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AZ I N D U C T  fO AZ A L G E B R A I  A N A L Y S I S  B E N .

(I.) Minden tudományos vizsgálatnál az összetett tárgynak alkotó 
részeire való fölbontása vagy bizonyos egymásra nézve egyszerű 
tényeknek összetett eredményűvé való összeköttetése szerepel. Ily 
értelemben véve a* fölbontás ( analysis) és összetevés ( synthesis) a 
kutatás legáltalánosabb formái.

Mi azonban az ok, hogy az analysis, mely tulajdonképpeni értel
mében kutatási módszer, a mennyiségtani tudomány nevévé fejlő
dött ? E kérdés megoldása ránk nézve annyival fontosabb, mert a 
mennyiségtani tudomány lényegének megalapítására vezet: föltéte
lezi azonban a logikai analysisnek, mint kutatási módszernek, 
ismeretét. Legyen tehát szabad e helyen mindenek előtt a logikai 
analysisről röviden szólnunk.

Minden tény vizsgálatánál az első lépés az együtt vagy egymás
után fellépő alkotórészek megjelenítése; ez azonban bizonyos egy
másutánban fejlődik s e tekintetben a logika az analysisnek mint 
módszernek három fokát különbözteti meg. Ennek elseje a z :

1. Elementáris analysis. Eg}’ tüneménynek részlet-tüneményekre 
való felbontásában áll, nincs gondja a részek egymáshoz való kap
csolatára. Ily felbontás tisztán deseriptiv ezélú. E logikai jelleme 
megmarad, ha mindjárt műeszközök az érzékeknek segítségére 
vannak is, pl. a természettudomány tökéletesebb ágaiban. A chemiai 
elementáris analysis logikai szempontból is ilyen, bár az összetettebb 
esetekben, hol a descriptio czéljából kísérletek is segítségül vonat
nak, már a 2. fokhoz vezet.

2. Az oki anahjsis egy tünemény felbontásában áll, tekintettel 
az oki vonatkozásra. Ezen a magyarázat czéljából történő felbontás 
már a tények elementáris analysisét föltételezi; ez azonban olykor 
oly gyorsan elvégeztethetik, hogy a kutatás a másodikkal látszik
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kezdődni. A természettanban ezen analysis érvényesül, a mennyi
ben ép a physika az, mely a külső világ tüneményeinek okát meg
adni törekszik. A causalis analysist az összetett tények egyes elemei
nek azon czélból való önkényes isolatiója jellemzi, hogy az isolált 
elemek oki összefüggését megismerjük. Az isolatiólioz a variatio is 
lép, a mi egyes elemeknek vagy teljes mellőzése, vagy hatásuk 
nagyságának változása által történik. Ezen önkényes variatióban 
áll a kísérleti eljárás analytikus formája. A kísérlet a legnagyobb 
becsű oki analysis, mert directe nyújtja a tünemény elemeinek 
viszonyát.

3. A harmadik fok a logikai analysis, ez egy összetett ténynek 
alkotó elemeire való felbontásában áll, tekintettel ezeknek logikus 
vonatkozására. Ehhez azonban az szükséges, hogy az egész alkotó 
elemeinek fogalmi vonalkozása meg legyen alapítva. Ha ez meg
történt, a logikai analysis fejti ki az egyes kutatásokat, melyek a 
vonatkozásokból folynak. Ezen fogalmi vonatkozás megalapítása, 
mi előfeltétele a logikai analysisnek, az elemek viszonyának a 
szemléletben rejlő, sőt önkényes indokok szerinti definitiója által is 
történhetik s ez esetben az analysis a legtökéletesb alakú. Egy 
tetszőleges egyenlet pl. a görbe definitióját és elemeinek vonatkozá
sait is magában foglalja, s az analytikus eljárás e fogalom felbon
tása által fejti ki a görbe tulajdonságait. A szigorú alak, melylyel 
a mennyiségtan a kapcsolatban álló mennyiségek vonatkozásait 
kifejezni tudja, okozta azt különösen, hogy a mennyiségtani kifeje
zések logikai analysisre igen alkalmasak; ez oka annak egyúttal, hogy 
az analysis név a mennyiségtani tudomány nevévé fejlődött. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy az analyticus eljárás nem kizárólagos 
módszer, mely az analysisben érvényesül. A most említett értelem
ben véve például az összeadás, szorzás, hatványozás synthetikus 
eljárás és korábbi keletű a kivonásnál, osztásnál, gyökvonásnál, 
melyek analytikus termeszettiek. E beosztást találjuk Stolz «Allgem. 
Arithmetik»> művében is, hol az összeadás, szorzás, hatványozás 
thetikus, a kivonás, osztás és gyökvonás lytikus műveleteknek 
mondatnak.

(II.) Analysis alatt mi a mennyiségek kapcsolatának megállapí
tását és a kapcsolatban nyilvánuló törvények felállítására szolgáló 
módszereket értjük. Az analysis modern értelme a mathesis egész 
rendszerét felöleli, s az analytikus módszer egy benne leginkább 
érvényesülő, cje nem egyedüli kutatási módszer.
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Mik hát a mennyiségtani analysis kutatási módszerei? Ugyan
azok, mint más tudományokéi, t. i. az abstractio és ennek megfor
dítása a determinatio, a deductio és ennek fordítottja az inductio. 
E helyen e módszerek közűi a deductiv módszert fogjuk ismertetni, 
s ezt is csak annyiban, amennyiben az a mi czélunkhoz, az inductiv 
módszer behatóbb megismeréséhez közelebb vezethet.

(III.) A deductio kiindulhat átalános érvényű tételekből és azok 
összekötése által már speciálisabb, de összetettebb természetű tétele
ket vezet le. Ez a synthetikus deductio, melyhez két tulajdonság tar
tozik : 1. az átalános tételek különböző jelleme, 2. a deductióban 
használt eljárási mód. A synthetikus deductióban a prsemissákat 
egyrészt a fogalmaknak, másrészt átalános érvényű relatióknak 
leírása, illetőleg meghatározása nyújtja. A fogalmak leírását, jelen
tésük megmagyarázását meghatározásnak (definitio) mondjuk; az 
átalános érvényű relatiót pedig axiómának nevezik, ez egy közvet
lenül bizonyos, bebizonyításra nem szoruló, de be sem bizonyítható 
ítélet, melyet a tapasztalás szolgáltat.

Az algebrai analysisben is a i iinduló pont, néhány axioma, pl. 
hogy minden szám önmagával egyenlő, hogy az egész nagyobb 
részénél; úgy szintén, hogy egyenlőket egyenlően változtatva, 
egyenlőket kapunk ; ebhez járul ezenkívül az alapműveletek defini- 
tiója. De sem a definitiók, sem az axiómák nem hiányozhatnak, 
mert csupa definitiókból vagy csupa axiómákból vont következtetés 
többé nem módszeres deductio, amennyiben ily esetben a syntheti
kus deductio második ismertető jeléül használt eljárási módok is 
lehetetlenek. A definitio és axióma oly szükségszerű alapja a synthe
tikus deductiónak, hogy egyikök hiányozván, a synthetikus deduc- 
tióból a syllogistikus eljárásnak csak külső része marad meg, mi 
adott tételeknek adottak alá rendelését, vagy aequivalens fogalmak
nak substituti óját eredményezi, de új tételekhez nem vezet soha. 
Sokszor azonban az axioma vagy meghatározás nincs ugyan ki
fejezve, de feltételeztetik. Synthetikus deductio körébe vág az az 
eljárás is, midőn az algebrai analysisben segédfüggvényeket hozunk 
be a feladat könnyebb megoldhatása czéljából. A deductio második 
faja az analytikus deductio.

Az analytikus deductio módszere három műveletben nyilvánul. 
E műveletek elseje a fogalomnak alkotó részeire való felbontása. 
A szorzatnak tényezőire, az egyenletnek gyöktényezőire, egy össze
tett függvénynek elemi függvényekre való felbontása ezen eljáráshoz
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tartozik, ű. Az analytikus deductio második faja egy átaiános tör
vényről vagy fogalomról annak speciális esetére való áttérés, mi a 
mennyiségtanban egyes értékeknek substitutiójaként jelentkezik. 
Ily esettel van dolgunk, lia a lineáris két változós függvényben a 
változókra nézve egész és positiv értékeket kötünk ki, vagy ha 
bármily kifejezésben az átalános szám helyébe egy határozott érté
ket substituálunk, mert a megszorítás által nyert szűkebb körű 
fogalom bennfoglaltatik az eredetiben.

3. Az analytikus deductio harmadik faja adott kifejezéseknek 
transformati ójában áll a benne előforduló elemek megváltoztatott 
összeköttetési módja által, csakhogy az új kapcsolatnak a régiben 
kell foglaltatnia. lg}7 lehet alkalmas transformatiókkal egy egyenlet
nek ismeretlenét meghatározni. Egy görbe egyenletének ilyen trans- 
formatiója más alakú kifejezéshez vezet, melynek magyarázása az 
említett görbének különös tulajdonságát tárja fel. Sokszor ezen 
transformatióhoz különböző mennyiségtani kifejezések combinatiója, 
vagyis közös fennállása járul, mely mennyiségtani kifejezésekről fel- 
teszszük, hogy közös elemeik vannak; a simultan egyenletrendszer
nek pl. a gyökök egy vagy több összetartozó sora felel meg.

Az analytikus deductio különösen oly tudományokban, hol a 
kutatás összetett tárgyai nem a megismerés új elemeinek föllépésé
ből erednek, hanem néhány ismétlődőn föllépő műveletnek több
szörös alkalmazása által alkottatnak meg. E föltételnek legtökélete
sebben a mathesis felel meg.

A deductio, mint az itt említettekből kitűnik, minden következ
tetést a tárgyalás elejére tett princípiumokból leszármaztathat, mig 
az inductio eredményeinek biztosítására nem egyszer kénytelen a 
deductiót segítségül híni (így történik pl. az n-ről az (n +  l)-re 
való következtetés segítségével). Ez okozza, hogy átalánosságban a 
deductiv módszer előnynyel bír az inductio felett; s ez különösen a 
mennyiségtani analysisnél igaz a vizsgálódási alapok egyszerűsége és 
a princípiumok prsecis ismerete miatt. Az analysisben az axiómák
ból és definitiókból indulunk ki, melyekben mint valami gyorsírói 
jegyzékben az egyes esetek mind benfoglalvák. Az axiómákat és defini- 
tiókat úgy kell tekintenünk, mint valami kezdetleges leltárt, melyet 
a mathematikai deductio a maga czéljaira tetszőlegesen fölhasznál. 
Ha azonban az analysis fejlődési menete tekintetbe vétetik, az a 
kérdés vetődik fel önkénytelenül, mi módon jutott az analysis ezen 
kezdetleges leltár birtokába és mily módon függnek össze és folynak



egymásból az analysis egyes alkotó részei? Ez által az inductio 
módszeréhez vezettetünk.

(IY.) Minden mennyiségtudós és bölcsész megegyezik abban, 
hogy az analysis a deductiv tudományok mintája, melyben az in
ductio ritkán használatos. Arra nézve azonban már eltérők a nézetek, 
mily természetűek az analysis kiinduló pontját képező előfeltételek 
(axióma, meghatározás).

A mennyiségtan alaptételeinek természetéről kétféle nézet ural
kodó. 1. Az analysis alaptételei átalánosságuk és önmagukban 
hordott világosságuk által azt látszanak mutatni, hogy a tapasztalás 
esetlegességeitől mentek, magából az emberi szellemből fakadnak 
föltétien bizonyossággal. Ezért van, hogy sokan az analysist a 
tudományok mintaképének tartják. "2. A másik felfogás az, mely az 
analysisben szereplő deductio principium ait empirikusaknak tartja, 
melyek azonban a tapasztalati tényéktől önkényes föltételek hozzá
járulása következtében eltérnek.

Az első felfogásnál az előfeltételek úgy tekintetnek, mint az 
emberi szellemnek vele született törvényei,1 melyek tapasztalásra 
nem szorulnak s melyekben sokan világtörvényeket vélnek fölfe
dezni ; a második felfogás megfosztja a mathesist e metaphysikai 
gondolattól, de külön álláspontot jelöl ki neki egyúttal a tapasztalati 
tudományok közt, mint ezt követeli is tételeinek föltétien érvénye, 
melyet e felfogás szerint közös megegyezés eredmén}Tez és tapasz
talati tárgyakra való praktikus alkalmazhatóság szükségessé tesz.

Mindkét felfogás megegyezik abban, hogy a mathematikai bizo
nyosság előfeltételeinek változhatatlanságában gyökerezik. A másik 
felfogás szerint azonban mennyiségtani tudásunk subjectiv és föl
tételes, de épen ezért exact jellemű, amennyiben csak subjectiv

1 K a n t  «die Kritik der reinen Vernunft.» Bevezetésében azt mondja: 
«Dass es dergleichen nothwendige und in strengem Sinne allgemeine, mit
hin reine Urtheile a  p r i o r i  in der menschlichen Erkenntniss wirklich gebe, 
ist leicht zu zeigen. "Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so darf man
nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen............

Majd később: «. . . .  eigentliche mathematische Sätze jederzeit Urtheile 
a p r i o r i  und nicht empirisch sind, weil sie Nothwendigkeit bei sich führen, 
welche aus Erfahrung nicht noth wendig abgenommen werden kann. Will 
man aber dieses nicht einräumen, wohlan, so schränke ich meinen Satz 
auf die reine Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bi-ingt, dass 
sie nicht empirische, sondern blos reine Erkenntniss a  p r i o r i  enthalte.»
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önkény adhatja a fogalmaknak azt az állandóságot, melyet az ezen 
fogalmakból kiinduló exact bebizonyítás követel. Wundt az első 
felfogást «realismus», a másodikat «nominalismus» szóval jelöli; 
Du Bois Beymond Wundt műve előtt megjelent «allgemeinen Funk
tionentheorie» művében e különböző felfogások megjelölésére az 
Idealismus és empirismus szókat használja.

E második felfogást Mill, s még előtte Hobbes juttatta érvényre. 
Igaz ugyan, hogy a mennyiségtani kutatásnak oly tárgyai vannak, 
melyek képzeltek, s nem tapasztalásból erednek, de az ily előfelté
telek csak önkényes hypotesiseknek tartandók. így pl. a vizsgálódás 
egész új mezejét nyitja meg számunkra a különböző egységek föl
vétele, melyek közül egyet ea, egy másikkal ep jelöljön s melyeket 
annak a föltételnek vetünk alá, hogy

ea • ef =  — ep. ett, tehát ea .eu =  — ep. cp =  0.

Ezen önkényes fölvétel, melyet a tapasztalátból közvetlenül 
levonni merő lehetetlenség, vezet a determinausok elméletének 
talán legrövidebb, legegyszerűbb tárgyalásához, tehát igen használ
ható eredményekhez.1

Ezen imaginarius fogalmak azonban mindig műveletekben lelik 
forrásukat, melyek reális szemléletre képes arithmetikus fogalmak
ból indulnak ki s így itt is az alapvető princípiumokra nézve áll 
Millnek az a nézete, hogy hypothetikusak lehetnek ugyan, de okait 
tapasztalati tárgyak képezik.

Azon eljárást, mely egyes tapasztalatokból tételeket, meghatáro
zásokat, axiómákat von le, Mill inductiónak nevezi; és bizonyára 
aligha fogja valaki tagadni, hogy az analysis igazságai is valamiféle 
tapasztalásban lelik alapjukat, akár külső, akár belső legyen az. 
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni az analysis fogalmai
nak megalkotásánál az abstractio jelentőségét.

Az analysis történeti fejlődésmenetét vizsgálva, azon eredményre 
jutunk, hogy az első stádiumában inductiv tudomány volt; s még 
fontosabb az analysis tudományos jellemére nézve az, hogy jelenleg 
is az inductiónak maradandó formái vannak meg benne, és hogy 
a legalapvetőbb tételek inductióra alapítvák.

A következőkben annak tárgyalását tűzzük ki czélul, mi az

1 A determinánsok ily tárgyalását megtalálhatni V ic t o r  S c h l e g e l  

«System der Kaum lehre» művében. 121. stb lap.
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inductio, hol érvényesül az az analysisben és mik az inducalt tétel 
igazságának criteriumai.

(V.) Aristoteles inductio alatt az egyesről az általánosra való követ
keztetést érti. Az inductio nála sj^eciális szabályoknak egy átalános 
kifejezésbe való foglalása. Ily értelemben azonban az inductio 
legfölebb adott tételek rendezésére alkalmas, de nem kutatási 
módszer, pedig ez az inductio tulajdonképpeni feladata.

Baco-t (Novum organon lib. I.) az a gondolat vezette, hogy min
den megismerés egyes tapasztalásokra alapított. 0  Aristoteles állás
pontját elhagyta és az inductiót kutatási módszerré tette, de téve
désbe esett, midőn azt állította, hogy módszerénél a syllogismus 
nem nyer alkalmazást. 0  ugyanis oda utasít, hogy az inductiv 
módszert alkalmazandók a positiv esetek (instantias) táblájára 
mindazon eseteket föl kell jegyezni, melyekben egy vizsgálatnak 
alávetett tüneményt észrevelietni. Ezenkívül még a negativ esetek 
táblája szükséges, erre az előbbiekkel rokon esetek följegyeztetnek, 
melyekben a vizsgálatnak alávetett tünemény nem fordul elő. Itt 
azonban már összehasonlításból folyó következtetésekre szorulunk. 
— Az inductio azonban ezzel nem ér véget, sőt itt áll elé éppen a 
feladat, hogy meghatároztassék azon átalános föltét vagy fogalom, 
mely a megegyező esetekhez tartozik, a meg nem egyezőknél pedig 
hiányzik. E czélból egy harmadik táblát ajánl Baco, melyben a vizs
gált tünemény fokozatos változása quantitative van feltüntetve. — 
A vizsgálatot befejezi a lényegtelen különbségek kiküszöbölése. 
Baco e módszerének főhibája a terjengősség, mely ily mértékben a 
tudományos inductiónál soha sem fordul elő. Baconál Aristoteles 
azon nézete, hogy csak a teljes inductionak van tudományos becse, 
még föltünőbbé lesz, mert ő elveti átalános előföltételeknek létezé
sét, mely az elősorolandó esetek számát korlátozná, az inductio 
tehát képtelennek tartatik a tapasztalati esetek kimerítésére. Az 
újabb logika azóta az inductio fogalmát megváltoztatta. Mill tisztán 
kimondja: az inductio egyesről egyesre való következtetés oly érte
lemben, hogy a mi egyes esetekben igaznak bizonyult, annak min
den ugyanazon körülmények közt beálló esetben is igaznak kell 
lennie (okság princípiuma). Minden ily forma-következtetésnél az 
a főtétel, hogy a természet folyása egyenletes vagyis hasonló előz
mények, hasonló következményeket szülnek. Ily értelemben azonban 
maga az inductio szintén syllogismus, csakhogy az okság 'princípiu
mát kell aprioristikus igazságnak tekintenünk, mint ezt Kant tette,
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különben az inductio becse kétessé válik, a mi azt okozta, hogy 
sokan Aristoteles nézetéhez tértek vissza és szigorú bebizonyitási 
képességet csak olyan teljes inductiónak tulajdonítnak, melyet 
Bacon így jellemzett: «Inductio per enumerationem simplicem, ubi 
non reperitur instantia contradictoria». Ez abban áll, hogy minden 
oly ítéletet átalános igazságnak tekintünk, mely igaz minden felöle 
ismert esetben, de ez igazságnak érvényességi köre csak a tapasztalt 
eseteket öleli föl.

Az inductiv módszer a tények sokféle magyarázatát korlátozni 
törekszik, ennek megtörténte után az egyik magyarázatot hypothe
tice érvényesnek tekinti s a belőle folyó következmények helyessé
gét a tapasztalt eseteken kipróbálja. így különféle hypothesiseket 
vehet az ember vizsgálat alá s annál állapodik meg, mely a tények
kel leginkább vagy teljesen megegyezik.

(YI.) Az analysisben két faja van az inductiónak, ezeket akarjuk 
közelebbről megismertetni. Az egyik a hiányos inductio. Ez a kuta
tás egy módszere és abban áll, hogy több külön esetből levont egyfor
maságot az e nemű esetekre vonatkozó törvénynek tekintjük. Mint 
heuristikus eszköz hasznos szolgálatokat tehet és tett is ez eljárás; 
sokszor azonban bizonyításra használták fel még oly szellemek is. 
mint Euler ; pedig ezt tenni elliamarkodás nélkül csak akkor lehet, 
ha a hiányos inductio kiegészítést kap, miáltal az inductio másik 
faja, az u. n. teljes inductio származik. Az inductio kiegészítésének 
gondolata Bernoulli Jakabtól1 ered, ő adta első példáját az n-ről 
(n +  l)-re való következtetésnek.

Wundt a mennyiségtani inductiót «exact analogia szerinti 
deduct w»-nuk mondja, melynek a mennyiségtani rendszerben deduc- 
tiv befejezéssel átalános érvényt szokás biztosítani. 0  az aritbmeti- 
kus inductio föltétien átalánosításának alapját a számtörvények 
maradandó egyöntetűségében látja s ez alapon ügy látszik, mintha 
szükségtelennek tartaná a hiányos inductiónak teljessé tételét. 
A specialis esetben bizonyos alakban jelentkező egyöntetűség azon
ban nem mindig olyan, hogy ezt észrevenni lehessen és sokszor 
olyan, hogy tévesen is lehet fölfogni, mint ezt a következőkben 
látni fogjuk, s így egy tétel bár a szám törvények maradandóságá- 
nak egyöntetűségén alapuljon is, a bizonyítás kezdetleges phasisá- 
ban mindaddig csak hypothesis marad míg belőle vont következte-

1 Acta Erűd. 1676 p. 360. Opp. T. I. nr. í24. Ars conjectandi p. 93.
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tések helyessége nem igazolja, hogy a fellépő számtörvény ilyen és 
nem más természetű vagyis példával élve a sor bizonyos tagja ily- 
formán s nem máskép függ indexétől. A teljes analogia előfeltétele 
egészen hiányozhat, es ez esetben egy átalános és bizonyos törvény 
indnetiv utón való megállapítása megszűnik, ha csak ki nem 
mutatjuk, hogy az inductio utján nyert eredményeknek a mutató
tól való függése az összes többi folytatólagos eredményekre is 
vonatkozik.

E tekintetben a mennyiségtan eljárása hasonlít a kísérleten 
alapuló tudományokéhoz, pl. a természettanéhoz.

A csillagászatban például átalánosan felhasználták az ismert 
bolygók elemeinek meghatározásánál a gravitatiót; de mikor emel
kedett ez átalános érvényre ? mikor volt ez az egész naprendszert 
jellemző törvénynek tekinthető? Tagadhatatlanul akkor, midőn 
Uránusnak Herschel által pontosan kiszámított pálya-elemei nem 
egyezvén meg az észleléssel, Le Verrier az perturbatiókból a gravi- 
tatio föltételezése mellett meghatározta a általa nem látott pertur- 
báló test tömegét és helyét s a számítás eredményei Galle csillagász 
utólagos megfigyelési eredményeivel összevágtak.

A számok sok oly tulajdonsággal bimak, melyeket átalánosan 
kimutatni nem egy könnyen sikerül, jóllehet e tulajdonságok 
minden különös esetben föllépnek. így az arithmetikus sorban 
haladó számok első, második stb., hatodik hatványainak össze
gét Wallis nagy fáradsággal inductio utján nyerte (Arithm. Infin. 
Prop. 19. 39. seg) s még sem tudta a bármely egész hatvány
kitevő esetén fönnálló törvényt megállapítni, bár nem lehetetlen, 
hogy az éppen említett példánál az inductio a már lehozott esetek
ből is megtörténhetett volna. A binomiális coefficiensek alkotásának 
felismerésében Brigs szerencsésebb volt, inductióval alapította meg 
azokat, Newton pedig tör kitevőkre is kiterjesztette érvényességüket, 
midőn látta, hogy egyes esetekben a gyökvonással nyert eredmeny 
megegyez a binomiális tétel alkalmazásának segítségével elérttel. 
Akármódszeres keresés, akár próbálgató kísérlet, akár valamely 
szellemes ötlet vezet a mathesisben egy törvény felállításához, úgy 
inductiv e törvény, ha ugyan megegyez az adatokkal és ha ilyenek 
szolgálnak a kutatás alapjául. A törvényről azonban távolról sem 
szabad az átalános érvényességet minden további vizsgálat nélkül 
kimondanunk. Az érvényesség szükséges és elégséges föltételeire 
különös gondot kell fordítanunk.
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(VII.) Feladatunk következőkben először annak vizsgálata lesz, 
mik az analysis inductionalis elemei.

Említés történt már arról, hogy a mathesisben az inductiónak 
maradandó formái vannak és a legalapvetőbb tételek épen ezekre 
vezetnek.

A mennyiségtannak u. i., amint a következőkben ki fog tűnni, a 
tapasztalásbeli inductio szolgáltatja az alapot.

A helyi különbségek és az idó'kiilönbségek észrevétele közvetlenül 
a szám fogalmához vezetnek; különösen az egész szám fogalmához 
valószínűleg oly módon jutott az ember, hogy a tüneményeken, az 
érzéki megfigyelés tárgyain, ugyanazon szellemi működés ismétlő
dése tudatossá lett neki. Egy könyv pl. még nem keltené föl ben
nünk a szám fogalmát; csak bizonj’os tekintetben egynemű tárgyak 
észrevételekor ismétlődik meg u. a. szellemi működés és vezet a 
megnevezett számok fogalmához, pl. 6 sárga könyv, 5 vörös alma 
stb. Az így megalkotott, megnevezett számok sorainak egymással 
való összehasonlítása és csak a bennök közösen meglevő azon 
tulajdonságra való tekintet, hogy a tárgyak egymásután megfigyel
hetők, vezet a szám-fogalomhoz.

Ha a tapasztalás ilyenformán néhány meg nem nevezett szám
hoz vezetett, más szellemi substratumon végzett u. a. szellemi 
működés a számok sorát végtelenig növelheti. Ilyformán jutunk 
azon számtani képzetekhez, melyeket szigorúan véve a szorost) 
értelemben vett szüm-elnevezés kizárólagosan megillet. Ezt nem 
úgy akarjuk érteni, mintha a számfogalmat az időére akarnék 
visszavezetni mint ezt Kant és Hamilton tette ; hanem azt mond
juk, hogy a számok legközelebbi szemléleti megvalósulásukat a 
gondolkozási mozzanatok időben történő egymásra következtetésé
ben találjuk, mert ezeknél az egység megfelel a minden tartalmától 
megfosztott gondolkozási mozzanatnak, s így a szám egy külön álló, 
az idő és tér fogalmára vissza nem vezethető fogalom. Hiszen ha 
nem állna így dolog, hogyan lehetne a számfogalmat az idő és tér 
szemléletétől függetlenül is logikailag kifejteni és bővíteni?

A számnak, a mennyiségnek itt feltüntetett definitióján ala
pulnak a mathesis axiómai, melyek e definitiók átváltoztatásai csak. 
De a definitióknak sem lehet egyéb eredete, mint a tapasztalásbeli 
abstractio, melyekből alaki átváltoztatással megint az axiómákhoz 
jutunk, s ezek helyességének kimutatására irányuló minden kísér
let megint a kezdetleges inductiókra vezet.
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Ilyen formán az axiómáknak inductio az alapja és megalkotásuk 
máskép nem is lehetséges.

Magát a négy arithmetikus alapműveletet discret tárgyak külön
böző elhelyezési módjának észrevétele keletkeztette; ezeknek is 
inductio a forrása, mint ezt a mi számrendszerünk és minden nép 
számlálási módja eléggé feltünteti. Nagyon valószínű, hogy az em
ber tíz újjá volt az alap, mely a legtöbb népnél a tizes számrend
szert tette használatossá.1 A mennyiségtani tudomány kezdetleges 
korában azonban még összetettebb feladatoknál is inductio nyo
maira bukkanhat az ember. A régi egyiptomiaknál szokásban volt

egy egész számnak osztása által származott törtet |p l .y  ) egyszerűbb

törtek összegére felbontani s ez eljárás olyanforma fontosságú lehe
tett, mint minálunk az ellenkező eljárás, a közös nevezőre való 
hozatal. Mi azonban eljárásunkat arithmetikus axiómákra alapítjuk, 
az egyiptomiak tapasztalati és kísérleti utón jutottak arra az ered

ményre, hogy \  +  — ; vagy ~  =  y  +  |  stb. És mert nincs

semmiféle átalános szabály, mely a részlettörtekre való osztás mód
ját átalában magában foglalná, világos, hogy a fölbontások minde- 
nike külön induction alapult.

Induction alapulnak még az oly tételek is, melyek az axiómák 
specializálásainak tekinthetők. Hogy 3 +  4 =  7 annak kimutatá
sára más bizonyítékot nem hozhatni fel, mint a szemléletet s ez 
éppen az axiómákkal közös vonásuk. Ezek a mennyiségtani szemlé
letből inductióval nyert és csak inductio útján bebizonyítható egyes 
tényeknek átalánosításai.

Ezek segítségével alapítjuk meg a legátalánosabb mennyiség
tani törvényeket, melyekkel minden tételnek összhangzásban kell 
állnia. Az axiómákat is csak ily a szemléletre történt egyes alkal
mazásukban bizonyítjuk. Az összeadás vagy szorzás törvénye csak 
annyiban szemléleti valóság nekünk, amennyiben azt egyes esete
ken érzékeltük.

Még egy jelentékeny tér van az analysisben, hol az inductiónak 
szerep jut. A különböző combinatio-fajták számának meghatározá
sánál, egy szám törzstényezői számának és egy sor átalános tagjá-

1 Bővebben : Crelle Journal 4. kötetében Humboldt. ’
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nak megkeresésénél az inductiv eljárást mindenki ismeri, amennyi
ben nem teszünk itt mást, mint különböző, de egyfajta inductiók 
generalisálása által átalános szabályt vonunk le.

Azon fontos kérdés előtt állunk már most, mi annak criteriuma, 
hogy a generalisálás helyesen történt-e. Ha egy inductio e szám
alakhoz vezet 1 +  2 =  3, és ily inductiónak többszörös ismétlése 
ezen arithmetikus sorhoz: 1, 3, 5, 7 . . .  . ügy generalisatióval azt 
nyerjük, hogy an =  ax +  (n— J) cl, hol an az n-ik tagot, ax az első 
tagot, d a különbséget jelöli; mi az ismertető jel, nem téves-e gene
ral isatiónk ?

(VIII.) Az induction alapuló átalános törvényt kipróbálni többféle
kép lehet. Egyik mód az, mely intuitiót alkalmaz, mint legközvetetle- 
nebb eszközt. Ily bebizonyításon, mely tisztán «demonstratio ad 
oculos», alapul az is, mely egyes számtörvényeket recursiv módon 
mutat ki. Ezen eljárással, t. i. az inductio által nyert eredménynek 
utólagosan próbára tételével, Wundt nem ért egyet, mondván, hogy 
a tapasztalatok, melyekből a legegyszerűbb arithmetikai tételeket 
mentők, oly időben történtek, mely a tudományos inductiot jóval meg
előzte. Abból azonban, hogy az ember bizonyos tételeket máris ismer, 
nem az következik, hogy azokat apodictice elfogadja; hanem az, hogy 
azok alapokait vagy szemléletben gyökerező igazságát kimutassa.

Midőn két egyenlő sokaságot (Vielheit) olyannak definiálunk, 
melyek elsejéből vett minden elemnek a második egy eleme mellé
rendelhető és ez utóbbiból egy sem marad szabadon, az a kérdés 
támad, hogy ha a különböző elemeknek páronkénti összekötését 
megszüntetjük és újra megkíséreljük, ugyanazon eredményhez 
jutunk-e vagy pedig az egyik csoport nehány eleme kötetlen ma
rad-e'? Hogy az új eljárásnál is minden elem le lesz kötve, azt így 
mutathatjuk ki. Legyen az első kísérlet után az első sokaság sor
rendje M-val. a másodiké H-vel jelölve és fixirozzuk az által a sor
rendet, hogy az egyes pár egybe kötött elemeket a, b, c . . . . jelöli. 
Legyen továbbá A' és B' az első, illetölegesen a másudik sokaság 
sorrendje a második kísérlet után. Ha M-ban levő elemeket A' 
rendbe hozzuk, míg a második sokaság B  rendje megmarad, úgy nyil
vánvaló, hogy a kétfajta elemek újból maradék nélkül párosíthatok.

Ez állításunk kétségkívüli, ha A' az M-ból az által szárma
zott, hogy csak egy pár elem cserelte föl helyét, pl. a a ó-vel

A  I a b c ..........
A ' b a c ..........
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Mert ha az ugyanazon jelet {c,d . . . .) viselő elemeket egy
mással elválaszthatatlanul egybekötve gondoljuk, és H-nak — 
vágj’ ami teljesen ugyan az : 5-nek — a elemét H'-nak b elemével 
kötjük össze; úgy M'-ban meg a, és 5-ben b elem marad szaba
don, s végre ezek maradnak még egybekapcsolandóknak. De M-ból 
két-két elem fölcserélésével bármely A' sorrendhez juthatunk. 
E következtetésnek többszörös alkalmazása mutatja, hogy A' és 
5 ' sorrendekben is maradék nélkül párosithatók az első és máso
dik csoportosítás elemei. Hogy két elem egyfélekép és maradék 
nélkül összekapcsolható, világos; ebből azután az következik, 
hogy kétfajta akárhány elemről is ez áll, ha ugyan egyszer 
már maradék nélkül párosítva voltak. E bebizonyítás nyilván 
szemléletre vezeti vissza a kérdés eldöntését, mely két elem 
esetén bizonyára oly egyszerű, hogy igazságához kétely nem férhet. 
Ezen eljárás az u. n. recursiv bebizonyitási eljárás, melyet különö 
sen inductioval nyert igazságok kimutatására használnak. Míg itt 
az összetett esetet a lehető legegyszerűbbre vezetjük vissza, addig a 
most tárgyalandó bizonyítási módnál az átalános érvényűnek föl
tételezettről összetettebbre térünk át.

(IX.) Arra nézve, helyes volt-e a végső elemzésben induction 
alapuló generalisatio, használatos még egy másik criterium is, melyet 
Newtonnal bátran «experimentum crucis»-nek nevezhetnénk el s ez 
az n -ről (n +  l)-re való következtetés. Ezen értelmet adjuk mi a 
hiányos inductio kiegészítésének. Jogosultságában nem kétkedhetni; 
hisz ez a próbakő, melyen meglátszik, a taj)asztalt esetekből jól 
vontuk-e le a bennök uralkodó törvényt?

A teljes inductio az analysisben különösen ott használatos, hol 
egy sor törvényszerű alakulását inductive fölfedezzük, ha a sor 
minden tagja függ azon számtól (index), mely mutatja, hányadik 
helyet foglalja el a tag a sorban. Ezen törvényt átalában az w-ilc 
vagy átalános tag fejezi ki. Itt azonban két eset lehetséges. Vagy 
néhány kezdőtag alkotása adott és ebből az átalános tagra kell 
következtetni, vagy a sor keletkezési módja adott és ennek segítsé
gével határozandó meg az n-ik tag.

Vessük alá vizsgálatunknak először ez esetek elsejét.
Ha al üq, a3 oi . . . egy sor kezdő tagjai, és ha e tagok indexük

től való oly függést mutatnak, hogy
ai = /0 )>  «2 = /(2 )  as = /(3 )  «4 = /(4 )

úgy az inductio folytatása an = f(n )
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kifejezésre vezet, föltéve, hogy az összes tagok közt az analogia 
szigorúan fönnáll.

így pl. következő sorok
1, 2, 3, 4 , . . . .
1, 1.2, 1.2.3, 1.2.3.4, . . . .
J_ 1 1
~Y> 22’ I p

átalános tagja lesz:

n, 1 .2 .3 ....... n, — —1, ha ugyan szigorú analogia van a

tagok közt. Ilyenkor nem valószínű következtetésre, hanem biztos 
eredményhez jutunk.

Máskép alakulnak a viszonyok, ha az exact analogia előfeltétele 
hiányzik, hol tehát nem tudni, hogy a kezdő tagok törvényszerű
alkotása kiterjed-e az egész sorra? Ha pl. 1, 2, 3, 4, 5 ....... sorunk
van, és a sor folytatólagos részében ugyanazon törvény uralkodik, 
mint az 5 első tagban, úgy az »,-ik tag nyilván n. Ha azonban e 
föltétel hiányzik, ez esetben e számok oly sornak is lehetnek tagjai, 
mely mutatja, hányféle módon tehető össze n szám 1, 2, 3 számok
ból ismétlődést ki nem zárva és összeadási műveletet föltételezve.

Hisz

1 =  1
2 =  2 — 1 +  1
3 — 3 =  2 +  1 =  1 +  1 +  1
4 — 3 +  l =  2 +  l +  l =  2 +  2 =  l +  l +  l +  l
5 =  3 +  2 =  3 +  1 +  1 =  2 +  2 +  1 =  2 +  1 +  1 +  1 =

=  1 +  1 +  1 +  1 +  1

így tehát 1 csak egyfélekép alkotható össze 1,2 és 3 számokból. 
De 2 már kétfélekép, 3 háromfélekép, 4 négyfelekép, 5 ötfélekép 
tehető össze 1, 2, 3 számokból. Téves volna azonban az inductio, 
ha ez esetekből arra akarnánk következtetni, hogy n átalában 
n-félekép tehető össze 1, 2, 3 számokból, mert

6 =  3 +  3 =  3 +  2 + 1 =  3 + 1  + l  +  l =  2 +  2 +  2 —
• = 2 + 2  + 1  + 1 =  2 + 1  +  1+1  +  1 =  1 +  1 +  1 + 1  +  1 +  1

7 =  3 +  3 +  l = 3  +  2 +  2 =  3 +  2 +  l +  l = 3 + 1 +  1 +  1 +  1. 
=  2 +  2 +  2 + l  =  2 +  2 +  l +  l +  l =  2 +  l +  l + l + l + l  
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1



8 =  3 +  3 +  2 =  3 +  3 +  1 +  1 = 3  +  2 +  2 +  1 =  
= 3 + 2 + l + l + l = 3 + l + l + l + l + l =
=  2 +  2 + 2+2  =  2+ 2+2  +1  +  1 =  2 +  2 + 1  +  1 +1  +  1 
=  2 + 1  +  1 +  1 +  1 +  1+1 =  l +  l +  l +  l +  l +  l +  l +  l

Látható ebből, hogy 6 hétfélekép és 7 nyolczfélekép, 8 pedig 
már tizfélekép tehető össze 1, 2, 3 számokból. Ha ilyenformán 
abból, hogy 1-től 5-ig a számok annyifélekép bonthatók fel 1, 2, 3 
számokra, ahány egység van a felbontandó számban, e szabályt átalá- 
nosítanók, hibásan inducálnánk. Az inductio itt csak az öt vizsgált 
esetet ölelheti fel; s csak úgy tekinthetnők átalános érvényűnek az 
inducált szabályt, ha 5-nek ötféle felbontásával 6-nak hatféle fel
bontása oki kapcsolatban állna, átalában n-nek »-féle felbontásából 
(n +  l)-nek (n +  1)-féle felbontása szükségkép következnék.

Egy második igen épületes példát említünk még meg e helyen 
arra nézve, hogy az inductionál néhány esetből az átalános tagra 
végérvényesen következtetni nem lehet, legíölebb ha a már említet
tem experimentum crucis kitünteti, hogy szoros analogia van az 
egymásutáni tagok közt.

A törzsszámok törvényét meglelni már a legrégibb időben töre
kedtek, s az erre való első lökést Euclides adta. 0  mondta ki, hogy 
a törzsszámok száma végtelen.1 Első sorban az volt a feladat, meg
adni az eljárást, melylyel egy számsorban a törzsszámokat föl lehet 
keresni. Eratosthenes megadta erre nézve az eljárást, ez azonban 
csak kisebb számok esetén alkalmas. A számelmélet haladtával 
azon kérdés vetődött fel, nem leliet-e egy számnak törzsszámi jelle
mét próbálgatás nélkül eldönteni. E kérdés kétfélekép fogható fel. 
Kereshető a törzsszámi természet bizonyos fajta criteriuma,1 2 miként 
ezt Waring és Montferrier megkisérlette. Ily vizsgálat elméletileg 
becses ugyan; praktikus szempontból azonban mindeddig ered
ménytelen maradt. A kérdés másik inductiv alakja oly képletek 
fölállítását foglalja magában, melyek ha nem is az összes törzsszá
mokat adják, de kizárólagosan törzsszámokat tartalmaznak, s ezen 
képleteknek egy közös independens képletbe való foglalása s így az 
összes törzsszámoknak egy képlet által való kifejezése majd egy 
mélyen gondolkozó szellemnek marad föntartva.

1 Euclides elemei 9. könyv. 20. propositio.
2 Klügel Mathem. Wörterbuch 3. Th, 897. ff.



Ily értelemben működött Stifel,1 de az ő képlete
0)2« +1 j

már akkor érvénytelen, lia n — 4, mert

22.4+1 _  1 =  511 — 73.7 2

Fermat már behatóbban foglakozott a tárgygyal, s mert tapasz
talta, hogy

21 2 +  1 =  5
2

22 +  1 =  17 
22 1 — 217

4
22 -j- 1 =  65537, itt 5,17,257, 65537 törzsszámok, 

ebből indued It a, hogy átalában
n

22 j

adja a törzsszámnak egy csoportját.3 0  maga így ír Pascalnak e 
tárgyra vonatkozólag : «Ennek bebizonyítása igen nehéz és be
vallom, hogy azt teljesen megtalálnom még nem sikerült.»4 De mert 
az ellenkezőnek kimutatása szintén igen nehéz, Euler5 genialis 
ötlete volt szükséges, hogy kitűnjék e képlet tarhatatlansága. Euler 
u. i. arra jött rá, hogy

22° +  1 =  4294967297 =
=  641 x  6700417

n
s így (22 +  1) kifejezés n — 5 esetén már összetett szám.

Az átalános tagra vonatkozó inductio mindig akkor bizonytalan 
érvényű, midőn a sor egy adott képzési törvény szerint alkotandó.

16

1 M. Stifel: Arithmetica integra. Norinberga 14. lap.
2 E felbontás Günther «Ziele und Resultate der neueren Math. Hist. 

Forschung» műve 82. lapján hibásan van meg.
3 Fermat eljárása Drobisch «Neuere Darstellung d. Logik stb.» művé

ben hibás; nem tizenhat esetből inducalt Fermat, mint Drobisch mondja, 
és felhozott képlete hibásan mutatja, hanem négy adatból következtetett.

4 «La démonstration en est trés malaisée et je vou3 avoue, que je 
n’ai pu encore la trouver plainement». Cantor. Zeitschrift f. M. und Pli. 
2. évfolyam 353. lap.

5 Euler «De theoremate quodam Fermatiano Comment Acad. Petrop. 
Tom. VI.
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Ily esetben különös bebizonyítás szükséges arra nézve, hogy a tagok 
indextől való függésének inductive leszármaztatott alakja érvényes-e 
analogia szerint minden további tagra is, vagyis van-e szoros ana
logia a sor összes tagjai közt ? E bebizonyítást szolgáltatja Bernoulli- 
nak a hiányos inductiót kiegészítő módszere.

E módszert mindenütt alkalmazhatni, hol egy sor úgy ered, 
hogy az első tagból második, a másodikból harmadik, ebből a 
negyedik stb. és átalán az n-ik tagból az (n +  1) -ik ugyanazon 
számtani műveletek elvégzése által származik. Ha a sor tagjai 
av av a3, . . .  an, an+1 és a műveletsort D  jelöli,1 melyet végeznünk 
kell, hogy a megelőző tagról a kérdésesre áttérhessünk, akkor

tí2 =  D u1 
u3 — Du± 
u± =  D u3

Un + 1 =  D lln

Ha a derivatio vagyis D  által megjelölt műveletek elvégzése 
után azt tapasztaljuk, hogy

: = / (  1)
Ma=/ (2)
W3 = f  (^)

= / (  4)

vagyis, hogy a tagok indexüktől egyforma módon függnek, úgy 
hypothetice analogia alapján mondható, hogy

Un — f  (n)

Ezen hypothesis helyességének feltüntetésére azonban azt kell 
még megvizsgálni, milyen alakja van

un+1 =  D un — D f(n )

kifejezésnek u. a. föltételek mellett.

1 Ez a derivatiónak legátalánosb definitiója, miként azt Arbogast 
L. F. A. «Du calcul des derivations» á Strassbourg 1800 igen érdekes 
művében adta.
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Ha az eredmény az, hogy

W/i+i — t (n +  1),

akkor az összes tagok közt szoros analogia van, tehát minden tag a 
maga indexétől ugyan olyformán függ.

Álljon itt az említettek fölvilágosítására annak kimutatása, hogy 
az összeadásnál az összeadandók sorrendje tetszőleges lehet, tehát 
az összeg az összeadandók sorrendjétől nem függ.

Hogy a tétel két összeadandóra érvényes, vagyis a +  b — b +  a, 
akár positiv, akár negatív az egyes tagok előjele, azt az egyes tapasz
talatokból vont, tehát inductiv eredetű abstractiók mutatják.1 Leg
közelebbi feladatunk a commutativ tulajdonságok három össze
adandó esetén is kimutatni. Igaz, hogy az ismeretet is induc
tive megszerzettnek gondolhatjuk; de vissza is vezethetjük az előbbi 
esetre. Mert

b -)- c =  c +  b lévén, kell, hogy 
a -f- {b +  c) — a +  (c +  b) és mert 

a +  b — b +  a, azért 
ü b -\- c == b öl -\- c

E gondolatot folytatva, azon eredményre jutunk, hogy

ci b - \ - c  =  c i - \ - c - \ - b  — b - j -  ü - f -  c =  c - I -  cl - j -  b —  b - j -  c - f -  cl =z- 
—  c - j -  b ~\- ci

Állításunk átalános bebizonyítására azt kell kimutatnunk, hogy,, 
ha föltételezzük, hogy állításunk n összeadandó esetén igaz, az igaz. 
marad akkor is, ha (w +  1) az összeadandók száma.

Legyen az n számú összeadandó

Cl i  CI q • • • • • Ci n

1 Harnack «Difi', und Int. Rechnung») 1881 művében a 2. lapon ezt 
mondja: «Die Wahrheit dieses Satzes lässt sich nicht aus einfacheren 
Begriffen folgern; sie wird vielmehr unmittelbar aus der Anschauung einer 
beliebigen aber endlichen Anzahl von Einheiten, welche die Summe bil
den, erkannt.» Königsberger «Vorlesungen über die Theorie der elliptischen 
Funct.» 1874. 1. 2. lapon így nyilatkozik: «Nennt man nun Summe zweier 
Zahlen eine Zahl, welche aus eben so vielen Einheiten besteht als die 
beiden Zahlen zusammengenommen, wobei d e r  S a t z  d e r  U n a b h ä n g ig k e i t  
e in e r  S u m m e  v o n  d e r  R e ih e n fo lg e  d e r  S u m m e n d e n  a ls  a u s  d e r  E r f a h r u n g  
e n tle h n t  b e tr a c h te t  w i r d .» . . etc.
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úgy az (n +  1)-ik összeadandó an+1 (n +  1) számú különböző helyen 
állhat. — Ha an+i az utolsó vagy első helyre tétetik, u. a. eredmény
jő ki. Ennek kimutatására a1 ........an összeadandókat összeggé
egyesítve kell gondolnunk. Ilyformán csak azt az esetet kell vizsgál
nunk, ha a„+i bármely más helyet foglal el az n számú összeadan- 
dók között. Ez esetet azonban visszavezethetni három összeadandó 
összegezésére az által, hogy az an+r t  megelőző összeadandókat egy 
(f, az an+ i-t követőket pedig p összegbe olvasztjuk össze. így az 
(?? +  1) összeadandó összege következőkép írható

<P +  dn+1 +  P

E három összeadandó összege pedig nem függ a sorrendtől, s így

<p +  an+1 +  tp =  an+1 +  oP +  p =  <p +  <p -j- an+1

ebből következik, hogy az (?? +  l)-ik összeadandó is az összeg meg
változása nélkül az n összeadandó közt tetszőleges helyet foglalhat 
el. Ha tehát állításunk n összeadandóra érvényes, úgy érvényes az 
(n +  1) számú összeadandóra is. De mert a commutativitas érvé
nyes 2, 3 összeadandó^, úgy érvényes 3 +  1 = 4  s ilyenformán 
4 +  1 =  5 stb. összeadandóra.

Tételünk érvényességi köre azonban, valamint későbbi vizsgála
tainké is csak a véges n-1 öleli fel; mert hisz véges számról a végte
lenre az átmenet nem olyan, mint r?-ről (n +  l)-re. Ha tehát pl. a 
commutativitást véges összeadandókra inducaltuk és deductióval 
kétségkiviilivé tettük, helyessége még nincs végérvényesen kimutatva 
végtelen sok összeadandó esetére. E tény a feladat természetéből is 
már következtethető; de mégis kikerülte több századon át a tudó
sok figyelmét. Dirichlet oldotta meg e kérdést véglegesen, fölállít
ván a föltétien couvergentia föltételét, vagyis azon ismertető 
jelet, mely mellett a végtelen sor összege tagjainak elrendezésétől 
független.

Azt gondolom, hogy nem lesz érdektelen az általa fölhozott 
példát bemutatnom, melylyel ő még a múlt század tudósainak is 
nem egy tételük igazságában való meggyőződését megrendítette 
volna. Dirichlet vizsgálata tárgyává a váltakozó előjelű legegysze
rűbb alakú harmonikus sort tette :

\____ 1 1 _ J _ , J ____ i_ _1____ 1_ 1
* “  T  á +  T  4 +  5 1 ) 7  ~ 8 + ~9 ........

2*
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s ezt úgy rendezte, hogy két páratlan nevezőjű egymásutáni törtet 
egy szintén sorjában haladó páros nevezőjű törttel egyesített:

Mi a-1 úgy tekintjük, mint határát következő sornak

ép úgy s-t az sn határértékének gondolhatni:

E két sor különbsége

Ilyen formán
s =  — í7, vagyis más sorban történő összeadásA

más összeghez vezethet.
A most tárgyalt igazság kimutatásához hasonlít annak tárgya

lása, hogy a szorzás commutativ művelet, vagyis annak kimutatása 
hogy a szorzat nem függ a tényezők sorrendjétől.

Ez igazságot mi csak a positiv egész számokra fogjuk kimutatni.— 
Egyes különös esetek, sőt ily különös esetek közül akármelyik, pl. 

2.3 =  2 +  2 +  2 =  6 
3.2 =  3 +  3 =  6 stb.
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azt mutatják, hogy a szorzandót a szorzóval fölcserélhetni. Inductiv 
líton ilyen formán azon gondolathoz jutunk, hogy ez bármely két 
egész positiv szám szorzatára áll és generalisálva a tételt akárhány 
tényezőre nézve érvényes. Mi azonban ez átalánosítás bizonyítéka ? 
Dirichlet «Vorlesungen über Zahlentheorie» művében következő az 
eljárás. Ha a, b, c számok szorzatáról van szó, úgy a következő
schemat alkothatjuk

c, c, c , ......... c •
(, C, c ............c
c, c, c , ..........c

c, c, c , ..........c

álljon ez b horizontális sorból, melyek mindenike a c számot a-szór 
tartalmazza. A szorzás fogalmából az következik, hogy minden 
egyes horizontális sorban foglalt számok összege c a s itt a hely 
különböztette meg a szorzót a szorzandótól. De b ily horizontalis 
sor van s így az összes számok összege (cd), b, s itt (ca) a szorzandó, 
b a szorzó. Ez összeget azonban más úton is meghatározhatjuk, 
csak arra kell gondolnunk, hogy a felső schema a verticalis sorból 
áll, melyek mindenike o t  b-szer magában foglalja. Egy verticalis 
sor számainak összege tehát eb s így a végösszeg (eb), a. Első 
eredményünk ilyenformán

(ca) b — (eb) b

Ha nyert kifejezésünkben c =  1, úgy 

ab =  ba

A föntebbi schema összegét még egy harmadik mód szerint is 
megállapíthatjuk t. i. összeszámláljuk, hányszor fordul elő c össze
adandó. Egy horizontális sorban a ok  száma a s mert b ilyen sor 
van, a fölirt számok sokasága (a.b) s így az összes számok összege 
c (ab); tehát

(ca) b — (eb) a =  c (ab)

Az előbb kimutatott ab = ba tekintetbe vételével mondhatjuk:
Ha három positiv egész szám közül kettőt tetszőlegesen szor

zattá alkotunk és ezt a harmadikkal megszorozzuk, lígy a szárma
zott szorzatnak mindig u. a. érteke van.
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Könnyű ezen tételt átalánosítni akárhány positiv egész tényező 
esetére is. Atalános módja egy

a b c d ..........

elemekből álló S  systemat szorzattá alakítani az, hogy bármely két 
számot kiemelünk az S  rendszerből és szorzatukat képezzük. Az S  
többi számaiból és ezen szorzatból álló számsorban (S') egy szám
mal kevesebb van. Az ,S-en végzett eljárást ismételjük S '-re és 
ezután is folytatva, egyetlen egy számhoz jutunk s tételünk az, 
hogy bármily sorban végezzük a most említett eljárást, az összeg 
mindig u. a. lesz.

Ennek kimutatására a teljes inductiót kell fölhasználni; vagyis 
fölveszszük, hogy a tétel áll n tényezőre, s kimutatjuk, hogy igaz 
marad (n +  1) tényezőre is.

Legyen az (;? +  1) számból álló rendszer

a b c d e ..........

Yálaszszunk ezek közűi kettőt pl. a-1 és b-t és képezzük szorzatát, 
úgy a származott complexumban csak következő n szám lesz :

(ab), c, d, e

s így a végeredmény a további eljárás sorrendjétől független.
Az eredmény csak akkor lehetne más, ha az első lépésnél 

választott számpár, nem a . b volna. Itt két eset lehetséges.
Először megeshetik, hogy a a második rendezésnél a többiek 

valamelyikével pl. c-vel köttetnék össze úgy, hogy a legközelebbi 
n számból álló számsor volna:

ac, b, d, c ..........

Mivel úgy az első, mint a további elrendezésnél az első lépés 
utánni eljárás a végeredményre hatással nincs, úgy az elrendezést 
folytassuk első esetben úgy, hogy (ac) összeköttetik 6-vel, a máso
dikban pedig (ab) összeköttetik c-vel. így származik következő két 
elrendezés

(ab) c, d, e . . .  .
(ac) b, d, c

De mert (ab) c =  (ac) b, azért a két sorozat identicus s mert minde- 
nikében (n — 1) szám van, a végeredmény is ugyanaz lesz.
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Lehet azonban másodszor, hogy a második elrendezésnél nem a 
és b, hanem más két szám egyesíttetett előbb, pl. c és d s a sorozat 
ez által

S j) a, b, cd, e ..........

lett, míg az első elrendezése

S2) ab, c, d, e ...........

Mivel pedig az elrendezés sora tőlünk függ, <Sj külön elemeit és 
külön elemeit úgy köthetjük össze, hogy

ab, cd, e ..........

közös sorozat álljon elő. így van kimutatva a tétel átalánossága. 
Nem hagyhatjuk azonban itt sem említés nélkül, hogy a szorzás 
commutativitása a szorzóknak végtelen száma mellett nem föltét
lenül érvényes. Lehetséges u. i. oly eset, melynél különböző elren
dezése a szorzóknak más-más szorzathoz vezet.

Mi a most felhozott bebizonyítás lényege ? Ha e bebizonyítást 
az analysis másnemű bebizonyításaival összehasonlítjuk, némi sajá
tos jellemet veszünk rajta észre. E sajátosságot, azt gondolom, az 
okozza, hogy a szorzás commutativ természetének kimutatása intui- 
tióra van visszavezetve és hallgatagon még az összeadás commuta
tivitása föltételezve.

Még néhány inductió segítségével fölállított tétel föltétien érvé
nyességének bebizonyítását hozzuk elő s ez által a mennyiségtani 
inductiót is közelebbről megvilágítjuk. Az indexet ezentúl is, mint 
eddig, véges számnak fogjuk tekinteni. Ha

ut x  +  «i és w2, u3, . . . .  un, un+1 

következőleg vannak képezve:

w2 =  u1(x +  a2) =
u3 =  w2 (x  +  a3)
«4 == ll3 {X +  «4)

un =  (un- 1) (x +  an) %
^«+1 — un (x  ~H an~\-1)



úgy itt a derivatio I)  jele minden egyes kifejezésnek egy fölvett 
binommal való szorzását jelenti, s ezáltal a következő kifejezések 
alakulnak meg:

íí2 =  (x +  a j  (x  +  a j
u3 =  ux (x +  a j  (x  +  a j  =  (x +  a j  (x +  a j  (x +  a j  
% =  u% (x  +  a j  (x +  a j  =  (x +  a j  (x +  a j  (x +  a j  (x +  a j

az alakulás törvénye itt oly egyszerű és szükségképpeni, hogy 
mondhatni:

itn — (x +  a j  (x  -f- a j .......... (x +  an)

Czélunk már most oda irányul a binomok átalános szorzat! 
szabályát teljes biztossággal felállítani.

Ha e végből w2, u3, u4, kifejezésekben a szorzási zárjeleket fel
bontjuk, következő eredményekhez jutunk :

w2 — x 2 -(- (a,i -j- a j  x  -f- Uy u2
u3 — x 3 -j- (üy -j- n2 -j- a3) x 2 -j- (ííj u2 -j- íí3 cf2 íí3) # -j- ax n2 a3
Ujy == x 4 +  (ay +  n2 +  ű3 +  a4) a;3 +  (at n2 +  «1 a3 +  at a4 +

a% ítg -j- <z2 a4 -f- a3 a j  x 2 -j- n2 u3 -j- rtj n2 6t4 -f- a4 a3 a4 -j-
+  u2 a3 a j  x  +  üy a2 a3 a4

Összehasonlítva e kifejezéseket, közös tulajdonságokat fedez
hetni fel bennök. Mindnyája u. i. az x  fogyó hatyányai szerint 
rendezett, a legmagasabb hatványkitevő egyenlő a kérdéses n inde
xével, s aza: legmagasabb hatványkitevővel ellátott tagjának együtt
hatója egy. Az egygyel alacsonyabb hatvány együtthatója wr ben, 
w2-ben, w3-ban és ?<4-ben is a megfelelő a1} a2; illetőlegesen a1} a2> 
a3 ’ vagy üy, a2, a3, a4 állandóknak összege. A harmadik együttható 
u. a. számok másodosztályú combinatióinak összege. A negyedik 
együttható a harmadosztályú combinatiók összege stb. Ezen indue* 
tióval nyert képzési törvényt átalánosítjuk és analogia szerint 
mondhatjuk, de csak hypothetice, hogy átalában

Un =  Xn +  Cny X +  Cl X l~2 + ........
+  C*-1 +  Cl xr-* + ..........+  c :

hol ’Cl alatt az at e/2 . . . an elemekből képzett k-a d osztályú com
binatiók összegét akarjuk érteni.
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Ez az alak az, melyet az átalános vizsgálatnál f  {n)-e 1 jelöltünk, 
s mely érvényes is n =  4 értékig; de azontúl igaz marad-e, senki 
sem mondhatná bizonyossággal, különösen a tétel keresésének 
stádiumában.

Feltételezzük azonban azt, hogy

Un+Í =  Un (X +  űn+l)
Itt helyettesítve un hypothetikus értékét és elvégezve a szorzást

Wn+l =  Xn + 1 +  (C* +  a n+ 1) +  (Cg +  «n+1 Cj) £“_1 +  (CJ +
+  ön+1 C”_j) 't+1 + ........... +  tf„+l C"

De a legelemibb szemléleten alapuló meggondolás arra tanít, hogy

E kifejezést úgy is nyerhettük volna az íí(i-re vonatkozóból, ha 
?i helyébe (n +  1) Íratott volna. Ha tehát utl =  f {u)  ügy biztosan 
mondhatjuk un+í =  f(n  +  1). így alapítottuk meg az un és un+1 
közti szigorú analógiát s az un hypothetikus alakjában ily formán 
apodicticus igazság van kifejezve. Érvényes u. i. ezen alak n =  4 
értékig, de akkor n +  1 =  5 értékre és (rí +  1) +  1 = 0  értékre is stb.

A binomiális tételnek egész számú hatványkitevőre való átalá
nos bebizonyítása ép ily menetű, csakhogy a szorzókat utólag 
egyenlőkké teszszük, ami azáltal történik, hogy az v n kifejezésében
a1 =  a2 =  a3 — ___an =  a teendő. Lehet azonban ügy is eljárni,
hogy mielőtt az n-ről (n +  l)-re való következtetés megtörténnék, 
térünk át az íír k egyenlővé tétele által hatvány mennyiségre és az 
így nyert hypothetikus kifejezést teszszük végérvényessé az induc- 
tiónak í?-ről (?? +  1 )-re következtetéssel való befejezése által.

Ezen úgy nevezett teljes inductió köre azonban túl megy a 
legelemibb vizsgálatokon és az infmitesimális számítás problémai
nál is szeiepet visz — mert hisz ezek között is igen sok van, melyek 
át alánosán inductióval alapíttattak meg.

Tegyük föl, hogy
y =  uv, hol
u =  (f (x) és v — ip (x) mely <p {x) és ip (x ) 

függvények valamint differentialis quotienseik bizonyos határok 
közt egymás után íz-szer differentiálhatók, vagyis a. differential



quotienseknek az argumentum bizonyos értékére határozott véges 
értékük van, mi pl. akkor történik meg, ha a függvényeknek a diffe
ren tia ls pontja környékén, mely nem többszörös pont végtelen 
közeli maximumai-minimumai nincsenek. Ez esetben egymásutáni 
differentiatióval a differentiálok következő sorát nyerjük:

?/i — dy =  duv 
í/o> — difi d2uv 
y3 =  dyü2 =  dsuv

yn =  dyn- 1 =  dny — dnuv

Ha pedig tényleg elvégezzük a differentiatiót

dy =  ?/j =  vdu +  udv
d2y — y% — vd2u +  Qdudv +  udH
dhy =  y3 =  vd3u +  3 d2udv +  3 dud2v +  ud3v
d4y =  yA =  vdhi +  4 dhidv +  6 d^ud^v +  4 dud4v +  ud4v

Itt azonban a coefficiensek nyilván az 1. 2. 3. illetőlegesen 
negyedik hatvány u. n. «binomiális coeffiensei» s így analogia 
alapján és hypothetikusan mondhatni:

dnuv =  vdnu +  n ^ v d ^ u  +  n ^ u d '^ h i  + ..........
+  nkdkvdn~ku + ..........+  udnv vagy jelvényileg röviden
dnuv =  (dv -j- du)n, csakhogy a művelet elvégzése után

(dv)k alatt dkv értendő 
(du)k « dku (( 

és d°u =  u, úgyszintén d°v ~  v.

Ha dnuv hypothetikus értékét még egyszer differentiáljuk, úgy

És mert

nk+  nk-i-
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az (n +  l)-ik hatvány k-ik coefficiense, azért

dn+iuv — udn+1v +  (w +  l)i du dnv +  (n + 1 )2 d',+1í? +  . . .
+  (w +  1)a* dkudn~*+1v + ___+ vdH+iu

E kifejezésre jutottunk volna az által is, ha a hypotlietikus 
d nuv értékében n-1 (n +  l)-el cseréltük volna fel. — Ilyen formán 
az átalános tétel végérvényesen he van bizonyítva.

uHa a differentiálandó függvény hányados volna, akkor már

az átalános alakot az eredmény complicáltság miatt nem indu
kálhatjuk.

Szolgáljon még egy feladat annak feltüntetésére, miként jut az 
inductiv eljárás az integral-számolásban érvényre. Ha X  — f (x) 
integrálható bizonyos határok között, vagyis ha

a <  x x <  <  xs ........<  x n—i <  b és
Xm Xtn—1 -- Oju

föltételek mellett

S —d]f((i) +  o2/'(ir1) +  . . .  +  dnf(xn—i)

egyetlen egy határértékhez közeledik, bármily relativ sebességgel is 
közelednek a or k a zérus felé úgy, hogy összegük (b-a) legyen; 1 
vizsgáljuk, mi lesz e függvény n-szeres integráljának egyszeres 
integrálokban kifejezett átalános alakja.

Legyen wt=J Xdx

ut == j  uxdx =  j j X dx2 

?t3—f utdx — ff) X dxs

Un = J  Un-idx =  \nXdx"

1 Az integrálhatóság a legkisebb megszorítás egy függvényre nézve és 
az a criteriuma, hogy

ö-j +  d2 <tü2 +  . . . -j- on
zérushoz convergáljon, ha oí a függvényre vonatkozó legnagyobb érték-
különbséget jelenti x í—i ........x í közben. (Lásd bővebben C r e lle  J o u r n a l
79  Te D u  B o is  B e y m o n d « V e r s u c h  e in e r  C la s s i f ic a t io n  d e r  w i lk ü r l .  F u n c 
t io n e n  e tc .v  )



28

itt ) jel a derivatiónak azon nemét jelöli, melyet integrálásnak 
mondanak.— Ha Euler «per partes» módszere szerint integrálunk, és 
nem vagyunk tekintettel azon egész (n— l)-íokú függvényre, mely 
a tetszőleges állandókkal az w-szeres integrálba szükségkép bejut, 
állni fog

A részleges egészelésnek többszörös alkalmazása után nyer
jük m ég:

E néhány esetben mutatkozó szabályszerűségből föltételesen ezt 
következtetjük, hogy átalában

MivgI Rzon bciii

un+1 =  j ultdx; helyettesítsük ide az un hypothetikus értékét, úgy 
nyerjük :

Készleges egeszeléssel kapjuk

e kifejezésbe sorjában

k =  i, Ű, 3 , ........(n — 1) értékeket téve (—) s a nyert ered
ményeket helyettesítve un+l kifejezésében, következik :



De e kifejezés a hypothetikus wn-ből ??-nek (n +  l)-el való 
fölcserélése által eredt volna; így tehát a fölvétel jogosultságát 
kimutattuk és az ??- szeres integrált egyszeres n számú integrálra 
vezettük vissza.

Látható ezekből, hogy valahányszor ugyanazon bármifajta mű
velet többszörös alkalmazása által oly eredményekhez jutunk, 
melyek alakulásában nyilvánuló bizonyos törvényszerűséggel gon
dolunk inductió utján következtetni, mindannyiszor intuitióra való 
visszavezetés és inductió n-ről (n +  l)-re a criteriumok arra nézve, 
helyesen van-e megmagyarázva a néhány esetből a törvényszerűség. 
De míg az első esetben recursive járunk el, addig a második eset
ben progressiv a haladás az inductioval nyert relatio átalános érvé
nyének kimutatása czéljából.

Ormay L ajos.



ÉVI JELENTÉS.

Intézetünk élete a lefolyt iskolai évben rendes medrében folyt 
le. A fenyegető betegségek daczára, melyek a fővárosban uralkodtak, 
sem a tanulók sem a tanárok egészségi állapota kedvezőtlen nem 
volt s megakadás csak október havában állott volna be, mikor 
dr. Fröhlich Róbert tanártársunkat, gyermeke betegsége miatt, a 
főorvosi hivatal négy hétre a tanítástól eltiltotta. A tanári testület 
buzgósága azonban a tanítást íenakadni nem engedte, a mennyiben 
5 tanár az illető tantárgyakat maguk között felosztotta s dr. Fröh
lich úr visszatértéig folytatva tanította.

A mathematika tanszékét ez évben dr. Ormay Lajos úr már 
segédtanári minőségben látta el. A franczia nyelvet Sasváry László 
úr tanította, ellenben a gyorsírászati tanfolyam Cserszky Péter 
úrnak év közben történt eltávozása miatt megszakadt.

A tanári testület a tanév folyamán egy terjedelmes emlékiratot 
nyújtott be a nagyt. egyházi választmánynak, mely a főgymnasium- 
nak külső és belső összes viszonyait felkarolva, időszerű változtatások 
behozatalát ajánlja. A nt. presbyterium ezek alapján 1887 április 
27-én tartott ülésében elhatározta, hogy az 1887/8-diki iskolai évre 
a főgymn. I-ső osztályához párhuzamos osztályt állít fel, hogy az 
évenként feles számmal jelentkező tanulókat az intézetbe befogad
hassa, a nélkül hogy a törvényes 60-as számot túllépje. Nehogy 
azonban a II-dik osztálylyal is ezen kényszerhelyzetbe jusson, az 
I-be felvehető tanulók számát összesen 100-ra, mint maximumra, 
állapította meg, a mit ez úton is azért hozunk a t. szülék tudomá
sára, hogy gyermekük számára a helyet ideje korán biztosíthassák.

A fegyelem a tanulók között a lefolyt iskolai évben átalában 
kielégítőnek mondható, bár fájdalom, nem hiányoztak ez évben



oly esetek sem, hol a kihágást a törvény teljes szigorával büntetni 
kén ytelení tte ttünk .

Az érettségi vizsgálatoknak ez évben is szeretve tisztelt lelki 
főpásztornnk, nagys. és főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv úrnak, a 
bányakerületi ág. h. evangélikusok püspökének jelenléte emelte az 
ünnepélyességét. Elnöklete mellett a szóbeli érettségi vizsgála
tokat, melyekhez kormányképviselőül méltóságos Gömöry Oszkár, 
miniszteri tanácsos úr volt kiküldve, Junius 1. 2. 3. 4. napján 
tartottuk.

Az osztály vizsgák a VlII-dikban május 7— 17-ig folytak le ; az 
írásbeli érettségi vizsgálatok pedig május 20— 25-ig. Az érettségi 
vizsga eredményét az Értesítő végén álló táblázatból láthatni.

A főgymnásiumi tanuló ifjúság ez évben is élénk tevékenységet 
fejtett ki az «Arany János körben,» a «dal- és zeneegyesületben» 
valamint a segelyző egyesületben is. Eószletesebb tudósítást ez egy
letek működéséről az Értesítő 54-dik lapján adunk.

Tandíjmentességet élveztek 46-an. Az ösztöndíjak közül:
a Róth-Teleky Johanna-félét a mélt. díjosztó bizottság ez évben: 

Kuthy Dezső VIII., Jákobéi László VII., és Urbányi István VII. oszt. 
tanulóknak adományozta.

A «Tabitha» jótékony nőegylet, mely évenként m egszokott 
emlékezni az intézet protestáns tanulóiról, a jelen tanévben is 
átadott az igazgatóságnak egy aranyat, hogy azt azon algymnásiumi 
tanulónak adja át, ki egy vallás erkölcsi kérdést legjobban tud Írás
beli munkával megfejteni. A nyertes pályázó neve a zárünnepélyen 
fog kiderülni; a nemes szivü hölgyek pedig fogadják ezennel őszinte 
köszőnetünket el nem lankadó buzgalmukért s intézetünk iránti 
érdeklődésükért.

A Bésán-Jéle ösztöndíjat a nm. vallás- és közokt. miniszter úr 
ez évben két tanulónak ju tta tta , úgymint Györy Loránd és Balassa 
István, VI-dik osztálybeli tanulóknak; amaz 100, emez 200 irt 
erejéig élvezte a jótéteményt.

A budapesti evang. egyházközség kezelése alatt álló ösztön
díjakat a tanári testület ajánlatára következőkép orztotta ki a nt. 
presbyterium :

a Német István tábornok féle 25 frtos ösztöndíjat Schranz An
dor VI. oszt. tanulónak,

a Glósius-féle 21— 21 frtos ösztöndíjat Kiss Gyula VI. és 
Antalik Károly VI. oszt tanulóknak.



A néhai Buly ovszky Gyula úr által alapított 1 0 —10 frtos 
ösztöndíjakat a magyar nyelv tanulásában kifejtett buzgalmukért a 
következő 5 tanuló nyerte e l : Euppeldt Dusán I. Sági Ferencz II. 
Mauritz Gyula IY. Bexheft Ármin Y. Scholz Kornél VI.

A dr. Székács József-íéle 2 aranyat ez évben is Fröhlich Róbert 
Y. oszt. tanuló nyerte el.

A dr. Kari Jáinos-féle 1 aranyat a tanári testület Lackner 
Oszkár VI. oszt. tanulónak szavazta meg.

A Steinacker Ódon-féle ösztöndíjat a német nyelv tanulásában 
tanúsított szép sikeréért Ivnuth Károly III. oszt. tanuló nyerte el.

A fó'gymn. seyélyzö egyesület által kitűzött 20 frtnyi ösztöndíj 
mint szegény, jó magaviseletü tanuló Oravecz Pál V. oszt. tanuló
nak ju to tt; a 10 frtos pedig Kovács István III. oszt. tanulónak.

A fögymnasiumi seyélyzö egyesület ezenkívül a következő tan u 
lókat részesítette anyagi segélyezésben, fizetvén 1. beiratási d ija t: 
Tancsa Árpád, Oszwald Lajos I. oszt., Szelónyi Árpád, Krompecher 
Szilárd IV. oszt. és Kiss Gyula VI. oszt. tanulóért egyenként 5 fr to t; 
—  2. félévi tandíja t: Trébitsch Gyula V. oszt. 25 írt, Rosenbaum 
Lajos VI. oszt. tanulóért 14 frtot. Azonkívül sególyeztettek többen 
írószerekkel 50 írt 35 kr. értékig és iskolai könyvekkel, melyekre 
összesen 6ö ír t 30 kr. fordíttatott. — Áldás az egyesület jótékony 
törekvéseire.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.

A tanár n eve T an tárgy  és osztá ly
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J e g y ze tek

Batizfalvi István
r. tanár

Vallás: I. IV—VIII. 
Történelem : VII. 1 6 Az ág. hitv. ev. egyetemes 

tanügyi bizottság jegyzője.

Böhm Károly
r. tanár

Latin nyelv: VI.
Görög nyelv: VI. 
B ölcsészet: VII. VIII.

1 3 A főgymn. igazgatója. 
A VI. osztály főnöke.

Dr. Fröhlich Róbert
r. tanár

Latin nyelv : Y. 
Görög n yelv: Y. 
Történelem: IY. Y. 1 7 A főgymn. könyvtárnoka. 

Az V. osztály főnöke.

(bibi Imre
r. tanár

Magyar nyelv : III. IY. Y. 
Történelem : YI. VII. 1 8 A VIII. osztály főnöke.

Lehr Albert
r. tanár

Magyar nyelv : I. II. VI. 
VII. v ín . 1 8 Az ifjúsági «Arany János- 

önképző-kör» elnöke.

Dr. Ormay Lajos
s. tanár

Számtan : II. LU.
Rajzoló geometria: II. III. 
Mennyiségtan: VI. VII. 

V ili.
1 8

Dr. I’ecz Vilmos
r. tanár

Latin nyelv : IY. YIH. 
Görög nyelv : VIII. 
Német nyelv: IY.

1 8 A IV. osztály főnöke.

Ráth Arnold
r. tanár

Physika : VII. VIII. 
Mennyiségtan : Y.
Algebra: IY.
Mértan és mért. rajz : IV.

1 7
Az ifj  usági segélyző-egye- 

süloi felügyelője.
A physikM s chemiai szer

tár őre.
A VII. osztály főnöke.

Scholtz Albert
r. tanár

Latin nyelv: II. 
Földrajz : II. III. IY. 
Vallás : II.
Szépirás : II.

1 8 A II. osztály főnöke.
A tanári testület jegyzője.

Svoboda István
r. tanár

Latin nyelv : I. VII. 
Görög n yelv: VII. 
Német nyelv : I. 
Szépirás: I.

1 8 Az I. osztály főnöke.
Az ifjúsági könyvtár kezelője.

Schmid Tódor
énektanár

Ének : I. II. III. 3 Az egyház orgonistája.

Ulbrich Sándor
r. tanár

Természetrajz: Y. YI. 
Német nyelv : II. III. 
Magyar történet: III. 
Mennyiségtan: I. 
Mértani rajz: I. 
Földrajz : I.

1 8 A természetrajzi szertár őre.

Weber Rudolf
r. tanár

V allás: ü l .
Latin nyelv : III.
Német nyelv : V—VIII.

1 7 A III. osztály főnöke.
A gymn. dal- és zeneegyesület 

elnöke.

3



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
AZ 1886—87-IKI ISKOLAÉVBEN.

Batizfalvi Istvántól sajtó alatt van «A magyarhoni protestáns egyház, 
története», a középiskolák felsőbb osztályai számára.

Böhm Károly állandó munkatársa a «Magyar philosophiai Szemlé
nek», melyben több czikk jelent meg tőle.

D r.Fröhlich Róberttól megjelent az «Archseologiai Értesítő» 1887-iki 
évfolyamában egy nagyobb «A bácskai u. n. római sánczok» czímű, és 
több kisebb értekezés, valamint néhány könyvismertetés.

Góbi Imrétől megjelent: «Szerkesztéstan», a középiskolák V. oszt. 
számára, a Franklin-Társulat kiadásában.

Dr. Ormay Lajostól megjelent a «Magyar Philosophiai Szemlé»-ben 
«A mathesis a positiv philosophia rendszerében« és egy könyvismertetés 
a «Középiskolai tanár-egyesület Közlönyé »-ben.

Dr. Pecz Vilmostól megjelent egy pár könyvismertetés az «Egyet. 
Phil. Közlöny»-ben és egy a «Berliner Philologische Wochenschrift »-ben.

Ráth Árpáidtól a Scholtz-féle: «mathem. és phys. földrajz elemei 
a gymn. 3-ik oszt. számára» tankönyvben a physikát tárgyaló rész ; — 
a Magyar philosophiai szemlében : «A mechanika a positiv philosophia 
rendszerében» Eig könyve nyomán; — és a term. tud. közlönyben 
apróbb dolgozatok.

Sehóltz Alberttól megjelent «a Hernád felső völgye Iglóig terjedőleg» 
czímü értekezés a kárpátegyesületi évkönyv XIV. évfolyamában. A Frank- 
lin-társulat kiadásában: a mathematikai és physikai földrajz elemei a 
gymnasiumok 3-ik osztálya számára.

Weber Rudolftól több költemény jelent meg részint szepesi tájszó
lásban, részben ném. irod. nyelven.



A TANANYAG ES A TANKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I. osztály.

Vallás, hetenként 2 óra. Az ó-szövetség. K. k. Warga János.
Latin nyelv, h. (i óra : Az 5 ejtegetés, a nemi főszabályokkal; az adj. 

fokozása ; a numerale ; a pronomen ; a rendes igeragozás activuma és 
passivuma. Olvasmány: Egyes mondatokból 15 feladat; mesékből 13 
darab. K. k. Szénássy Elischer latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

Magyar nyelv, h. 5 óra. Az alak- és mondattan legfontosabb részei. 
Költemények magyarázva és emlékeltetve. K. k. Szinyei J. nyelvtana és 
Lelir-Kiedl Olv. könyve I. k.

Német nyelv, h. 2 óra. Az egyszerű bővített mondat alapján: név és 
rendes igeragozás, a segítők közűi: sein és haben ; a személyes és birto
kos névmás. írásbeli gyakorlatok. Prózai és kötlői darabok elemzése s ez 
utóbbiak betanulása. K. k. Weber: Deutsche Dichtungen; Harrach: 
Német Olvasókönyv I.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és a Földközi tengert környező terü
letek. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése K. k. 
Scholtz. — Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmivelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás, szétbontás. 
A számok törzstényezői és összes tényezői. A legnagyobb közös osztó, a 
legkisebb közös többes. Időszámítás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenes vonalok mérése, 
irányuk és viszonyos fekvésük. A szög keletkezése, részei, nagysága és 
mérése. A négy számtani alapmivelet egyenes vonalokkal és szögekkel. 
A háromszögek, négyszögek és sokszögek. Egyenes vonalú ékítmények 
szabadkezű rajzolása. K. k. Wohlrab I.

Fnek, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra. Magyar betűk és szavak írása ütem szerint.
Testgyakorlat, h. 2 óra.



II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Uj-szövetség. K. k. Warga János.
Latin nyelv, h. 6 óra. Grammatikából kiegészítése az I-ső osztályban 

átvetteknek, különös tekintettel a rendkagyóságokra. Syntaxisból: áttétel 
az activ szerkezetből a passivumba, az appositió, a kettős nominativusi. 
és accusativusi szerkezet, a helynevek construetiója. Összefüggő olvasmá
nyok fordítása, elemzése s emlékelése. írásbeli gyakorlatok magyarból 
latinra. K. k. Szénássy-Elisclier latin nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, k. 4- óra. Az (alak és mondattan kiegészítve. Kivált a 
határozók tana. Az összetett mondatokról és mondatcsoportokról bőven. 
Olvasmányok, költemények magyarázata és emlékeltetése. K. k. Szinnyei 
II. k. Lehr-Riedl olv. k. II.

Német nyelv, h. 2 óra. Igeragozás. A névmások, számnevek, határo
zók és elöljárók. A főmondat és mellékmondatok. Prózai darabok és 
költemények fordítása, magyarázata, elemzése és az utóbbiaknak betanu
lása. írásbeli dolgozatok. K. k. Böhm és Steinert nyelvtana ; Weber : 
Deutsche Dichtungen ; Harrach: Német olvasókönyv.

Földrajz, li. 3 óra. Európa és Ázsia, az első Osztályban átvett részek 
kivételével. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése, 
K. k. Scholtz földrajza II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási előnyök, rövidített számtani műve
letek tizedes törtekkel. A hármasszabály és alkalmazása a leszámításnál 
lerovatnál, rabatt-, biztosítási-, alkusz-, megbizási-díj számolásánál. 
Összes-, tiszta- és burkolatsúly-számolás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, li. 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai. Con- 
gruens és hasonló háromszögek és sokszögek. A terület-számolás. K. k. 
Landau-Woklrab ü l .  rész.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztény egyház története, Pálfy József kisebb 
kézikönyve szerint.

Latin nyelv, h. 7 óra. Róma története Servius Tulliusig. Kézikönyv. 
Elischer Olvasókönyve. Az olvasottak emlékelése. A mondattanból a casus-



tan, acc. c. in f; nőm. c. in f ; abl. abs. part. conj. A mondattanból a mon
datrészek tana elemzés alapján. írásbeli dolgozatok.

Magyar nyelv, h. I  óra. A nyelvtan rendszeres áttekintése. A fonto
sabb ügyiratok ismertetése. Prózai és verses olvasmány elemezve, részben 
könyv nélkül tanulva. írásbeli dolgozatok. K. k. Szinnyei nyelvtana, 
Lelir-Riedl olv. k. 3 k.

Német nyelv, li. 2 óra. Az összetett mondat és mondatszerkezet. Pró
zai olvasmányok fordítása és elemzése. Költemények fordítása, magyará
zata és betanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. W eber: Deutsche Dich
tungen ; Dr. Otto Willmann: Lesebuch aus Herodot.

Történelem, h. 2 óra. Magyarok története. K. k. Batizfalvy István.
Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika, Ausztrália, az egyes vidékeket 

jellemző természeti tárgyak ismertetésével. A mathematikai és physikai 
földrajz elemei. K. k. Scholtz földrajza III.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett arány és aránylat. Az 
arányiatok alkalmazása egyszerű és összetett liármasszabályú feladatok 
megoldásánál. A lánczszabály, az arányos osztás, az elegyítési számolás. 
K. k. Mauritz R.

Mértani rajz, li. 2 óra. A kortan. A kúpmetszetek és egyéb görbék. 
K. k. Landau és Wolilrab. 3 füzet.

Ének, h. 1 óra.
'1 estgyakorlat, h. 2 óra.

IV. osztály.

Vallás h. 2 óra, Keresztyén Ilit- és erkölcstan. Sztelilo András kézi
könyve alapján.

Latin nyelv, h. ti óra. Róma története Tarquinius Priscustól a köztár
saság megalapításáig; Ovidiusból: Romulus és Remus megmentése; Róma 
alapítása és Remus halála ; Gabii városának bevétele ; A Fabiusok veszte. 
Kézikönyv : Elischer Olvasókönyve. Az olvasottak nagyobb részének emlé
kelése. A mondattanból a mondatrészek tana és a mondatok tanából a 
kettős kérdés, függő kérdés, coniunctivus dubitativus, coviunctivus poten- 
tialis, nőm és acc. c. inf. elemzés alapján. A római naptár. Az alaktan átis
mételve. A verstan és prosodia vázlata. Iskolai gyakorlatok.

Magyar nyelv, li. 3 óra. A stílus általános törvényei. Verstan. Arany 
Toldi-ja fejtegetve, részben könyvnélkül tanulva. írásbeli dolgozatok. K.
k. Góbi «Magyar Irálytan», s «Toldi» Leim A. könyve szerint.



Német nyelv, h. 2 óra. A következő költemények fordítása, magyará
zása és emlékelése: Des Sängers Fluch. Der Graf von Habsburg. Der 
Fischer. Erlkönigs Tochter. Der Kampf mit dem Drachen. Wandrers 
Nachtlied. Ein Gleiches. Hoffnung. Kézikönyv: Weber olvasókönyve. 
A mondattan vázlata elemzés alapján. Házi gyakorlatok.

Történelem, h. 4 óra. Az ó-kori történetből a keleti népek és a görög 
nép története a chaironeiai ütközetig, a műveltségi állapotok kiváló tár
gyalása mellett. K. k. Batizfalvi I.

Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. K. k. 
Scholtz földrajza VI.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Beve
zetés az algebrába: összeadás, kivonás, sokszorozás és osztás egész számok
kal. Binomok négyzete és köbe, a geometriai sor, mint az osztás ered
ménye. Ugyanazon művelet sorozat-törtekkel. Arány és aránylat. K. k. 
Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértani elemek a térben. Ezeknek és a 
sugárfelületeknek távlati képe. Wohlrab és Landau könyve szerint.

Természetrajz, h. 2 óra. Előismeretek a eliemiából. Az ásványok 
morphologiai és physikai tulajdonságai; a legfontosabb ásványok leírása. 
K. k. Dr. Kóth: Az ásvány-, közét- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, li. 2 óra.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Bibliaismertetés. K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, li. 5 óra. Olvastatott: Caesar de bello Gallico-ból 3l> 

fejezet; Ovidius Metemorphoseonlibri-bőll. 89—437. 748—779. II. 1—ifi, 
ebből emlékelve 180 sor. — Magyarból latinra fordíttatott 23 fejezet. 
A mondattanból ismételtetett az oratio obliqua, a consecutio temporum, az 
idő és okhatározó mellékmondat. K. k. Caesar és Ovidius ed. Teubner. 
Kolmár-Sváby Gyakorlatok. I. k.

Görög nyelv, h. 4 óra. A görög alaktan a gyenge aoristus-ig (bezárólag) 
a megfelelő gyakorlatokkal, (31 görögből magyarra, 23 magyarból görögre); 
házi gyakorlatok az alakok begyakorlására. K. k. Curtius-Abel görög 
nyelvtan és Gyakorló könyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az írásművek szerkesztésének általános sza
bályai, megfelelő olvasmányokkal. K. k. Góbi «Szerkesztéstan». Költe
mények fejtegetve, részben könyv nélkül tanulva. K. k. Greguss-Beöthy 
«Balladák». írásbeli dolgozatok.
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Német nyelv, h. 2 óra. Goethe, Schiller, Uhland és Hölty nehány 
kisebb költeménye emlékeltetett és aesthetikailag magyaráztatott. írás
beli dolgozatok.

Történelem, h. 4 óra. A római történelem a ny. római birodalom 
bukásáig, az alkotmányi viszonyok külön tárgyalásával. K. k. Batizfalvi I.

Mennyiségtan, li. 3 óra. a) Algebra. Közös osztó és többszörös, törtek. 
Arány és aránylat. Hatványozás, számolás hatványmennyiségekkel. 
A binom magasabb positiv hatványai. Négyzetgyök és köbgyök, számolás 
gyökjelekkel. K. k. Mauritz. b.) M értan: A síkmértan elemei. K. k. Abel.

Növénytan, h. 2 óra. A növények legfontosabb chemiai és élettani 
tulajdonságai. A növények szövet és alaktana. Linné rendszere. A termé
szetes rendszer alapján a növény körök és osztályok, ezeknek főbb rendjei 
a legfontosabb képviselőkkel. K. k. Dr. Kóth Samu.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Sállmtius de hello Jugurthino 80 

fejezet (válogatva végig). Vergilius-ból Aeneis VI. 1 — 70!). vers. Emlé
kéivé 14-3 vers. Magyarból latinra fordíttatott 18 fejezet. — A mondattan
ból részletesen: Participium, Supinum, Gerundium. Összefoglalása az 
egész mondattannak. — K. k. C. Sallustius Crispins ed. Púid. Dietsch. 
Vergilius ed. Otto Ribbeck. Magyar latin fordítási gyakorlatok Kolmár- 
Sváby. I. kötet.

Görög nyelv, b. 4 óra. Az alaktan befejezve megfelelő fordítási gya
korlatokkal (23 gyak). Olvastatott azonkivftl: 7 aesopusi mese, és 11 
epigramma. Lukianosból: Lukianos élete, vagy az álomról; a nekr. 
dial-ból 5 ; a dial. enal. 1 ; theon diai. 4. Összesen 10 diai. és Lukianus 
élete. Emlékelve : 43 sor. — K. k. Koch görög nyelvtan ; Schenkel Görög 
Olvasókönyv ; Lukianus I. pars 1. ed. Carol. Jacobitz.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Rhetorika. A dráma, jelesül a tragédia 
ismertetése, Schakespeare «Coriolan»-jának magyarázata. K. k. Névy 
«Coriolán» kiadása. Alyrai főbb fajok ismertetése, főleg Petőfi költeményei 
alapján.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe: «Hermann und Dorothea«, Schiller:. 
«Wilhelm Teil», «Der Spaziergang», «Kassandra» és «Ritter Toggen- 
burg» olvasása és magyarázata. A kisebb költemények emléke ltettek is
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írásbeli dolgozatok. K. k. Weber: Goethe, Hermann und Dorothea. 
Schiller költeményei.

Történelem, li. 4 óra. A középkor története, Batizfalvy könyve szerint.
Mennyiségtan, lx. 3 óra. a) Gyökvonás, kapcsolatban a másodfokú egy 

ismeretlenű egyenlet megoldásával. A logarithmus és alkalmazása. K. k. 
Mauritz. b). Körtan, siktrigonometria K. k. Abel I.

Állattan, li. 2 óra. A szerver: és szervezetlen testek, az állatok és növé
nyek összehasonlítása. Az állatok szervei és szervrendszerei részletesen, 
különös tekintettel az emberre. Az állatok rendszertana. Az állatkörök, a 
főbb osztályok és rendek a legfontosabb képviselőkkel. K. k. Dr. Kótli Sam.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

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

Latin nyelv, h. 5 óra. Cicero : Catilina ellen I. I I ; Livius XXI. 1—39 ; 
Horatius ódáiból 13. Fordítások magyarból latinra. Iskolai önálló gyakor
latok. K. k. Cicero ; Livius; Horatius; szövegkiadások. Kolinár-Sváby H.

Görög nyelv, li. 4 óra. Tempora, modi verbi az olvasmányon begyako
rolva. Olvasmány: Horn.Od.TI.ésVII. egészen; VIII. 1 —265 ; 370—393 ; 
Herod. Y. 3—18 ; 21—38. K. k. Homeri Od. és Herodotos, Teubnerféle 
szövegkiadások.

Magyar nyelv, li. 3 óra. Rendszeres költészettan. Jeles példányok 
ismertetése.

Német nyelv, li. 2 óra. Lessing élete és művei; Goethe ifjúsága s ifjú
kori művei. A megbeszélt művekből a jellemző helyek olvastattak. írás
beli dolgozatok.

Történelem, h. 4 óra. Az új-kor története, tekintettel a mívelődésre és 
politikai földrajzra. K. k. Batizfalvy István.

Mennyiségtan, h. 3 óra a) Algebra : Az első és másodfokú egy és több 
ismeretlenű egyenletek tárgyalása. A függvény fogalma, osztályozása és 
a másodfokú függvény maximuma vagy minimuma. A számtani és mér
tani sor. K. k. Mauritz b) Geometria. Térmértan K. k. Abel II.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjengős 
testek mechanikája, beleértve a rezgéstant is. K. k. Ráth : Kísérleti termé
szettan.

Lélektan, li. 2 óra. Tapasztalati lélektan főkérdései.
Testgyakorlat, li. 2 óra.



VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. (i óra. Horatius, ódák: Hl, 3, 12, 13, 25, 30; IV. 2, 

7, Carmen Saeculare; satirák: 1,1, 4, 7; levelek: I, 3; kézikönyv a 
Teubner-féle szövegkiadás. Tacitus Agricolája, kézikönyv a Teubner-féle 
szövegkiadás. Az olvasottak egy részének emlékelése. Stilistikai gyakor
latok, kézikönyv Kolmár-Sváby második kötete. A római irodalom törté
netének vázlatos áttekintése, a gymnasiumban olvasott szerzők behatóbb 
ismertetésével.

Görög nyelv, li. Sóra. Ilias I. és II. (a catalogus kivételével), kézikönyv 
a Teubner-féle szövegkiadás. Thucydides I, 89—104, 120—139,145—146, 
kézikönyv a Teubner-féle szövegkiadás. Az olvasottak egy részének emlé
kelése.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története a legújabb korig. 
K. k. Beöthy.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe és Schiller élete és művei; a müvekből 
a jellemző és szebb helyek olvastattak ; olvastatott ezenkívül Goethétől 
«Iphigenie auf Tauris». írásbeli dolgozatok.

Történelem, h. 4 óra. A magyarok oknyomozó története, Mangold 
könyve szerint.

Mennyiségtan, li. 2 óra a) Algebra. Számtani és mértani sor. Kamatos 
kamatszámolás. Combinatio-tan. Binomiális tétel. K. k. Mauritz.
b) Geometria. A gömb. A gömbnek és részeinek felülete és köbtartalma 
K. k. Abel II.

Physika, h. 4 óra. A rezgő mozgás. Akustika, Optika, Calorika és elek
tromosságtan. K. k. Báth A. Kísérleti természettan.

Logika, h. 2 óra. Formai logika. K. k. Lindner-Klamarik.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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A főgymnasiumi tanulók névsora.'

Krausz Aladár, 1S76. Siófok, M. h. 
Kubinyi Tibor, 1876. Budapest, ág. h. 
Kunosy Ödön, 1877. Budapest, M. h. 
Liedemann Hugó, 1876. Z.-Egerszeg, ág. h. 
Lochmann Rezső, 1875. Berlin, ág. h. t. m. 
Madarász Győző, 1876. Budapest, ág. h. 
Mandl Bódog, 1876. Budapest, M. h. 
Medzihradszkv Gusztáv, 1875. Budapest, 
ág. h. isin.
Melfelber Gedeon, 1874. Budapest, ág.h.t.m. 
Meyer Károly, 1876. Budapest, ág. I). 
Mühlberg Oszkár, Í876. Budapest, M. h. 
Nádossy Gábor, 1877. Bndapest, ág. h. 
Obál Ferencz, 1876. Budapest, ág. !>. 
Österreicher Ármin, 1875. Bndapest, M. h. 
Österreicher Hugó, 1876. Bndapest, M. h. 
Oszvald Lajos, 1876. Budapest, ág. h. t. m- 
Ruppeldt Dusán, 1876. Liptó-Szt.-Miklós, 
ág, h. t. ra.
Schmáhl János, 1876. Budapest, ág. h. 
Schmid Géza, 1876. Budapest, ág. h t. m. 
Schütz Aladár, 1876. Budapest, M. h. 
Schwenda Leo, 1876. Budapest, r.k.megh. 
Stehlo Bertalan, 1876. Feiső-Kubin, ág. h. 
Tancsa Árpád, 1876. Lugos, ág. h. t. ni. 
Thold Kálmán, 1875. Budapest, ág. h. 
Thomka László, 1877. Tisza-Inoka, ág. h. 
Tröszter József, 1875. Budapest, ág. h. ism-

* R ö v id ít é s e k :  ág. h. =  ágostai hitvallású; ev. ref. “ evangélikus reformált; 
r. k. =  római katholikus; g. k. “ görög keleti; unit. unitárius; M. h. “  Mózes hit
vallású; t. m. =  tandíjmentes ; ö. d. =  ösztöndíjas ; kiz. =  kizáratott; isin. “  ismétlő , 
mogh. “  meghalt.

I. OSZTÁLY. I 7;
28.

1. Benyó Vilmos, 1876. Budapest, ág. h. 29.
2. Csáky Ármin, 1876. Budapest, ág. h. 30.
3. Danziger Izidor. 1876. Sz.-Fehérvár, M. h. 31.
4. Drechsler Vilmos, 1877. Budapest, M. h. 32.
5. Eisler Emil, 1876. Budapest, M. h. 33.
6. Feld Mátyás, 1876. Budapest, M. h. 34.
7. Fischer Arthur, 1877. Budapest, M. li.
8. Fischer Ödön, 1875. Budapest, M. h. 35.
9. Freund Albert, 1877. Érsekújvár. M. h. 36.

10. Freund Miklós, 1875. Budapest, M. h. 37.
11. Gergely! János, 1876. Hannsfaba, ág. h. 38.
12. Greszler Jenő, 1876. Budapest, ág. h. 39.
13. Hanus Ferencz, 1875. Budapest, ág. li. 40.
14. Hiiutler Ferencz, 1876. Budapest, M. h. 41.
15. Henszlmann Béla, 1875. Budapest, ág.h.ism. 42.
16. Herzog Károly, 1876. Baja, M. Ii. 43.
17. Hoffmann Ottó, 1876. Petrozsény, M. h.
18. Horváth Gyula, 1872. Vese ág. h. t. m. 44.
19. HumayerFerencz, 1874. Budapest, r.k .ism . 45.
20. Jákobéi Gyula, 1876. Budapest,ág.li.t.m . 46.

21. Jancovius Kálmán, 1876. Budapest, ág. h. 47.
22. Kálix Sándor, 1876. Budapest, ág. h. 48.
23. Kandó Gyula, 1877. Budapest, ev. r. 49.
24. Kohn Károly, 1876. Budapest, M. h. 50.
25. Ront Jakab, 1875. New-York, M. h. 51.
26. Kramer Oszkár, 1876. Budapest, M. h. 52.



°3 . Vélsz Károly, 1875. Arad, ág. li.
•' 4. Vielatz Rezső, 1875 Budapest, ág. h.
55. Weber Rezső, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
56. Zimmermann Lajos, 1876. Budapest, ág.li.
57. Züekler Ármin, 1876. Budapest, ág. h.

K ilép e tt:

58. Deutsch Lajos, 1876. Győr, M. h.
59. Eliseher Lajos, 1875. Budapest, ág. h.
60. Fischer Elek, 1S76. Budapest, ág. h.
61. Freund Béla 1876. Budapest, M. h.
62. Kiss Ottó, 1876. Budapest, M. h.
63. Prém Béla, 1875. Budapest, ág. h.
64.. Schmidt Miksa, 1874. Fleissen, ág. h. t. m. 
65. Túriét Lajos, 1876. Budapest, ág. h.

M agántanu ló:

1. Illés Ödön, 1877. Tolmács, ág. h.

II. OSZTÁLY.

1. Balassa Ödön, 1875. Budapest, ág. h. t. in.
2. Báron Pál, 1S76. Budapest, M. h.
3. Beliczay Endre, 1875. Budapest, ág. h.
4. Dillnberger Gusztáv, lS73.Budapest.ág.h.
5. Eliseher Gyula, 1875. Budapest, ág h.
6. Fabinyi Béla, 1876. Budapest, ág. h.
7. Fleischer Ármin, 1874. Bécs, ág. h.
8. Frischmanu Rezső, 1876. Budapest, M. h.
9. Gattein Dávid, 1875. Budapest, M. h.

10. Hauszer Henrik, 1872. Budapest, ág. h.
11. Holländer Mór, 1875. Budapest, M. h.
12. Hollefreund Béla, 1S73. Budapest, ág.h.t.m.
13. Hottelmann Ágost. 1875. Budapest, ág.h.
14. Iszlay József, 1874. Magyar-Sáros, unit.
15. Kilián Ernő, 1875. Budapest, r. k.
16. Kohner Jenő, 1876. Budapest, M. h.
17. Komlós Arthur, 1876. Baja, M. h.
18. Köröskénvi Miklós, 1875. Kökönyösd, 

ev. ref.
19. Kun Tiboll, 1875. Budapest, M. h.
20. Kunz Ervin, 1874. Budapest, r. k. ism.
21. Layer János, 1874. Budapest, r. k.
22. Latzkó Hugó, 1876. Budapest, M. h.

23. Liedemann Hugó, 1875. Budapest, ág. h.
21. Lusztig Béla, 1875. Budapest, M. h.
25. Mandl Arthur, 1876. Budapest, M. h.
26. Mangold Imre, 1875. Budapest, M. h.
27. Martin János, 1875. Budapest, ág. h. ism.
28. Melczer Lajos, 1875. Budapest, ág. h. t. m.
29. Mocsary Ottó, 1874. Győr-Sziget, M. h.
30. Müller Leo, 1875. Budapest, M. h.
31. Nagy József, 1874. Túrkeve, er. ref.
32. Nötl Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
33. Nyitrai Ödön, 1876. Budapest, M. h.
34. Ottlyk Tihamér, 1873. Maglód, ág. li. t. m.
35. Pillich Ferencz, 1876. Szombathely, ág. h.
36. Rittersporn Miklós, 1875. Hajdu-Dorog, 

M. h. ism
37. Roliács Béla, 1874. Budapest, ág. h.
38. Sági Ferenez, 1874. Budapest, ág. h. t. m.
39. Schreyer Jenő, 1875. Budapest, M. h.
40. Skoupil Robert, 1874. Budapest, ev. ref.
41. Steinacker Harold, 1875, Budapest, ág. h.
42. Szandtner Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
43. Sztehlo Aladár, 1875. Budapest, ág. h.
44. Újhelyi Kálmán, 1874.H.-M - Vásárhely,M.h.
45. Ullmann Antal, 1875. Budapest, M. h.
46. Zachar Gyula, 1875. Beszterczebánya, ág. h.
47. Zimmermann Ágost, 1875. Moór, ág. h.

K ilép e tt:

48. Bzduch János, 1872.Brezova(Nyitra),ág.h.
49. Gelb Mór, 1873. Rimaszombat, M. h. ism.
50. Gründorf Vilmos, 1875. Temesvár, ág. h.
51. Mül'er Sándor, 1873. Budapest, ág. h.
52. Sebeiken Ferencz, 1873. Budapest, ág. h. 

t .  m. megh.

M agán tanu ló :

1. Bedö Béla, 1874. Budapest, unit.
2. Fischer Ármin, 1875. Vadkert, M. h.
3. Fischer Gábor, 1874. Vadkert, M. h.

III, OSZTÁLY.

1. Báchát János, 1874. Budapest, ág. h. t. m.
2. Balogh József, 1874. Budapest, ev. ref.
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3. Bathó Lajos, 1874. Komárom, ev. ref.
4. Bernátli Aladár, 1874. S.-A.-üjhely,ev. ref.
5. Barchard Pál, 1873. Budapest, ág. h.
6. Csávássy Zoltán, 1873. Nagy-Enyed, r. k.
7. Dallgó Rezső, 1873. Budapest, ág. li.
8. Deutsch Gyula, 1874. Budapest, M. h.
9. Dóri Ottó, 1875. Budapest, ág. h.

10. Dudás Kálmán, 1873. Budapest, ev. ref.
11. Eineeke Henrik, 1870. Budapest, ág. h.
12. Faber Károly, 1874. Budapest, ág. h.
13. Francisci Béla, 1874. Zólyom, ág. h.
14. Frank Otto, 1873. Rozsnyó, ág. h.
15. Fröhlich János, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
16. Gally János, 1874. Budapest, ág. h.
17. Goldberger Antal, 1874. Budapest, M. h.
18. Györy Elemér, 1873. Orosháza, ág. h. t. m.
19. Gyura Árpád, 1873. Pozsony, ág. h.
20. Hartenstein Imre, 1874. Adony, M. h.
21. Hollós Ödön, 1874. Budapest, M. h.
22. Horváth Lajos, 1874, Budapest, ág. h.
23. Jónás Géza, 1874. Kisbér, ág. h. t m
24. Knuth Károly, 1874. Budapest, ág. h.
25. Koós Aurél, 1874. Budapest, ág. h.
26. Kovács István, 1874. Sobor,ág.h. t. m.
27. Krumm Ernő, 1872. Budapest, ág. h.
28. Lelohay Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
29. Lelohay Gyula, 1872. Budapest, ág. h.
30. Majerik Győző, 1873. Mezö-Berénv, ág.h.
31. Mautner Aladár, 1874. Budapest, ág.h. t. m.
32. Montag Mózes, 1873. Makó, M. h.
33. Nádossy Gergely, 1870. Budapest, ág. h.
34. Németh Aladár, 1874. Szegszárd, ág. h.
35. Neumann Zsigmond, 1872. Pécs, ág. h. ism.
36. Pigler Lipót, 1874. Budapest, ág. h.
37. Rau Ernő, 1873. Budapest, ev. ref.
38. Reusz Andor, 1874. Budapest, ág. h.
39. Schlesinger Lajos, 1872. Budapest, M. h.
40. Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h.
41. Schranz János, 1874. Bpest, ág. h. t. m.
42. Schubert Frigyes, 1874. Budapest, ág. h.
43. Schulhof Richárd, 1874. Budapest, M. h.

m. t.
44. Segyó Rezső, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
45. Szalay Jenő, 1873. Budapest, ág. h.
46. Tolnay Pál, 1875. Budapest, ág. h.
47. Torday Árpád, 1874. Budapest, ev. ref.
48. Vigyázó Elemér, 1873. Paks, r. k.

49. Wittchen Lajos, 1874. Budapest, ág. h.
50. Zimmermann Károly, 1874. Bpest. ág. h.

K ilép e tt:
51. Lustig Sándor, 1874. Budapest, M. h.

M agú n ta n u ló :
52. Gomperz Fiilöp, 1875. Budapest, M. h.

IV, OSZTÁLY,

1. Balassa Béla, 1873. Budapest, ág .h . t.m .
2. Baumgarten Nándor, 1873. Budapest, M.h.
3. Böhm Bódog, 1S74. Budapest. M. h.
4. Brüll Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
5. Császár Elemér, 1874. Budapest, ev. ref.
6. Dallgó Vilmos, 1872. Budapest, ág. h.
7. Dániel Elemér, 1874. Szt.-Lörincz, r. k.
8. Deutsch Kor iéi, 1873. Budapest, M. h.
9. Dietl Lajos, 1873. Katymárd, r. k.

10. Döbrentei Sándor, 1873. Galgócz, ág. h.
11. Ehrlich Béla, 1873. Budapest, M. h.
12. Eisler Miksa, 1873. Budapest, M. h.
13. Faludy Géza, 1873. Budapest, r. k.
14. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág. h. t.m .
15. Friedmann lgnácz, 1873. Hetzendorf, ág. h.
16. Grünwald Tivadar, 1872. Budapest, M. h.
17. Grausz Aladár, 1873. Budapest, M. h.
18. Grundmann Frigyes, 1874. Eszék, ág. h.
19. Grundmann Richard, 1873. Eszék, ág. h.
20. Grundt József, 1872. Budapest, ág. h.
21. Ivohner Alfréd, 1S73. Budapest, M. h.
22. Kohn Jenő, 1873. Budapest, M. h. ism.
23. Köti Dezső, 1872. Budapest, ev. ref.
24. Krausz Oszkár, 1873. Budapest, M. h.
25. KrompecherSzilárd, 1871.Szep.-Béla,ág.h.
26. Latzkó Manó, 1873. Budapest, M. h.
27. Löwy Pál, 1874. Budapest, M. h
28. Makláry Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
29. Mauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h.
30. Mende Richard, 1872. Berlin, ág. h.
31. Mekler Bódog, 1872. Budapest, M. h.
32. Mokry Imre, 1873. Temesvár, ág. h
33. Ney Izidor, 1873. Budapest, M. h.
34. Oesterreicher Rezső, 1873. Budapest, M. h.
35. Piványi Jenő, 1873. Budapest, ág. h.



36. Rajnai Béla, 1873. Budapest, ág. h.
37. Rechnitz Ottó, 1873. Becs, M. h.
38 Roth Ernő. 1873. N.-Kórös, M. h.
33. Rubly Román, 1872. Nyíregyháza, ág. h.
40. Schlecht Gusztáv, 1871. Budapest, ev. ref.
41. Szandtner Béla, 1872. Budapest, ág. h. 
42 Szedenics Ödön, 1872. Budapest, ág. h.
43. Szelényi Árpád, 1872. Szepes-Béla, ág. h.
44. Szelényi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
45. Szontagh Jenő, 1873. Budapest,ág. h.
46. Thein Miksa, 1873, Budapest, M. h.
47. Thein Zsiga, 1873. Becs, M. h.
48. Ű.jiiázy György, 1870. Czegléd, r. k. ism.
49. Vargha Gyula, 1873. Budapest, ev. ref.
50. Vécsei Pál, 1873. Budapest, M. h.
51. Wagner Ödön, 1874 Budapest, ág. h.
52. Weinberger Victor, 1874. Báj, M. h.
53. Weinfeld Miksa, 1873 Budapest, M. h.
54. Zeuner János, 1873. Budapest, ág. h.

. K ilé p e t t :

55. GottschligJózsef, 1872.Budapest, r.k .
56. Heidelberg Alfréd, 1873. Budapest, M. h.
57. Weisz Zsigmond, 1872. Tolna, M. h.
58. Wohl Aladár, 1874. Becs, M. h.

V. OSZTÁLY.

1. Abeles Béla, 1872. Budapest, M. h.
2. Bexheft Ármin, 1873. Budapest, ág. h.
3. Brun Pál, 1872. Kolozsvár, ág. h. ism.
4. Burchard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
5. Biichler Ernő, 1872. Budapest, M. h.
6. Deutsch Ernő, 1872. Budapest, AI. h.
7. Egger Géza, 1S72. Budapest, M. h.
8. Engel Aurél, 1874. Budapest, AI. h.
9. Epperlein Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.

10. Fekete Pál, 1S72. Karúd, Somogyin., ág. h.
11. Fröhlich Róbert, 1872. Alsók, ev ref. t. m.
12. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
13. Hanzély János, 1872. Budapest, ág. h.
14. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, m. h.
15. Herzfelder Ödön, 1873. Budapest, AI. h.
16. Hirsch Ödön, 1S72. Budapest, AI. h.
17. Inselt Jenő, 1873. Kaposvár, AI. h.
18. Juhos Gyula, 1872. Bécs, ág. h.

19. Keppieh Emil, 1871. Szeged, AI. h.
20. Kilián Béla, 1872. Orosháza, r. k.
21. Kolbenhayer Gyula, 1868. Kis-Csalomja, 

Hontm. ág h.
22. Kolbenhayer Vilmos, 1870. Kis-Csalomja, 

Hontm. ág. h.
23. Konn Bertalan, 1872. Budapest, Al. h.
24. Koós Jenő, 1S72. Budapest, ág. h.
25. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h
26. Németh Ödön, 1872. N.-Kanizsa, ág. h .t.m .
27. Oravecz Pál, 1870. Budapest, ág. h. t. m.
28. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
29. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, M. h.
30. ReuszFrigyes, 1873. Budapest, ág. h.
31. Révai Bódog, 1872. Budapest, AI. h.
32. Rexa Dezső, 1S72. Budapest, ág. h.
33. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. h.
34. Stephani Ervin, 1872.Budapest, ág. h.
35. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h.
36. Tornya Károly, 1872. Budapest, ev. ref.
37. Trebitsch Gyula, 1872. Zsámbék, AI. b.
3S. Viktor Ede, 1S70. Belgrad, ev. réf.
39. Walland Gyula, 1871. Töke-Terebes, ág. h.
40. Weitzenfeld Henrik, 1872. Budapest, M. h .

M agán tanu ló :

1. Latzko Károly, 1872. Budapest, M. h.

VI. OSZTÁLY.

1. Antalit Károly, 1S70. Budapest, ág. h.
2. Balassa István, 1872, Budapest, ág. h .t.m .
3. Basch Jenő, 1S70. Budapest, M. h.
4. Bathó Béla, 1872. Csúz, ev. ref.
5. Blaustein Adolf, 1871. Budapest, M. h.
6. Brüll Alór, 1872. Budapest, AL h.
7. Deutsch Leo, 1871. Budapest, AI. h.
8. Ebner Jenő, 1869. Oed, (Alsó-Ausztria)ág.h.
9. Reyhersbergi Floch Alfréd, 187J. Buda

pest, r. k.
10. Fachs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
11. Gero Leo, 1871. Budapest, Al. h.
12. Grosz Jenő, 1872. Dévaványa, AI. h.
13. Györy Loránd, 1871. Orosháza, ág h. t. m.
14. Halmos Béla, 1870. Budapest, ág. h., t.m .
15. Holitscher Siegfried, 1871. Budapest, AL h.
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16. Huszár Elemér, 1872. Budapest, r. k.
17. Imendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. k.
18. Kardeván Ernő, 1871. Lőcse, ág. h. t. m.
19. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h.
20 . Krause Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
21. Kiss Gyula, 1871. Budapest, ág. h. t. m.
22. LacknerOszkár, 1»70. Dj-Verbász,ág.h.t.m.
23. Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h
24. Pollák Jenő, 1870. Budapest, M. h.
25. Recht Gyula, 1870. Nagyvárad. M. h.
26. Rosenbaum Lajos, 1872. Bpest, ág. h.
27. Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. k.
28. Saxlelmer Ödön, 1871. Bpest, ág. h.
29. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
30. Scholz Kornél, 1871. Göllniczbánya, ág. h.
31. Schranz Andor, 1871. Lőcse, ág.h. t. m.
32. Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
33. Steinberg Alfréd, 1872. Budapest, M. h.
34. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h.
35. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
36. Ullmann Frigyes. 1871 Budapest, M. h.
37. Ullmann Gyula, 1872 Budapest, M. h.
38. Waizenkorn Oszkár, 1872. N.-Abony, M. h.
39. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, ev. ref.
40. Várnai István, 1872. Temesvár, M. h.
41. Ziickler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.

K ilép e tt:

42. Grünwald Gábor, 1869. Nagyvárad, M. h.

VII. OSZTÁLY.

1. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
2. Balassa János, 1869 Budapest, ág. hitv. 

t. m.
3. Blau Ödön, 1869. Dabas, M. h.
4. Blau Dezső, 1870. Dabas, M. h.
5  Blaustein Fülöp, 1869, London, M. h.
6. Bleyer Zoltán, 1871. Nagyvárad, M. h.
7. Boros Ernő, 1870. Budapest, ág. h.
8. Brun Emil, 1870. Kolozsvár, ág. h. kiz.
9. Fáik Ernő, 1870. Budapest, r. k.

10. Forrai Andor, 1871. Budapest, M. h.
11. Folkusházy Lajos, 1868. Budapest, ág. h.
12. Freund István, 1870. Budapest, M. h.

13. Glück Ármin, 1867. Budapest, M. h.
14. Herzfelder Dezső, 1871. Budapest, M. h. 
15 Herzfelder Jenő, 1871. N.-Várad, M. h.
16. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
17. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
18. Jakobey László, 1870. Budapest, ág. h
19. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
20. Kilián Tibor, 1870. Orosháza, r. k.
21. Konn Izidor, 1869. Budapest, M. h.
22. Krausz Arthur, 1870. Budapest, M. h.
23. Lányi Jenő, 1871. Budapest, M. h.
24. Löwy József, 1871. Budapest, M. h.
25. Neumann Árpád, 1870. Siófok, M. h.
26. Politzer Simon, 1S70. Budapest, M. h.
27. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
28. Pordán Dezső, 1870. Budapest, ev. ref.
29. Reiner Gyula, 1869. Pászthó, M. h.
30. Schäfer Zsigmond, 1871. Aszód, M. h.
31. Stein László, 1870. Belgrad, M. h.
32. Torday Ferencz, 1871. Budapest, ev. ref.
33. Urbányi István, 1870. Budapest, ág. h.
34. Weinfeld Fülöp, 1870. Budapest, M. h.
35. Wurfer Lajos, 1868. Budapest, ág. h.
36. Tatity Péter 1870. Zombor, g. k.

K ilép e tt:

37. Bleyer Henrik, 1868. Budapest, M. h.
38. Forrai Miklós, 1869. Budapest, M. h.
39. Keményfi Gyula, 1871. Budapest, M. h

M agántanuló  :

40. Molnár Béla 1868. Budapest, ág. h.
41. Előd Aladár, 1865. S.-A.-Ujhely, r. k.

VIII, OSZTÁLY.

1. Aczél Béla, 1869. Budapest, M. h.
2. Bachrach Ernő, 1869. Budapest, M. h.
3. Becker Ágost, 1869. Budapest, ág. h.
4. Bloch Leo, 1869. Budapest, M. h.
5. Formágyi Dénes, 1869. Budapest, r. k.
6. Gonda Dávid, 1867. Budapest, M. h.
7. Gyárfás Géza, 1869. Halas, ev. ref. ism.
8. Györy Tibor, 1869. Budapest, ev. ref.
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9. Halmai Elemér, 1868. Sz -Fehérvár, M. h.
10. Hasenfeld Arthur, 1870. Szliács, M. h.
11. Heidlberg Imre, 1868. Budapest, M. h.
12. Hirschl László, 1868. Valkó, M. h. ism.
13. Holitscher Arthur, 1869. Budapest, M. h.
14. Inselt Manó, 1869. Kaposvár, M. h. ism.
15. Jelenik Zsigmond, 1869. Budapest, ág. h.
16. Kamenitzky Lajos, 1868. Budapest, r. k.
17. Kann Lajos, 1870. Budapest, M. h.
18. Krausz Jónás, 1866. Zenta, M. h. ism.
19. Kunwald Caesar, 1870. Grácz, M. h.
20. Kuthy Dezső, 1869. Bécs, ág. h.
21. Lichtenberger Ernő, 1869. Budapest, M. h.
22. Lichtenstein Richard, 1869. Bécs, M. h.
23. Markbreit Imre, 1870. Budapest, M. h.
24. Márton Miksa, 1870. Budapest, M. h.
25. Mautlmer Emil, 1869. Budapest, M. h.
26. Merényi Richárd, 1870. Budapest, M. h.

27. Osztroluczky Géza, 1869. Pozsony, ág. h.
28. Österreicher Lajos, 1869. Gyöngyös, M. h.
29. Rindskopf Richárd, 1869. Bécs, M. h.
30. Sarbó Emil, 1870. Budapest, M. h.
31. Szarvas Lipót, 1871. Szatmár, M. h.
32. Tliomka Béla, 1867 T.-Inoka, ág. h.
33. Tröster Béla, 1869. Budapest, ág. h.
34. Vadnay Tibor, 1869. Budapest, ev. ref.
35. Vattay Béla, 1868. Kassa, ev. ref.
36. Veigelsberg Hugo, 1869. Budapest, M. h.
37. Wiirsching Géza, 1869. Nagy-Sáros, ág. h.

K ilépe tt:
38. Grossberger Lajos, 1868. Pálfalva, M. h.

M agán tanu ló :

39. Klein Miksa, 1860. Fegyvernek, M. h.



TANSZÉKEK.

I. KÖNYVTÁR.

A könyvtár az 1886/7-iki iskolai évben részint vétel, részint ajándékok 
útján szaporodott.

A)  Vétel útján
megszereztettek:

1. Folyóiratok:
a) Budapesti Szemle, szerit. G y u l a i  Pál .
b) Századok, szerk. S z i l á g y i  S ándor .
c) Magyar Nyelvőr, szerk. S z a r v a s  Gábor .
d)  Protest, egyházi és iskolai Lap, szerk. dr. B a 11 a g i M ó r.
e) Bvang. Egyház és Iskola, szerk. T r s z t y é n s z k y  F e r e n c z .
f )  Figyelő, szerk. A ba f i  L ajos .
g) Egyet, philologiai Közlöny, szerk. dr. H e i n r i c h  G u s z t á v ,  dr. 

T h e w r e w k  E m i  1 és dr. Abe 1 Ödön.
h) Magyar philos. Szemle, szerk. B o k o r  Józs e f ,  Budapest.
i)  Neue Jahrbücher f. Philologie u. Psedagogik, szerk. dr. F le c k e i -  

s e n  A. és M a s i u s  H. Lipcse, Teubner.
k)  Zeitschrift für die oesterr. Gymnasien, szerk. H a r t e i  W. és 

S c h e n k l  E., Bécs, Gerold.
l)  Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. K e rn  H. és M ü l l e r  

H. J. Berlin, W e id m a n .
m)  Zeitschrift für den mathem. und naturwiss. Unterricht, szerk 

H o f f m a n n  S. C. V., Lipcse, Teu b n e r .
n )  Liter. Centralblatt, szerk. dr. Z a r n c k e  Fr., Lipcse, Avenarius.
o) Philosophische Monatshefte, szerk. dr. S c h a a r s c h m i d t  E., 

Lipcse, K o sch n y .
p )  Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Car l  Ph. Mün

chen, Oldenburg.
q) Revue des deux Mondes. Paris.
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r)  Berliner philologische Wochenschrift, szerit. B e i g e r  Chr., Seyf- 
f e r t 0. és T h i e m a n n K.

s)  Deutsche Rundschau für Geographie u. Statistik, herausgeg. yon 
Prof. Dr. F r i e d r i c h  U m la u f t .

2. Tndományos müvek.
1. L i p p e r t ,  Jul.,  Kulturgeschichte der Menschheit. I. II. Bd. S tutt

gart, Enke, 1880.
2. W e r n e r ,  Kar l ,  Die italienische Philosophie des neunzehnten 

Jahrhunderts. 5. Bd. Wien, Faesy, 1880.
3. S c h r e ib e r ,  Guido,  Lehrbuch der Perspective. 3-te Auf]., durch - 

ges. von A. F. Viehweg. Leipzig, Oemigke, 1880.
4. J u s t u s  P e r t h e s ,  Taschenatlas, 22. Aufl. Neu bearb. von 

H. Habenicht. Gotha, Perthes, 1886.
5. W i l d  er  mann ,  Max, Jahrbuch der Naturwissenschaften 1885/80. 

Herder, Freiburg i/Br. 1886.
0. B e ö t h y  Zsol t ,  A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalom

ban. I. k. Bpest, Révai, 1887.
7. W a r ga Lajos ,  A keresztyén egyház történelme. I. II. k. Bpest 

és Sárospatak. 1880. 1887.
8. M ü l l e  r, Dr. I w a n, Handbuch der klassischen Altorthumswissen- 

schaft in systematischer Darstellung. V. VII. Halbband. Nördlingen, 
Beck, 1886/87.

t) . Ran ke,  L e o p o l d  v., Weltgeschichte. VH-ter Theil. 1—3. Aufl. 
Leipzig, Duncker u. Humblot. 1886.

10. Allgemeine Weltgeschichte von Th. Flathe, G. F. Herzberg, 
F. Justi, J. v. Plugk-Hartung, W. Philippson. VII. X. Bd. Berlin, Grote, 
1880.

11. W u n d t ,  W i 1 h e 1 m, Philosophische Studien, III. Bd. 4. H. 
IV. Bd. 1. 2. H. Leipzig, Engelmann, 1886/1887.

12. Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben, kiadja a m. k. 
államnyomda, Budapest, Révai testvérek bizománya. 25—37 f. 1886/87.

13. Encyclopasdie der Naturwissenschaften. Erste Abtli. Lief. 40—49. 
Zweite Abtli. Lief. 37—43. Breslau, Trewendt, 1886/87.

14. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine u. specielle Erdkunde. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner von 
Alfr. Kirchhof. Lief. 56—82. Prag, Tempsky, 1886/87.

15. U m la u f t ,  F r i e d r i c h ,  Die Alpen. Handbuch der gesammten 
Alpenkunde. Lief. 9—15. Wien, Hartleben. 1886.

4
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IC. Juraschek, Dr. Fr. v., Otto Hübners Geographisch-statistische 
Tabellen aller Länder der Erde. 1886. Frankfurt a M. Rommol.

17. W u n d t ,  W i lh e lm ,  Ethik. Eine Untersuchung der Thatsachen 
und Gesetze des sittl. Lebens. Stuttgart, Enke, 1886.

18. Sigwart, Christoph, Logik, Bd. 2. Tübingen, Laupp, 1878.
19. Langl, J., Bilder zur Geschichte. 5. sz. Insel bilibe, mit dem 

Isistempel. — 9. Grottentempel von Elephanta. — 14. Löwenthor von 
Mykense. — 23. Triumphbogen d. Constantin. — 31. Palmyra. — 40. Die 
Abencerageuhalle in d. Alhambra. — 47. Dom zu Cöln. — 33. Hagia 
Sophia in Constantinopel. — 55. Rathhaus in Brüssel. — 56. Louvre 
in Paris. Wien, Holzel.

20. Magyarország megyéinek kézirattana, tervezte Gönczy Pál, raj
zolta Kogutowicz Manó. I -  Y. f., Budapest, Posner.

11) Ajándék útján.

I. Ttmesniegyii foispáni hivatalától.
1. B r e u e r  Á rm in ,  dr., Helyrajzi emlékmű a magyar orvosok és 

természetvizsgálók..........Buziás-Temesvártt megtartott XXIII. vándor
gyűlésére. Temesvár. Magyar testvérek. 1886.

II. kókay Lajos könyvkereskedő úrtól :
1. Löm m el ,  dr. E., Lexicon der Physik u. Meteorologie. Leipzig, 

Bibi. Institut 1882.
2. Gr e t sc hei,  dr. H., Lexicon der Astronomie. Leipzig, Bibi. 

Institut 1882.
3. S ey ff e r t ,  dr. 0., Lexicon der klassischen Alterthumskunde. 

Leipzig, Bibi. Institut. 1882.
4. B o r n h a k ,  dr. G., Lexicon der allgemeinen Literaturgeschichte. 

Leipzig, Bibi. Institut. 1882.
5. E m b a c h  er, dr. Fr., Lexicon der Reisen u. Entdeckungen. Leip

zig, Bibi. Institut. 1882.

IIL A m. tud. Akadémiától.
1. Oklevéltár Bethlen Gábor diplomacziai összeköttetései történetéhez 

a velenczei állami levéltárban M ircse  J á n o s  által eszközölt másola
tokból . . . .  szerkesztette . . . . O vá ry  L ip ó t .  Kiadja a m. t. Akadé
mia történ, bizottsága Budapest, 1886. Akadémia,
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2. Szádé  ez ky Lajos ,  Báthori István lengyel királyivá választása 
1574—1576. A m. t. Akadémia tört. bizottsága megbizásából. Budapest, 
Akadémia, 1887.

3. W las s i e s  Gyula ,  dr., A bőnkisérlet és bevégzett bűncselek
mény. II. k. A bűnkisérlet és bevégzett bűncselekmény tana. Budapest, 
Akadémia, 1887.

4-. M u n k á c s y  B e r n á t ,  Votják népköltészeti hagyományok. Buda
pest, Akadémia, 1887.

5. A székesi gróf Bercsényi család 14-70—1835. Eredeti kézirati kút
főkből irta Tlialy Kálmán. Kiadja a m. t. Akadémia tört. bizottsága.
II. k. 1681)—1703. Budapest, Akadémia, 1887.

6. B a l a s s a  József ,  dr., A phonetika elemei különös tekintettel a 
magyar nyelvre. Budapest, Akadémia, 1886.

7. I p o l y i  A rn o ld ,  Alsó-sztregovai és rimái Rimay János államira
tai és levelezése. A m. t. Akadémia tört. bizottsága megbizásából. Buda
pest, Akadémia, 1887.

8. Erdélyi országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. A m. t. 
Akadémia tört. bizottsága megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. XI. k. 
Budapest, Akadémia, 1886.

0. Anjoukon okmánytár. Kiadja a m. t. Akadémia tört. bizottsága, 
szerk. Nagy Imre. V. k. Budapest, Akadémia, 1887.

10. Magyar tud. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges nap
tárral MDCCCLXXXVH-re. Budapest, Akadémia, 1886.

11. Nyelvtudom. Közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia nyelvtud. 
bizottsága, szerk. Budenz József, XX. k. 2 f. Budapest, Akadémia, 1886.

12. Mathematikai és természettudományi Közlemények. Kiadja a 
m. t. Akadémia math, és term. tud. bizottsága, szerk. b. Eötvös Loránd. 
XXI. k. 2—5. sz. Bpest, Akadémia, 1885/86.

13. Mathemat. és természettud. Értesítő. Kiadja a m. tud. Akadémia, 
szerk. König Gyula. V. k. 1 —6. f. Budapest, Akadémia, 1886/87.

14. Értekezések a nyelv- és széptudom, köréből. Kiadja a m. t. Aka
démia. Az I. osztály megbizásából szerk. Gyulai Pál. XIII. k. 9—12. sz. 
Budapest, Akadémia, 1886.

15. Értekezések a társad, tudományok köréből. Kiadja a m. t. Aka
démia. A II. osztály rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. VIII. k. 7. 9. 10. sz. 
IX. k. 1. sz. Budapest, Akadémia, 1886.

16. Értekezések a történ, tudományok köréből. Kiadja a m. .t. Aka
démia. A II. osztály rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. XIII. k. 4—6. sz. 
Budapest, Akadémia, 1886.

4*
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17. Értekezések a termesz, tudományok köréből. A III. osztály ren
deletéből szerk. Szabó József. XVI. k. I—5. sz. XVII. k. 1. sz. Budapest, 
Akadémia, 1886/87.

18. Értekezések a matliem. tudományok köréből. A III. osztály ren
deletéből szerk. Szabó József. XII. k. 1. 2. sz. Budapest, Akadémia, 1886.

1'.). A m. t. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlék-beszédek. 
Szerk. a titkár. IV. k. 2—4. k. Budapest, Akadémia. 1886.

IV. A um. vallás- és kiizokt. in. k. Minisztériumtól:
1. A vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszternek az országos tanítói 

nyugdíj- és gyámalap 1885. évi állapotáról szóló Jelentése. Budapest, 
m. k. egyet, könyvnyomda, 1886.

2. A vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszternek a közoktatás állapo
táról szóló és az országgyűléseié terjesztett tizenötödik jelentése. 1885/86. 
Budapest, m. k. egyet, könyvnyomda. 1886.

V. Budapest főváros statistikui hivatalától:
1. Budapest főváros statistikai hivatalának közleményei. XX. Az 

1874-— 1884. évi budapesti építkezések. Irta Körösi József. Budapest, 
Grill bizoin. 1886.

VI. Tek. Fuchs Gusztáv úrtól :
1. Annalen des k. k. naturhistorischen Hof-Museums. Kedigirt von 

Dr. F r a n z  B i t t e r  v o n  Hauer .  Bd. I. 1. 2. Wien. Holder 1886.

VII. Takács István úrtól:
1. T ak á cs  I s t v á n .  Nyelvünk ik-es igéi és a Bévai szabálya. Buda

pest 1887.

Vili. Tek. Zsigmondy Tál úrtól:
1. Borsszem Jankó 1868—1886. évf.
2. Üstökös 1874— 1878. évf.
3. Bolond Istók 1878, 1884—1886. évf.
4. Bolond Miska 1867—1871. évf.
5. Kikeriki 1868— 1872, 1875. évf.
6. Vasárnapi Újság 1857—1859. évf.
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II. TERMÉSZETTANI SZERTÁR,

Uj készülékek beszereztettek : egy Gay-Lussac-féle volumenometer, 
hozzá magas üveghenger réztalppal, — 1 Geissler-féle cső, — 1 chrom- 
savas battéria 6 elemből, — S2 db. Ampére-féle vezető, s egy solenoid, 
1 Petrina-féle spiralis, — 1 higanyvályú vezetővel, — és a következő 
elektrodynamikai készülékek: áram körül forgó áram, áramkörben forgó 
kettős mágnes, mágnes' körül forgó áram, Ritchie-féle forgó elektro
mágnes. Továbbá két higany-thermometer (100° és 3(50°). Ertékök körül
belül 105 frt. Azonkívül több készülék javíttatott.

A c h e m i a i s z e r t á r  részére beszereztettek a kísérletekhez szükséges 
anyagok, üvegedények, üvegcsövek, kaucsukdugók és kaucsukcsövek stb.

ü l .  TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

Ajándékok: Móltóságos Ivánka Imre úrtól egy drb. Vultur cinereus; 
Tekintetes Répaszky István úi-tól két drb vadkan-koponya, —- Doleschall 
Alfréd úrtól, mint testvére öngyüjtötte hagyatéka, összesen 198 darab ro
vart (119 drb téhelyröpü, 77 drb pikkelyröpü, 1 drb hártyás és 1 drb 
félröpü); — Ullmann Gyula Vl-ik oszt.-beli tanulótól egy drb. Echinus 
esculentus és Redlich Arthur Y-ik oszt.-beli tanulótól egy-égy darab hal 
és kagylólenyomat.

Vétel útján: Kreidl Alajos gyárából papiermachéből készült széd- 
szedhető emberi agy, gégefő és fül. Hat drb. kitömött emlős állat 
(Pucotus auritus, Mus musculus, Mus decumanus, Spennophilus citil- 
lus, Lepus timidus, Erinaceus europfeus), 8 drb. kitömött madár, 
(Sylvia philomela, Oriolus galbula, Lanius minor, Jynx torquilla, 
Columba 1. domestica, Gallinula chloropus, Larus argentatus, Erismatura 
leucocephala), 6 drb. kitömött hüllő és kétéltű állat (Lacerta viridis, 
Salamandra maculata, Rana esculenta, Bombinator igneus, Bufo cinereus, 
Bufo variábilis), 4 drb. kitömött hal (Aspro zingel L., Lucioperca sandra, 
Esox lucius, Acipenser ruthenus), 1 drb kitömött rák, 1 drb csiga'spiri- 
tusban (Limax agrestis) és 2 drb csontváz (Canis vulpes, Rana esculenta).



E G Y L E T E K .

I. Az Arany János-kör. Ez ifjúsági magyar önképző társaság ez 
idei munkálkodásának ismertetésére a következőket jelen thetjük :

1. A kör 115 tagból állott. Elnöke Lehr Albert tanár, első tit
kára Gonda Dávid VIII. o. tanuló volt. Üléseit vasárnap délelőttön
ként tartotta (összesen 19-et). Arany János emlékére május 1-jén 
ünnepet ült, melyen Gonda Dávid VIII. o. t. ünneplő ódáért, Kuthy 
Dezső VIII. o. t. aesthet.ikai értekezésért díjban részesültek.

2. A kör vagyona 117 forinttal szaporodott.
3. A kör könyvtára 100 könyvvel szaporodott.
II. A  f ("gymnasium segélyzö egyesülete. Az iskolai év kezdetén 

volt az egyesület vagyona 3388 írt 82 kr. —  A lefolyt isk. évben 
következők voltak a bevételek: a) tagsági dijak 210 frt 21 kr., 
b ) kamatok 162 frt 66 kr., c) az első hazai takarékpénztár 100 frt, 
a Főnyiére, pesti biztositó intézet 60 frt egy névtelen 20 frt ado
mányozott. Az összes bevétel volt tehát 554 frt 83 kr.

A kiadások ezek voltak : a )  beiratási dijak 25 f r t , tandíj 
39 frt, füzetek, rajztömbök stb. 50 frt 35 kr., a könyvkereskedő 
és a könyvkötő számlája 66 frt 30 kr., két szegény tanuló 
segélyezése (ösztöndíj czimén) 30 frt, különfélék 6 frt 15 kr., 
összesen 216 frt 80 kr.

Az egyesület vagyona tehát 338 frt és 3 krral növekedvén, 
tőkéje az isk. év végén tesz 3726 frt 85 krt. — A tőkének ezen 
örvendetes gyarapodása onnan ered, hogy ez idén kevesen folya
modtak tandíjért, holott az előző években ez volt a kiadások leg
nagyobb tétele.

III. Gymnasiumi dal- és zene egyesületnek az 1886/7-diki 
tanévben 93 tagja volt. Hetenkent kétszer lettek a gyakorlatok 
megtartva. Folyó év február hó 25-dikén jótékonyczélú hangverseny 
tartatott, melynek szép anyagi eredménye is volt. Az egyesület



vagyona jelenleg 65!2 írt 43 kr., egy harmonium  és hangjegy- 
gyűjtemény.

TV. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár áll 470 kötetből; 
könyvet kivett 1576 tanuló.

Kimutatás az 1886/87-ik iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.

Figyelmeztetés.

Az 1887/8-diki iskolai évben az I. gymn. osztály mellett pár
huzamos osztály állíttatik. E két osztályba a beiratások augusz
tus 30. protestánsok, 31-dik napján más vallásunk számára fognak 
történni. A t. ez. szüléket, kik gyermekeiket az első osztályba fel
vétetni kívánják, ezennel felkérjük, hogy tekintve a parallel osz
tályba felvehetőknek korlátolt számát, szándékukat az igazgatónál 
1887 július 1-ig bejelenteni szíveskedjenek.
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