Budapest, M. h.
14. Drucker Henrik, 1869. Budapest, M. h.
15. Ferenczy László, 1869. Budapest, ág. h.
16. Fischbein Miklós, 1869. Nádudvar, M. h.
17. Freyberg Arthur, 1868. Lugos, M. h.
18. Fürst Bertalan, 1868. Budapest, M. h.
19. Fürstenau Ferencz, 1867. Ilerzogenbroch, 

r. k. k. 1.
20. Gottschlig Gusztáv, 1869. Budapest, r. k.
21. Grüner Tivadar, 1869. Budapest, ág. h.
22. Györy Tibor, 1869. Budapest, h. h.
23. Häutler Mór, 1869. Budapest. M. h.
24. Hecht Samu, 1868. Budapest, M. h.

25. Hochschopf Gusztáv, 1869. Budapest, r. k.
26. Hódossy Gedeon, 1868. Budapest, r. k.
27. Hoffmann Sándor, 1869. Temesvár, M. h.
28. Horváth Dezső, 1869. Székes-Fehérvár, 

ág. h.
29. Jendrassik Kornél, 1868. Budapest r. k.
30. Illés Zoltán, 1868. Budapest, ág. h. k. 1.
31. Kameniczky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
32. Kaim Lajos, 1869. Budapest, M. h.
33. Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
34. Köszeghy Árpád, 1869. Budapest, ág. h.
35. Kunwald Caesar, 1870. Gratz, M. h.
36. Kuthy Dezső, 1869. Bécs, ág. h.
37. Leidenberger János, 1869. Czegléd, ág. h. 

isin.
38. Lichtenberger Ernő, 1868. Budapest, M. h.
39. Markbreit Imre, 1870. Budapest, M. h.
40. Márton Miksa, 1870. Budapest, M. h.
41. Mauthner Emil, 1869. Budapest, M. h.
42. Mezey Gyula, 1868. Budapest, ág. h. ism.
43. Mittacsek Pál, 1869. Szenicze, ág. h.
44. Müller Jenő, 1868. Jägerdorf, M. h. ism.
45. Petényi Otto, 1869. Bécs, ág h.
46. Pinkas Fülöp, 1868. Budapest, M. h.
47. Prindl Károly, 1S68. Budapest, ág. h. k. 1.
48. Réthy Ferencz, 1868. Budapest, r. k.
49. Reymond Gyula, 1869. Budapest, r. k.
50. Rindskopf Itikárd, 1869. Bécs, M. h.

* R ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai hitvallású; h. h. — helvét hitvallású ; r. k. 
=  római katholikus; g. k. =  görög keleti; M. h. =  Mózes hitvallású ; m. t. =  magán
tanuló ; t. m. =  tandíjmentés; ö. d. =  ösztöndíjas; k. 1. =  kilépett; f = 'meghalt; 
ism. =  ismétlő.'
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51. Schmidt Gyula, 1809 Budapest, ág. h
52. Scholtz Ágoston, 1870. Budapest, ág. h. 

k. I.
53. Schön Emil, 1870. Budapest, M. h.
54. Schossberger Sándor, 1869. Budapest, 

M. h.
55. Schubert Frigyes, 1869. Budapest, ág. h
56. Spiller Gyula, 1869. Budapest, M. h.
57. Spitzer Károly, 1869. Budapest, M. h.
58. Strasser Aladár, 1868. Budapest, M. h.
59. Strasser Otto, 1869. Budapest, M. h.
60. Szemere Béla, 1869. Gsobád, h. h.
61. Taller Ödön, 1869. Budapest, M. h.
62. Theindl Endre, 1868. Budapest, r. k.
63. Tröster Béla, 1869, Budapest, ág. h.
64. Ullmann Mór, 1869. Budapest, M. h.
65. Vadnay Tibor, 1809. Budapest, h. h.
66. Vodiáner Hugó, 1868. Budapest, M. h.
67. Walther Rezső, 1869. Hátszeg, ág. h.
68. Weisz Géza, 1868. Budapest, M. h.
69. Weisz Mór, 1869 Budapest, M. h.
70. Wertheimer Sándor, 1869. Budapest, M. h.
71. Würsching Géza, 1869. Eperjes, ág. h
72. Zapf Gusztáv, 1866. Eger, ág. h. k. 1.
73. Zimmermann Leo, 1869. Budapest, M. h.
74. Eötvös Bálint, 1869. Veszprém, h. h. m. t.
75. Wertheimer Lajos, 1869. Budapest, M. h.
76. Buchwalder Árpád, 1868. Szirák, M h. 

m. t.
77. Buchwalder Lajos 1869. Szirák, M. h. M. t.
78. Eötvös Bálint, 1869. Veszprém, h. h. 

m. t.

II. OSZTÁLY.
1. Adler Zsiga, 1869. Budapest, AI. h.
2. Andreanszky István, 1868. Budapest, ág. h.
3. Arendschildt Otto, 1867. Szólát, ág. h.
4. Balogh Dezső, 1868. Zsombolya, ág. h.
5. Benkó Béla, 1868. Budapest, ág. h.
1 . Bleyer Henrik, 1868. Budapest, M. h.
7. Böhm Imre, 1869. Budapest, M. h.
8. Böhm Oszkár, 1868. Budapest, M. h.
9. Breuer Lajos, 1868. Budapest, M. h.

10. Busz Ede, 1866. Budapest, h. h.

11. Csellágh Lajos, 1868. Zólyom, ág. h. t  m.
12. Fanda József, 1868. Budapest, r. k.
13. Farkas Zsiga, 1868. Budapest, M. h.
14. Ferenczy Sándor 1867. Budapest, ág. h.
15. Fischbein Sándor, 1868. Budapest, M. h.
16. Fischer Gyula, 1869. Budapest, M. h.
17. Fleischmann Hugó, 1868. Budapest, M. h.
18. Fleissig Sándor, 1859. Budapest, M. h.
19. Fülöp Ferencz, 1868. Mező-Túr, h. h.
20. Glósz Béla, 1866. Budapest, r. k. ism.
21. Goldberger Lajos, 1868. Bupapest, M. h.
22. Grossmann Jenő, 1869. Budapest, M. h.
23. Grünbaum Illés, 1868. Budapest, M. h.
24. Haas Samu, 1867. Budapest, M. h.
25. Hazay Gyula, 1868. Budapest, ág. h.
26. Heidlberg Imre, 1868: Budapest, M. h.
27. Heidlberg Károly, 1868. Budapest, M. h.
28. Heidlberg Ödön, 1867. Budapest, M. h.
29. Hertzka Emil, 1869. Budapest, M. h.
30. Hirschler K ároly /1869. Budapest, M, h.
31. Jerusálem E m il|1869. Budapest, ág. h.
32. Imendörffer Bennó 1867. Budapest, ág. h.
33. Joel Samu, 1868, Budapest, M. h. ism.
34. Karpeles Sándor, 1868. Budapest, M. h.
35. Kern Géza, 1869. Szolnok, M. h.
36. Korkoványi Árpád, 1869. Lugos, r. k.
37. Lang József, 1867. Becs, M. h.
38. Liedemann Frigyes, 1868. Budapest, ág. h.
39. Löwy Mór, 1868. Budapest. M. h.
40. Mares Gyula, 1867. Pomáz, h. h
41. Marnitz Ede, 1867. Budapest, ág. h. k. 1.
42. Masztics Vladimér, 1868. Budapest, ág. h. 

t. m.
43. Molnár Béla, 1868. Budapest, ág. h.
44. Neuer Izidor, 1868. Budapest, M. h.
45. Pollák Gyula, 1868. Budapest, M. h.
46. Popper Károly, 1867. Budapest, M. h.
47. Préger Zsiga, 1869. Budapest, M. h. m. t.
48. Preisz Henrik, 1868. Budapest, ág. h.
49. Rácz Károly, 1868, Sz.-Grót, r. k. m. t.
50. Reimann Gyula, 1868. Budapest, M. h.
51. Reményi Ferencz, 1868. Budapest, ág. h.
52. Roszner Lajos, 1866. Budapest, ág. h.
53. Ruttkay Vilmos, 1868. Budapest, ág. h.
54. Spitzer Gyula, 1868. Debreczen, M. h.
55. Stark Béla, 1869. Budapest, M. h.

4
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56. Stern A. Károly, 1869. Budapest, M. li.
57. Stern F. Károly, 1868. Budapest, M. h.
58. Strasser Ernő, 1868. Budapest, M. h.
59. Strasser Miklós, 1867. Budapest, M. h.
60. Strasser Otto, 1868. Budapest, M. h.
61. Szedenics Zoltán, 1868. Budapest, ág. li.
62. Szelényi Aladár, 1869. Budapest, ág. h.
63. Taub Lajos, 1868. Budapest, M. h.
61. Vasskó Endre, 1868. Budapest, ág. li.
65. Vörös Kálmán, 1869. Budapest, ág. h.
66. Wahlkampf Ede, 1866. Budapest, ág. h.
67. Weiner Hugó, 1869. Budapest, M. h.
68. Werner Ferencz, 1866. Budapest, ág. h. 

t. m.
69. Wolfner Gyula, 1868. Uj-Pest, M. h.
70. Gr. Zay Imre, 1868. Zay-Ugrdcz, ág. h.

III . OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1866. Budapest, M. li.
2. Artner Géza, 1868. Budapest, ág. h.
3. Baud Lajos, 1869. Budapest, M. h.
4. Barber Rezső, 1868. Budapest, M. h.
5. Beck Vilmos, 1867. Budapest, M. h.
6. Berger Sándor, 1868. Budapest, M. h.
7. Bernátb Gusztáv, 1867. Pozsony, ág. h.
8. Böhm Béla, 1867. Budapest, ág. h.
9. Clement Pál, 1867. Budapest ág. h. t. m.

10. Deutsch Arthur, 1867. Budapest, M. Il
i i .  Deutsch Lajos, 1867. Arad, M. h.
12. Engel Lajos, 1866. Dormánd, M. h.
13. Engelbach Zzigmond, 1867. Budapest, ág. 

h. k. 1.
14. Fehér Miksa, 1867. Abony, M. h.
15 Fleischl Sándor, 1867. Neuern, M. h.
16. Friedmann Otto, 1866. Budapest, M. h.
17. Fuchs Arthur, 1867. Budapest, M. h.
18. Fuzesséry Árpád, 1868. Budapest, r. k.
19. Grossmann Miksa, 1868. Győr, M. h.
20. Grüner Károly, 1865. Budapest, ág. h.
21. Haas Ernő, 1866. Budapest, M. h.
22. Herzberg Jenő, 1867. Budapest, M. h.
23. Hirsch Gyula, 1866. Budapest, M. h.
24. Klein Sándor, 1867. Budapest, M. h.
25. Kohn Ignácz, 1865. Nagy Bajom, M. h.

26. König Ignácz, 1868. Budapest, M. h.
27. Krenner Viktor, 1866. Budapest, r. k.
28. Kronfeld Mór, 1867. Budapest, M. h.

! 29. Lövy László. 1865. Esztergom, M. h.
30. Macher Ernő, 1867. Budapest, ág. h.
31. Máder László, 1866. Budapest, r. k.
32. Mandel Béla, 1866. Budapest, M. h.
33. Mandl Sándor, 1868. Budapest, M. li.
34. Nagl József, 1867. Galgócz, M. h.
35. Nobl Rezső, 1866. Budapest, M. h.
36. Pap Aladár, 1864. Dab, h. h. k. 1.
37. Pollák Gyula, 1867. Budapest, M. h.
38. Politzer Sándor, 1867. Budapest, M. h.
39. Preisz Bernár, 1807. Budapest, M. h.
40. Propper Ödön, 1867. Máté-Szalka, M. li.
41. Rieger Henrik, 1866. Szered, M. h.
42. Roheim Ödön, 1867. Bezdán, M. h.
43. Rosner Aladái, 1867. Budapest, ág. h.
44. Rothfeld Rikárd, 1867. Budapest, M. li.
45. Sáska István, 1866. Budapest, h. h.
46. Sigmund Károly, 1866. Budapest, ág. h.

I 47. Soltész András, 1866. Székes-Fehérvár 
r. k.

48. Szontagh Árpád, 1868. Budapest, ág. h.
49. Stern József, 1860. Budapest, M. h.
50. Strasser Vilmos, 1869. Budapest, M. h. 
51-Szalay Kálmán, 1S65. Budapest, h. h.

t. m.
52. Schieb Károly, 18G6. N.-Sink, ág. h.
53. Schmidt Károly, 1867. Velencze, ág. h.
54. Schöffer Róbert 1868. Rácz-Almás, M. h.
55. Schön Arthur, 1866. Budapest, M. h.
56. Schwarz Alfréd, 1867. Budapest, M. h.
57. Schwarz Imre, 1868. Budapest, M. h.
58. Schwimmer Aladár, 1868. Budapest, 

M. h.
59. Tafler Armin, 1867, Budapest, M. h.
60. Tigermann Mór, 1868. Budapest, M. h.
61. Ungár József, 1867. Kassa, M. h.
62. Vághy Károly, 1866. Budapest, ág. h.
Go. Vidor Emil, 1867, Budapest, M. h.
64. Weinfeld Henrik, 1867. Budapest, M. h.
65. Weisz Emil, 1867. Budapest, M. h.
66. Weisz Hugó, 1868. Budapest, M. h.
67. Weisz Mór, 1807. Szered, M. h.
68. Gr. Zay László, 1866. Zay-Ugrócz, ág. h.
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CO. Zbi ray Aladár, 1868. Budapest, ág. h.
70. Schmidt Nándor, 1867. Budapest, ág. li
71. Brachfeld Bádog, 1867. Budapest, M. h.

IV. OSZTÁLY.
1. Abeles Sándor, 1867. Becs, 51. h.
2. Agorasztó Miklós, 1866. Budapest, g. k.
3. Andreánszky Jenő, 1865. Budapest, ág. h.
4. Beöthy Pál, 1866. Nagy-Marja, h. h.
5. Blum Károly, 1865. Arad, M. h.
6. Blum László, 1864. Budapest, M. h.
7. Boros Andor, 1865. Arad, r. k.
8. Brachfeld Vilmos, 1867. Budapest, 51. h.
9. Czincz László, 1866. Nyíregyháza, 51. h.

10. Deutsch Arthur, 1866. Apostag, M. h.
11. Deutsch Bernát, 1865. Budapest, 51. h.
12. Deutsch Lajos, 1865. Budapest, 51. h.
13. Deutsch Miksa, 1866. Budapest, M. h.
14. Deutsch Ödön, 1865. Budapest, 51. h.
15. Egerer Otto, 1865. Budapest, M. h.
16. Erős Sándor, 1866. Budapest, 51. h.
17. Fáik Géza 1866. Budapest, M. h.
18. Fleischl Károly, 1867. Budapest, M. h.
19. Fleissig Zsigmond, 1866. Gyoma, 51. h.
20. Franki Zsigmond, 1865. Budapest, 51. h.
21. Fürst László, 1867. Budapest, 51. h.
22. Gorové Árpád, 1865. Budapest, r. k.
23. Grauer Vilmos, 1866. Budapest, 51. h.
24. Györy István, 1867. Budapest, ág. h.
25. Haas Armin, 1866. Budapest, M. h.
26. Hahn Gyula, 1866. Budapest, 51. h.
27. Heimann Lipót, 1867. Budapest, 51. h.
28. Hirschler Leo, 1867. Budapest, 51. h.
29. Jendrassik Aladár, 1866. Budapest, r. k.
30. Kanitz Jakab, 1866. Budapest, 51. h.
31. Karpeles Zsigmond, 1866. Budapest, 51. h.
32. Képessy Imre, 1864. Budapest, ág. h. t. m
33. Kisfalvi Tivadar, 1865. Budapest, 51. h.
34. Kiss Elek, 1866. Sz.-Lörincz, ág. h.
35. Krepuska Lajos, 1865. Budapest, ág. h.
36. Laczkó Antal, 1867. Budapest, 51. h.
37. 5Iahler Gyula, 1866. Budapest, 51. h.
38. Majtinszky Sándor, 1864. Budapest, 51. h.
39. 51arkovácz János, 1864. Csik-Gimes, r. k.

40. Oszvald Sándor, 1866. Budapest, ág. h. 
t. m.

41. l’lachy Gyula, 1866. Budapest, ág. h.
42. Pock László, 1865. Livó-Hutta, r. k.
43. Politzer Illés 1866. Budapest, 51. h.
44. Pollák Géza, 1866. Budapest, 51. h. .
45. Pollák Jakab, 1866. Budapest, 51. h.
46. Preszburg Károly, 1865. Budapest, 51. h.
47. Propper Ernő, 1867. Nagy-Kálló, 51. h.
48. Rákóczy Gyula, 1865. Budapest, ág. h.
49. Reiner Mór, 1865. Solt, 51. h.
50. Rill Imre, 1865. Vinga, r. k.
51. Scheer Andor, 1866. Debreczen, M. h.
52. Schmidt Samu, 1866. Budapest, ág. h.
53. Schneider Gyula, 1866. Brzova, ág. h.
54. Schober Géza, 1864. Diósd, r. k.
55. Schöffer József, 1866. Rácz-Almás, M. h.
56. Schoenberg Illés, 1866. Budapest, 51. h.
57. Sréter István, 1867. Surány, ág. h. t. m.
58. Sréter László, 1866. Surány, ág. h. t. m.
59. Steiner Ernő, 1866. Budapest, 51. h.
60. Stern Zsiga, 1867. Bndapest. M. h.
61. Strasser Gusztáv, 1866. Budapest, 51. h.
62. Szalay Kornél, 1864. Szomolnok, ág. h.
63. Tauszk Ferencz, 1865. Budapest, M. h.
64. Vasskó Elemér, 1867. Budapest, ág. h.
65. Waltersdorfer Vilmos, 1866. Budapest, 

ág. h.
66. lVeil Izidor, 1865. Budapest, 51. h.
67. Weisz Emil, 1866. Fülek, 51. h.
68. Weisz Gyula, 1866. Szeged, 51. h.
69. Weisz Manó, 1866. Budapest, 51. h.
70. Weisz Nándor. 1866. Budapest, 51. h.
71. Wertheim Jenő, 1866. Beodra, M. h.
72. Wohl Bernát, 1863. Kér, M. h.
73. Zuckermann Ede, 1886. Budapest, 51. h.

V. OSZTÁLY.
1. Adler Gyula, 1866. Budapest, 51. h.
2. Bartsch Gusztáv, 1866. Bécs, ág. h.
3. Basch Tivadar, 1866. Becskerek, r. k.
4. Deutsch Adolf, 1865. Jánosháza, 51. h.
5. Dirner Gyula, 1864. Göllniczbánya, ág. h. 

t. m.

4*
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6. DohmannMiklós, 1S66. Érsek-Újvár, ág. h.
7. Dabez Károly, 1865. Budapest, ág. h.
8. Éliás Fiilöp, 1865. Szeged. M. h.
9. Engel Imre, 1864. Máté-Szalka, M. h.

10. Fábry Frigyes, 1865. Velencze, ág. h.
11. Fayl Frigyes, 1863. N.-Csalonya, ág. h.
12. Fleisclil Róbert, 1864. Budapest, M. li.
13. Fuchs Ármin, 1864. Rákos-Keresztúr, M. h.
14. Geyer Viktor, 1865 Brassó, ág. h.
15. Glósz István, 1863. Budapest, r. k.
16. Haas Emil, 1865. Budapest, M. h.
17. Horváth Ge'za, 18‘ 5. Székes-Fehérvár, ág. 

h. k. 1.
18. Jenes Vilmos, 1864. Hévíz, ág. h.
19. Kann Zsigmond, 1865. Budapest, M. h.
20. Keményfy Béla, 1865. Budapest, 51. h.
21. Keresztszeghy Gyula, 1866. Budapest, ág.h.
22. Kesselbauer Ödön, 1861. Becs, ág. h.
23. Kohn Aurél, 1865. Budapest, 51. h.
24. Kelemen Lajos, 1865. Budapest, M. h.
25. Kurz Lipót, 1864. Jablonka. 51. h.
26. Lauffer Vilmos, 1864. Budapest, ág. h.
27. 5Iayer Ernő, 1863. Német-Újvár, 51. h.
28. Meisels Albert, 1865. 51unkács, 51. h.
29. Michaelis Albert, 1865. Károly-Fehérvár. 

ág. h.
30. Neumann Márton, 1864. Bágh, 51. h.
31. Ofner Oszkár, 1863. Budapest, 51. h.
32. Patak Nándor, 1865. N. Mezerics, 51. h.
33. Petrovics Pál, 1865. Budapest, ág. h.
34. Polner Ödön, 1865. Békés Csaba, ág. h.
35. Politzer Aladár, 1865. Budapest, M. h.
36. Popper Hugó, 1866. Budapest, 51. h.
37. Propper Gyula, 1865. Máté-8zalka, 51. h.
38. Reisz Bódog, 1866. Turdosm, 51. h.
39. Ring Gyula, 1865. Osztopány, 51. h.
40. Rókay Károly, 1863. Csik-Gimes r. k.
41. Rosenberg Gyula, 1866. Budapest, 51. h.
42. Rosenfeld Leo, 1865. Budapest, 51. h.
43. Scheer Emil, 1865. Budapest, 51. h.
44. Schlichter Frigyes, 1866. Budapest, 51. h.
45. Schmidt Slárton, 1865. Temesvár, r. k.
46. Schoenberg Pál, 1864. Budapest, M. h.
47. Stein Béla, 1866. Zombor, 51. h.
48. Stein 51ano, 1865. Budapest, M. h.
49. Steiner Mór, 1864. Balassa-Gyarmat, M.h.

50. Szele'nyi Jenő, 1864. Merénybánya, ág. h. 
t. m.

51. Thein Viktor, 1866. Iiadapest, M. h.
52. Thein Zsigmond, 1860. Budapest, M. h.
53. Vályi Sándor, 1865. Budapest, ág. h.
54. Weinberger Fiilöp, 1862. B.-Gyarmat, M.h.
55. Weinstein Andor, 1864. Budapest, M. h.
56. Weisz Emil, 1865. B.-Gyarmat, M. 1).
57. Weisz Géza, 1865. Budapest, M. li.
58. Wiedenkeller Béla, 1864. Velencze, b. h.

V I. OSZTÁLY.
1. Abeles Károly, 1864. Budapest, M. h.
2. Balassa Károly, 1865, Budapest, ág. h.
3. Berger Emil, 1865. Budapest, M. h.
4. Bercsényi László, 1863. Budapest, r. k.
5. Birnbaum László, 1864. Budapest M. h.
6. Blum Róbert, 1864. Arad, M. h.
7. Böhm Gyula, 1863. Budapest. M. h.
8. Brachfeld Zsigmond, 1864. Budapest, M. h.
9. Bach Sándor, 1861. Piske, M. h.

10. Doleschall Alfréd, 1864. Beszterczebánya, 
ág. h.

11. Friedrich Vilmos, 1864. Budapest, M. h.
12. Goldmann Mór, 1863. Czinkota, M. h.
13. Goldstein Izidor, 1865. Budapest, M. h.
14. Griinfeld Lipót, 1S64. Budapest, M. h.
15. Gutman Imre, 1864. Budapest, M. h.
16. Gnttmann Gyula, 1863. Bupapest, M. h.
17. Hartstein Miklós, 1865. Nagy-Kálló, M. h.
18. Heidlberg Tivadar, 1863. Budapest, M. h.
19. Hellmer Emil, 1862. Budapest, r. k.
20. Herz Mór, 1864, Budapest, M. h.
21. Hirschler Henrik, 1866. Budapest, M. h.
22. Hütter Károly. 1805. Okány, M. h.
23. Keppich Béla, 1865. Budapest, M. h. m. t.
24. Keppich Henrik, 1864. Budapest, M. h.
25. Kiss István, 1867. Felső-Petény, ág. h.
26. Klein Ede, 1863. Gyoma, M. h.
27. Kiinger Zsigmond, 1864. Füzes-Gyarmat, 

M. h.
28. Kohner Adolf, 1865. Budapest, M. h.
29. Krepuska Géza, 1861. Budapest, ág. h.
30. Lövy Kálmán, 1861. Csömör, M. h. isin.
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31. Markbreit Gyula, 1865. Budapest, M. h.
32. Minkusz Lipöt, 1863. II. Gyarmat, M. h.
33. Nagy Ernő, 1864. Ér-Semlye, heir. hitv.
34. Nubl Gábor, 1864, Sombathely, M. h.
35. Pintschof Lipót, 1864. Budapest, M. li.
36. Ruhmanu Ernő, 1S63. Budapest, M. h.
37. Sakrak Svetozár, 1860. Lord, g. k.
38. Sax Frigyes, 1864. Budapest, ág. h.
39. Scheiner Lajos, 1863. Budapest, M. h.
40. Schieb Viktor, 1864. Nagy-Szeben, ág. b.
41. Schmidt Sándor, 1863. Alsó-Lendva, ág. h.
42. Schoenberg Kálmán, 1863. Budapest, M. h.
43. Schön Leo, 1864. Budapest, M. h.
44. Schossberger Adolf, 1864. Budapest, M. h.
45. Sommer Béla, 1864. Budapest, M. h.
46. Steiner Jenő, 1862. Veszprém, M. h. k. 1.
47. Stricker Mór, 1863. Vág-Ujhely, M. h.
48. Takács Károly, 1862. Atsád, ág. h. ö. d.
49. Taub Gyula, 1863. Budapest, M. h.
50. Tenusz Tivadar, 1862. Szatmár-Németi,r.k.
51. Tolnai Kornél, 1865. Gödöllő, ág. h.
52. Weisz Antal, 1865. Szeged, M. h.
53. Widder Lajos, 1863. Vilmány, M. h.
54. Monszpart József, 1864. Sz.-Mihályfa r. 

k. k. 1.
55. Roxer Béla, 1864. Miskolcz, ág. h. k. 1.

V II. OSZTÁLY.
1. Altstädter Béla, 1864. Szeged, M. h.
2. Auspitz Alphonsz 1863. Budapest, r. k.
3. Basch Imre, 1863. Budapest, r. k.
4. Batizfalvi István, 1862. Budapest, ág. h.
5. Birnbaum Ernő, 1863. Budapest, M. h.
6. Blau Pál, 1864. Budapest, r. k.
7. Braun Árpád, 1861. Duna-Földvár, M. h.
8. Czentner József, 1862. Ménhard, ág. h.
9. Engelmann Frigyes, 1861. Tevel, M. h.

10. Földváry Antal, 1862. Haraszt, ág. h.
11. Glük Arnold, 1864. S.-A.-Ujhely, M. h.
12. Grosz Gyula, 1863. Budapest, M. h.
13. Grünbaum Béla, 1864. Budapest, M. h
14. Hannover Miksa, 1861 Tura, M. h.
15. Hartstein Ferencz, 1864. Nagy Kálid, M. h.
16. Holländer Lajos, 1864. Budapest, M. h.

17. Huszár Gyula, 1864. Erdö-Tágyos, r. k.
18. Jeszenszky István, 1863. B.-Gyarmat, ág. h.
19. Kiilley Elemér, 1863. Budapest, ág. b.
20. Lövy Zsigmond, 1863. Jankovácz, M. h.
21. Lumniczer József, 1863. Szolnok, r. k.
22. Mares Ödön, 1864. Pomáz, h. h.
23. Nagy Géza, 1863. Nagy-Kőrös, h. h. ö. d.
24. Neumann Sándor, 1863. Csongrád, M. h.
25. Néupauer Ágost, 1862. Szepes-Olaszi, ág. h.
26. Pollacsek Sámuel, 1862. Tálya, M. h.
27. Polner Aladár, 1862. Békés-Csaba, ág. h.
28. Rosenbaum Lajos, 1862. Ipoly-Pásztó, M. 

h. k. 1.
29. Rothauser Izidor, 1863. Veszprém, M. h.
30. Roth Adolf, 1862. Miskolcz, M. h. k. 1.
31. Schaden Frigyes. 1862. Pozsony, ág. h.
32. Schranz Viktor, 1862. Eperjes, ág. h.
33. Schwiedland Jenő, 1863. Budapest, h. h.
34. Silbermann Adolf, 1S62. Visonta. M. h.
35. Singer Miksa, 1862. Csáktornya, M. h.
36. Szedenics Aladár, 1864. Budapest, ág. h.
37. Stadler Samu, 1861. Mosony, M. h.
38. Tallér László, 1864. Budapest, M. h.
39. Walther Gyula, 1863. Arad, ág. h.
40. Weisz Ármin, 1861. Gyöngyös, M. h.
41. Wolfner Izidor, 1864. Uj-pest, M, h.
42. Ybl Félix, 1864. Budapest, r. k.
43. Gróf Zay Miklós, 1864. Zay Ugrócz, ág. h

V III. OSZTÁLY.
1. Bamberger Béla, 1861. Szentes, M. h.
2. Bányász István, 1860. Budapest, M. h. k. 

1. ism.
3. Bindfeld Lajos, 1862. Hatvan M. h.
4. Deutsch Károly, 1863. Budapest, M. h.
5. Dohmann István, 1862.Érsek-Uj vár, ág. h
6. Fischer Béla, 1862. Pinczehely, M. h.
7. Földváry Mihály, 1861. Tass, ág. h.
8. Friedrich Tivadar, 1862. Budapest, M. h.
9. Goldstein Imre, 1863. Budapest, M. h.

10. Gruber László, 1862. Budapest, M. h.
11. Hann Arnold, 1862. Budapest, M. h.
12. Hann Lajos, 1861. Budapest, M. h.
13. Haas József, 1861. Proszek, M. h.



14. Jász Géza, 1863. Jobbágyi, ág. h.
15. Jung Ödön, 1862. Budapest, M. h.
16. Kliayll Elemér, 1861. Budapest, r. k.
17. Kutlik András, 1860. Budapest, ág. h. t. 

m. ö. d.
18. Kiifáber György, 1861. Kölesd, ág. h. t. m.
19. Laczkó Béla, 1862. Budapest, M. h.
20. Lángh Frigyes, 1861. Lnbló, ág. h.
21. Lövy Ernő, 1864. Ócsa, M. h.
22. Löw Emil, 1862. Simánd, M. h.
23. Mares Zoltán, 1862. Pomáz, h. h.
24. Menüi Arthur, 1863. Budapest, M. h.

25. Menkesz Vilmos, 1861. Budapest, M. h.
26. Fóliák Arthur, 1862. Budapest, M. h.
27. Rosenfeld Henrik, 1863. Budapest, M. h.
28. Sass István, 1863. Tamási, ág. h.
29. Schlichter Izidor, 1863. Budapest, M. li.
30. Singer Arthur, 1862. Budapest, M. h.
31. Wiener Ede, 1862. Pozsony, M. h.
32. Wiener Emii, 1864. Pozsony, M. h.
33. Rudnay József, 1861. Vanyarcz, ág. ii 

m. t.
34. Pollacsek Gábor, 1860. N.-Szécsény, M. h.

Kimutatás az 1878/9-ik tanév végén tartott érett
ségi vizsgálatokról.
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T u d ó s í t á s .

A jövő tanév szeptember első napjaiban kezdődik. A beírások, fel
vételi-, pót- és magánvizsgálatok idejét aug. hó második felében a napi 
lapok utján fogjuk közhírré tenni.

A főgymnasium I. osztályába a növendékek csak f e l v é t e l i  v i z s 
g á l a t  a l a p j á n  vétetnek fel. E vizsgálat alól csak az van felmentve, ki 
a IY. elemi osztályt a helybeli ág. hitv. ev. népiskolában legalább j ó bizo- 
nyitványnyal végezte.

A főgymnasium egyes osztályai túlnépesedése veszélyének sikeres 
megelőzése czéljából az egyházgyülekezet választmánya 1877. évi deezem- 
ber hó 21-kén tartott ülésében elhatározta, hogy egy osztályba 70-nél több 
tanuló fel nem vehető ; nehogy tehát hitsorsosaink azon kellemetlen hely
zetbe jussanak, hogy az elkésett jelentkezés következtében és a gymnasiumi 
tanulók nagy száma miatt gyermekeiket vissza kelljen utasítani: felkéret
nek, hogy gyermekeik beiratása iránt az iskolai év elején idejekorán gon
doskodni el ne mulaszszálc és e czélból nemcsak a mindenkor közhírré 
teendő beiratási napok k é t  e l s ő  n a p j á n ,  m e l y e k  k i z á r ó l a g  az 
e v a n g é l i k u s  t a n u l ó k  f ö l v é t e l é r e  f o r d i t t a t n a k ,  okvetle
nül jelentkezni szíveskedjenek, hanem különösen a 4-dik elemi osztályból 
az algymnasiumba átlépő tanulók szülői nagyobb biztosság kedvéért a 
j e l e n  i s k o l a i  év  v é g é i g  eb beli szándékukat az igazgatóságnál beje
lenteni szíveskedjenek.

Fröhlich Róbert,
e. i. igazgató tanár.




