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A TÁPLÁLKOZÁS MINT A TERMÉSZET HÁLOM ORSZÁGÁNAK 

PHYSIOLOGIAI KAPCSA.

A nagy mindenséget, e világot alkotó u. n. természeti tárgyakat 
kétfelé csoportosítjuk u. m. szervetlenekre és szervesekre. A szer
vetlenek körét teszik az ásványok, a szervesek körét mind az, a mi 
a növény- és állatország keretébe tartozik.

A természeti tárgyaknak két nagy köre, a szervetlenek és szer
vesek között feltétlen határt szabni, megdönthetien külömbséget 
tenni már csak azért is lehetetlennek látszik, mivel mind a két 
kör alapját, anyagát a chemiailag ismert elemek teszik. Az alkotó 
elemekre nézve tehát megegyezik e két kör, habár mások is az 
elemek alkotta szervetlen és szerves vegyületek, illetőleg testek. 
De ha külömbség is van a szervetlenek és szervesek között, azért 
mégis csak ugyanazon chemiai és physikai erők hatása alatt álla
nak, — m ié  két látszólag oly felette eltérő körnek lényeges meg
egyezése.

A legegyszerűbbnek és legtermészetesebbnek látszik, ezen állítás 
igazságát általánosságban belátni és érvényesnek elismerni; de 
már nehezebben felfoghatónak, sőt a lehetetlenséggel határosnak 
fogjuk ezen igazságot találni, ha ezt közelebbről tekintjük : akkor 
ugyanis a növényi és állati életműködések oly természetűeknek 
fognak feltűnni, a milyen életjelenségekhez foghatókat, annál 
kevésbé ezekkel megegyeztethetőket, a szervetlenek között találni 
egyszerűen képtelenség.

A physiologia haladása, az e téren tett felfedezések hordereje 
épen azon igazság kiderítésében és ennek megczáfolhatatlan kimu
tatásában rejlik, hogy minden szerves — növényi úgy mint állati — 
és pedig még oly annyira fontos életműködés is, csak ugyanazon 
chemiai és physikai erők hatásának következménye, a mely erők 
hatásának alávetvék a szervetlenek is. Ezen erőknek hatása a
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szerves tárgyakra csak sokoldalúbb, nagyobbszerü és épen hatá
suknak következményeiben, illetőleg nyilvánulásában magok az 
erők is fejlettebbeknek, nagyszerűbbeknek tűnnek fel, — ezt pedig 
oly annyira, hogy a legszervesebb életműködések is, mint a táplál
kozás, az áthasonítás, a mozgás, érzés stb., szóval maga az élet 
sem más, mint komplikáltabb eredményű működése az általáno
san érvényes chemiai és physikai erőknek.

A szervetlen és szerves testek felépítésében — a mi az alkotó 
elemeket illeti — talán a leglényegesebb külömbségnek, vagy is 
inkább csak eltérésnek az vehető fel, hogy sok szervetlen test van, 
a melyekben a earboniumnak nyomát sem lehet találni, oly szer
ves test pedig nincs, a melyből a carbonium hiányozhatnék; a 
mennyiben épen a carbonium vegyületei teszik a szervességet. 
A szervetlen testek rendesen egyszerűbb alkotásúak, azaz kevesebb 
elemből állanak, az elemek pedig egyszerűbb súlyviszonyok sze
rint egyesülnek, mint a szerves testeknél, a melyeknek alkotásában 
mindig több elem szerepel. Ezen elemek a szerves testek képzé
sénél igen bonyodalmas súlyviszonyok szerint egyesülnek úgy, 
hogy ezen súlyviszonyt sok szerves vegyületre nézve megállapítani 
mai napig sem sikerült, másokra nézve pedig ha sikerült is, e 
meghatározás ingadozó. Az alkotó elemek számában és vegyülésük 
ezen súlyviszonyában rejlik megmagyarázó oka ennek, hogy a 
szervetlen testek sokkal állandóbbak, mint a szerves, felette bom- 
lékony testek. A képző elemek vegyülésének ezen súlyviszonyában 
rejlik továbbá a szervetlen és szerves testek halmaz állapota külön- 
féleségének oka is, a mi pedig a szervetleneknek per juxtaposi- 
tionem, a szerveseknek per intussusceptionem való gyarapodásának 
magyarázata.

A szervetlen és szerves testeknek ezen felsorolt dolgokban 
rejlő külömbsége csak látszólagos, mert a külömbség nincs a dol
gok lényegében, hanem azoknak csak valamely tulajdonsága vagy 
sajátszerűségében rejlik. Épen oly látszólagosak az alaki külömb- 
ségek is, mert mihelyest gömbfelületű szervetlen testek léteznek, — 
ilyenek pedig valóban léteznek — és mihelyest szó lehet síklap- 
felületű szerves testekről — a mi szintén kétségtelen — megszűnik 
az alaki külömbség merevsége, összeegyeztethetlensége a szervetlen 
és szerves testek között. Ugyancsak ilyen látszólagos ezen testek 
belszerkezeti külömbsége is ; mert tudjuk, hogy a protisták test
tömege minden részecskéjében hasonnemű és hogy a szervetlen
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testeknek alkotó elemei nem minden irányban sorakoznak egyen
letesen egymáshoz. Ezen utóbbi körülmény a szervetlen testek 
belszerkezetének különneműsége mellett szól és abban jelentkezik, 
hogy a szervetlen testek a reájuk beható fény- hő vagy villanyos 
hatást kiterjedésük külömböző irányában — belszerkezetük külön- 
neműségéhez képest — külömböző erélyű, illetőleg következmé
nyűnek tüntetik fel.

Mi tehát az, a mi a szerves testeket lényegileg, határozottan 
megkülömbözteti a szervetlen testektől? Az említett elemalko
táson kívül jellemzőbben semmi más, mint a chemiai és physikai 
erőknek a szerves testeknél jelentkező magasabb és legmagasabb 
fokú, életet jelentő nyilvánulásai, a melyek tetőpontjukon az 
anyagcserében, a mozgás-, az érzés- és szaporodásban, mint a leg
fejlettebb szervezeteknek is legtökéletesebb életműködéseiben nyil
vánulnak.

A szerves testeknek anyagcseréje az anyag minősége szerint 
tulajdonképen kettős, úgymint a gáznemüeknek anyagcseréje, a 
melyet légzésnek nevezünk és a szó szorosabb értelmében vett 
anyagcsere a szervezetek és tulaj donképeni tápanyagaik között, a 
mely táplálkozásnak neveztetik.

Jelen értekezésnek czélja épen a táplálkozásról kimutatni, hogy 
ez azon életműködés, a mely a természet három országát oly köl
csönhatásba hozza, hogy bátran állíthatni, miszerint a három 
természeti ország egymásnak kölcsönös létfeltétele, hogy láncz- 
szemeik oly szorosan és szükségszerűen egymásba fűzvék, hogy 
ezen szemek bármelyikének bomlása az egész láncz bomlását ered
ményezné, hogy valamelyiknek megszűnte, az egészet romba dön
tené, szóval, hogy a táplálkozás a természet három országának 
physiologiai kapcsa.

Hogy értekezésemmel czélomat elérjem, szükségesnek tartom 
a szerves világot a maga két országára osztva e két országot táp
lálkozásuk tekintetében külön-külön összefüggésbe hozni és össze
függésben a szervetlen világgal tárgyalni, továbbá kimutatni azon 
összefüggést, mely a szerves világnak két országa között táplálko
zásukra nézve létezik, a miből majd önkényt következik, hogy ez 
irányban a szervetleneknek és a növény- meg állatvilágnak elkülö
nítése, önállósága egyrészt lehetetlen, másrészt pedig, hogy épen 
ezen egymáshoz tartozásuk, kölcsönösségük, örökkévalóságuknak 
jelzáloga.

1*
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A mennyiben a növényeknek táplálkozási életfolyamata ez idő- 
szerint, legalább is a tápanyagokat szolgáltató kútforrások és a 
tápszerekül szolgáló anyagok tudásában ismeretes, állíthatni, hogy 
a szervetlen testeknek országa azon majdnem kizárólagosan egye
düli kútforrás, a melyből a növényország tápanyagát meríti. «Majd
nem kizárólagosan egyedüli kútforrás »-uk leginkább csak azért, 
mivel a gombák és csekély számú más élősködő növény a lét ezen 
föltétele alól, mondhatnám ezen léttörvény alól kivételt képeznek.

A szervetlen anyagok gáz vagy csepfolyós alakban a növényi 
szervezet által felvéve és áthasonlítva, testtömegével nemcsak 
hasonneművé tétetnek, életét fenntartják és fejlesztik, hanem sza
porodását, tehát fennmaradását az idő múlandóságával szemben, 
utónemzedékekben biztosítják is. A gombáknak és egyéb szerves 
anyagokkal táplálkozó növényeknek ezen életrend alól való kivé
telének oka physiologiai hiányosságukon alapszik, ugyanis kép
telenek szükségelt tápanyagaikat szervetlen állapotból áthasonítani, 
azaz képtelenek egyéni önállóságra, miért is más szervezetek által 
már előképzett, áthasonított tápszerekre szorulnak.

Ha előre bebizonyítottnak tekintjük ezen állítást, hogy a szer
vetlenek országa a növényország létének egyedüli kútforrása, a 
gombák- és egyéb élősködő növényeknek kivételes helyzete is meg 
fog szűnni, vagy legalább is csak látszólagos maradni. Tekintsük 
most csak azon élősködő növényi szervezeteket, a melyek más 
növényi szervezeten élősködnek, ezeknek táplálója a szervetlen 
országból meríti tápszereit, mi tehát természetesebb, mint, hogy a 
rajta élősködő növény épen élősködő életmódjánál fogva életét, ha 
nem is közvetlenül, de közvetve mindenesetre és kétségbe vonhatat- 
lanúl szintén csak a szervetlen országnak köszönheti és hogy léte 
ennek lételétől tagadhatatlanul függő. Ezen szabály alól kivételt 
azon élősködő növények sem képeznek, a melyek állati szerveze
teken élősködnek, a mennyiben ezek is — mint látni fogjuk — 
daczára állati tápanyagaiknak, ezeket közvetve mégis csak a szer
vetlenek országának köszönhetik.

Hogy a növények tápanyaguk megszerzésénél majdnem kizáró
lagosan a szervetlen országra vannak utalva, önkényt következik 
már alkatukból, illetőleg azon physiologiai tulajdonságukból is, 
mely szerint csak a növényeknek van azon képességük, — a melyet 
ugyan nem működése szerint, hanem csak eredményeiből isme-

I.



Tünk, — hogy t. i. szervetlen anyagokból szerves testtömegüket 
Jelépíthetik. De külömben is mi természetesebb, minthogy a 
növény tápanyagul oly anyagokat fog felvenni, léte fentartásá- 
ban, testtömegének felépítésében oly vegyületekre lesz szorulva, 
-a melyekből az alkotó elemeket legközvetlenebbül merítheti. így 
a növény testtömegének alkotásában és élete fenntartásában leg
tömegesebben szereplő carboniumot, hydrogeniumot, oxygeniumot 
és nitrogeniumot a levegőből és vízből mint szénsavforrásokból és 
amoniák- meg salétromsavból m eríti; a többi lényeges vagy eset
leges elemeket pedig mint például külömböző fémeket, megfelelő 
sók, illetőleg ezeknek tárháza, a föld szolgáltatja.

A levegő, víz és a talaj tehát azon közegek, a melyekből a 
növények az életük fenntartására szükségelt tápanyagokat merítik; 
úgyszintén csak ezen közegek szolgáltatják vagy jobban mondva 
származtatják a növényi szervezetre az ennek életéhez feltétlenül 
szükségelt világosságot és melegmennyiséget is. A milyen szervet
lenek lényegökben ezen közegek, oly szervetlenek szükségszerűen 
azon tápszerek is, a melyeket a növényeknek szolgáltatják.

A növényi tápszerek mind, kivéve a szénsavat, vízben felol- 
dottan szívatnak fel a növény hajszálgyökérzete által és mint táp
láló nedv járják át a növényt és kerülnek minden legkisebb részecs
kéjébe is, hogy ezt táplálják és fejlődését eszközöljék. Azon physikai 
erő, mely a tápláló nedvet a gyökérzettől a növény tenyészcsú- 
csának legvégső részeskéjébe is juttatja, az endosmosis. Az endos
mosis azon physikai kényszerűség, mely szerint a vízdúsabb nedvvel 
telített sejtek nedvtartalma a cellulosus sejtfalon át a vízszegényebb 
nedvvel bíró sejtekbe szivárog. Ityen sejtek mindig a növény kör
nyezeti részéhez közelebb fekszenek, mivel víztartalmukat elpárol- 
tatják. Az elpároltatás által vesztett anyag az alantabb, a gyökér
zethez közelebb fekvő, tehát telítettebb sejtekből endosmosis útján 
pótoltatik. Ebben van a növényi tápnedvnek a gyökérzeti részektől 
-a környezeti részekhez való keringésének oka. Természetes, hogy 
a tápnedv külömböző minőségű tápanyagai nem egyenletes sebes
séggel áramlanak a gyökértől a tenyészcsúcs felé, hanem az őket 
nélkülöző sejtek elhelyezéséhez képest, főleg pedig sűrűségük 
arányában szivárognak tovább.

A víz mint tápláló anyag a földből kerül a gyökérzet által fel
a v a tv a  a növény testébe. A föld ezen vesztett víztartalma megint 
«ső, hó, harmat, köd útján pótoltatik. A víz a növényre nézve
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nemcsak azért nélkülözhetetlen, mert belőle fedezi hydrogenium- 
és oxygenium szükségletét, hanem nélkülözhetetlen erre nézve 
oldó képességénél fogva is. A víz ugyanis szénsav tartalmánál 
fogva feloldja a talajból mindazon ásványanyagokat, melyekre a 
növény rászorul. A víznek a növényre nézve oly fontos működését 
már megkezdte, mielőtt a talajba került volna ős ez abból áll, hogy 
a levegőből — a melyből szénsav tartalmát is merítette — juttatja 
a talajnak nagyrészt azon anyagokat, melyeknél fogva a talaj táp
láló volta fokoztatik. Ilyen anyagok például a levegőből elnyelt 
szénsavas és salétromsavas amoniák, továbbá sulphur, phosphor, 
chlornatrium stb.

A szénsav mindig csak gáznemü alakban kerül a növénybe 
és pedig a levegőből közvetlenül a növényeknek u. n. légző
szervei, a levelek útján. A talaj kötött szénsava a növényekre 
nézve hasznavehetetlen, a mennyiben kísérletileg ki van mutatva, 
hogy a növények ennek felhasználására képtelenek. A talajban 
azonban fejlődik szabad szénsav is és pedig leginkább a talajba 
került szerves anyagoknak korhadása folytán; a talaj ezen szabad 
szénsava is elégítheti ki a növényeknek szénsav szükségletét, külö
nösen fejlődésük első korszakában. A növényeknek ezen szén
sav szükségletéből folyólag könnyen azon téves feltevésre jöhet
nénk, hogy utoljára is a növények által szükségelt kiszámít
hatatlan nagy mennyiségű szénsav nincs kellő arányban a levegő 
igen csekély mennyiségű szénsavával, ez tehát korántsem lehet 
elegendő a növények szénsav szükségletének fedezésére. Mint 
már mondottam ezen következtetés, vagy feltevés téves, mert bár
mily csekély mennyiségű is legyen a levegőnek szénsav tartalma, 
ez a növények szénsavszüksógletét mindig kielégítheti, mivel a 
levegő szénsav forrásai kimeríthetetlenek. Hogy ne utaljak másra, 
mint a szerves anyagok korhadása által folytonosan szabaddá lett 
és a levegőre átszármaztatott szénsavra, a forrásvizek által a föld 
belsejéből szállított és a levegőnek juttatott szénsavtömegre és 
azon szénsavra, mely mint égés terméke a gyáripar mai korszaká
ban oly rengeteg nagy mennyiségben felhasznált tüzelő anyagok
nak tétetik szabaddá. A levegőnek ezen és számos más szénsav 
forrásai között habár nem is legesleglényegesebb — a mint ezt 
állítani közönségesen szokás — de minden esetre nem megvetendő 
azon szénsavmennyiség sem, mely az állati szervezet életműkö
dése folytán kerül a levegőbe. Utalva a levegő szénsavának ezen
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forrásaira, átláthatjuk, hogy bár az állati szervezetek által kilehelt 
levegő még távolról sem létföltétele a növényi vegetatiónak, a szer
ves világ két országa között a kölcsönösség már ez alapon is világos.

A levelek, mint a növényeknek légzőszervei, szénsavat lehelnek 
be és oxygeniumot tesznek szabaddá, a mit a növényeknek desoxy- 
datión alapuló életműködésének szokás nevezni. Ebből korántsem 
következik az, hogy a növények oxygenium nélkül is ellehetnek; 
kísérletileg u. i. ki van mutatva, hogy oxygeniummentes levegőben 
növény épen úgy nem élhet meg, mint a hogy nem élhet meg 
állat sem, csakhogy a növényeknek oxygenium szükségletük az 
állatok oxygenium szükségletével szemben elenyészőleg csekély. 
A szénsavnak a vízzel, illetőleg ennek hydrogenium- és oxygeniu- 
mával való egyesüléséből képződnek, a levélzöld képző hatása alatt, 
a növényi szervezeteknek légeny nélküli test elemei és pedig első 
sorban keményítő, már ennek létezése alapján növényrost, inulin, 
czukor, olajok szóval mindazon növényi szerves vegyek, melyek 
nitrogeniumot nem tartalmaznak. Képződésük oxygenium felszaba
dításával jár és ez azon oxygenium, melyet a növények kilehelnek és 
javarészt szolgál az állati élet oxygenium szükségletének fedezésére.

(12 C02+ 10 H j 0 = 2 C 6 H10 05-\-12 0 2.)
Amoniák és salétromsav szolgáltatják a növényeknek nitro- 

genium tartalmát. A víz a levegőn át a talajba jutva, abból elnyel 
szén- és salétromsavas amoniákot; most azon kérdés merül fel, 
honnan származik a levegőnek amoniák tartalma. Szerves testek 
korhadásánál nitrogenium tartalmukból hydrogenium felvétele után 
amoniák képződik, az ugyancsak ez úton, de a carboniumtarta- 
lomból képződött szénsav az amoniákkal egyesülve szénsavas 
amoniákot képez, mely mint illó só a levegő keverékrészét teszi. 
A levegőből az amoniák vagy a víz útján kerül a talajba, vagy 
maga a vizes talaj szívja a levegőből fel és süríti meg. Kísérletileg 
ki van mutatva, hogy a növény közvetlenül a levegőből amoniákot, 
illetőleg nitrogeniumot felvenni képtelen. Hogy az amoniák a 
talajból a víz oldó hatásánál fogva evvel együtt a növény szerveze
tébe szállíttatik, igen egyszerű; korhadó szerves anyagokon élős
ködő növényeknél, a táplálónak korhadása folytán képződött 
amoniák közvetlenül is kerülhet és kerül is a növény szervezetébe. 
Az amoniák és salétromsav mint a növényi szervezeteknek nitro
genium forrásai, hogy és miképen alakulnak át, milyen vegyi vál
tozásokon mennek keresztül a növényeknek szervezetén belül, ezt
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ez idő szerint még biztossággal nem tudjuk; de igen is tudjuk azt, 
hogy az amoniák mint tápanyag csak azután kezd szerepelni, 
miután oxydatió útján salétromsavvá alakult át. Nevezett nitro- 
genium anyagok a szénsav és víz alkotta szénhydrat-anyagok 
hatása alatt, ezeknek sulphur és phosphorral való kölcsönös egy
másra hatása alatt, eredményezik a növényi szerves vegyeknek 
másik nagy csoportját t. i. a nitrogenium tartalmú szerves növényi 
vegyületeket, milyenek a protoplasma, a protein-anyagok, a szer
ves alyak, festanyagok stb. Mind ezen anyagok nélkül növényi 
szervezet nem képzelhető; de miután kétségtelenül ki van mutatva, 
hogy, ha a talajat megfosztjuk amoniák és salétromsav tartalmától, 
ezen növényi szerves vegyek képződni megszűnnek, minden kétsé
get kizárólag bebizonyítottnak is tekinthetjük, hogy ezen nitrogen 
vegyek a növényeknek nélkülözhetetlen tápszerei. A nitrogeuiumot 
tartalmazó szerves vegyületek képzésénél szintén oxygenium lesz 
szabaddá a növényi szervezetből.

A nitrogeniumot nélkülöző és az azt tartalmazó szerves vegyek 
a növény testtömegének a vizen kívül legnagyobb részét teszik és 
a növényi szervezet által közvetlenül a szervetlen tápanyagok 
szolgáltatta elemekből képeztetnek. Az értekezés további folyamá
ban ki fogom mutatni, hogy a növényi testtömeg ezen említett 
anyagai az állati szervezetnek a leglényegesebb tápszereket szol
gáltatják, miből folyólag a növényi szervezetnek, ezen szervet
lenekből szervességet képező tehetségében rejlik tulajdonképen a 
természet három országának közvetve, de bizonyára közvetlenül 
az állati és növényi szervezeteknek kölcsönössége, illetőleg létkér
dése és hogy a táplálkozás ezen kölcsönösség folytonos kapcsa.

Ásványi, azaz szervetlen só tápanyagait a növényi szervezet a víz 
közvetítő hatása folytán a talajból meríti. A talajnak, különösen 
az u. n. termőföldnek jó részét korhadó szerves anyagok képezik, 
ezek lényegesen befolynak a talaj ásvány részeinek elmálasztására 
és így ezeknek a víz által való feloldhatásának fontos tényezői.

A növényeknek szervetlen sóalkatrészeit ezeknek elégetése vagy 
pedig elkorhadásának végbefejezése után visszamaradt hamujában 
találjuk. Könnyű belátni, hogy valamely növény hamujában csak 
azon szervetlen anyagokra akadhatunk, a melyek az illető növény 
tápláló talajának is alkatrészei, és hogy ugyanezen anyagok, ha a 
növény hamujában foglaltatnak, magának az élőnövénynek is, 
bár lehetséges, hogy más alkotású, szervetlen alkatrészét teszik.



9

Találhatunk azonban valamely növény hamujában oly szervetlen 
anyagokat is, melyek a növény egész környezetének talajából 
hiányzanak. A növény szervezetébe ezen anyagok nem kerülhettek 
más úton, mint a víznek közvetítése folytán, a víz pedig nem tel
hetett meg velők másutt, mint a levegőben. így példának okáért 
találunk sok növény hamujában konyhasót, a konyhasó tehát szük
ségszerűen már az élőnövény szervezetének is alkotó részét te tte; 
ha most az illető növényt tápláló talajai sótartalmára nézve meg
vizsgáljuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy ebben ennek nyomát sem 
találhatjuk. Honnan származhatik hát ezen konyhasó, hanem a viz 
közvetítése folytán a növényi szervezetbe, a víz pedig azt honnan 
meríthette volna más honnan, mint a levegőből, a melybe a tenger 
vizének és evvel sótartalmának elpárolgása folytán származott.

Minden növényrész, ha azt elégetjük, hamut ad. A szervetlen 
hamu alkatrészeknek ily általános elterjedéséből igen egyszerű 
belátni, miszerint ezek a növény testtömegének felépítésénél nél
külözhetetlenek. Leggazdagabbak hamualkatrészekben, az áthaso- 
nító zöld levelek, minek legtermészetesebb magyarázatát azon 
körülményben bírjuk, hogy a tápláló növénynedv a levelekbe 
kerülvén, azokban elpárolgás folytán elveszti víztartalmát, szilárd, 
szervetlen alkatrészei pedig a levelekben visszamaradnak. Az ily 
berendezés okszerűségét be fogjuk látni, ha meggondoljuk, miszerint 
kísérletileg ki lett mutatva, hogy a levelek ezen szilárd szervetlen 
alkotó részek nélkül áthasonítani, vagyis a növény életét fenntar
tani képtelenek. Hamualkatrészekben legszegényebb a növények
nek fatömege és a magvak. A fatömeg nyilván azért, mert hisz 
abban anyagcsere, élet nem folyik, nem szükségli tehát az átha- 
sonítás ezen fontos szereplő anyagainak nagyobb készletét sem; 
hogy a magvak is szegények hamualkatrészekben, ez nyilvánvalóan 
azért van, mert a csírázó magvak a mikor vízszükségletüket fede
zik, ez útján a kellő mennyiségű szervetlen anyagokkal is szerel
tetnek fel. Egyáltalában megjegyzendő, hogy a növények hamuja 
vízmentes testtömegüknek alig több mint 10%-je, és hogy vala
mely növény testrészeiben, azok természete és korához képest, az 
ásványi anyagokból több vagy kesebb foglaltatik. (Lásd a Hl. rész 
táblázatait.)

Azon vegyi folyamatok és átalakulások, melyeknél fogva a 
szervetlen anyagok a növényi szervezeten belül szervesekké válnak, 
még ez idő szerint nem ismeretesek, sőt még sok esetben a növényi
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szervezet semminemű physiologiai functiójával sem tudjuk köz
vetlen összefüggésbe hozni az abban foglalt ásványi anyagokat. 
Ezeknél fogva csak általánosan rá akarok mutatni arra, hogy az 
ásványi anyagok egyike-másika, mily fontos a növények életének 
fenntartására, és hogy fejlődésök oly fontos tényező lehet, hogy 
hiányában a növény élete hiányos, vagy épen lehetetlen is.

Már az előadottakból világos, hogy hydrogenium, oxygenium, 
nitrogenium és carbonium nélkül növényi test ép oly kevéssé 
képzelhető, mint a milyen lehetetlen a növényi élet ezen elemek 
kútforrásai a levegő és víz nélkül. Nézzük már most mennyiben 
lehetetlen a növényi szervezet léte egyes a talajból merített szer
vetlen anyagok nélkül.

Tegyünk kísérletet egy növénynyel, melyet vasmentes talajba, 
ültetünk el; rövid idő múlva azt fogjuk észrevenni, hogy a növény 
zöld színe halaványodik (chlorosis), a növény folytonosan satnyul 
és végre elhal. Hogy ezen tüneteknek oka nem lehetett más, mint 
a vas hiánya, arról könnyű meggyőződni, nem kell egyebet tennünk,, 
mint vasat (vaschloridot) keverni a talajhoz és a növény újból 
egészséges, zöld színt fog ölteni és ép életet kezdeni. A mily szük
séges a vas a levélzöld képzésénél, úgy bizonyos, hogy daczára a 
talaj gazdag vastartalmának, a növény mégis sápadt lesz, ha meg
tagadjuk tőle a világosságot, a miről a legegyszerűbb kísérlet útján 
meggyőződhetik mindenki. Ha meggondoljuk, hogy levélzöld nélkül 
a növény nem képes szervetlen anyagokat testtömegével hason- 
neművé tenni, be fogjuk ismerni, hogy a vas oly ásványi anyag, 
a mely nélkül a növényi szervezetek nem tenyészhetnek.

A milyen elkerülhetetlenül szükséges a vas a levélzöld képzé
séhez, oly nélkülözhetetlen a kálium arra, hogy a levélzöldnek 
meglegyen áthasonítási képessége. Kísérletileg u. i. főleg Nobbe 
által ki lett mutatva, hogy növények, a melyek kaliummentes 
talajban lettek elhelyezve, daczára hogy életük fenntartásához 
szükségelt minden egyéb kellék rendelkezésükre állott, levélzöldjük 
daczára még sem voltak képesek keményítőt és más nitrogenium- 
mentes vegyületeket képezni. Már most szem előtt tartva a kemé
nyítő és a többi nitrogeniummentes növényi vegyületeknek a. 
növényekre nézve oly felette fontos életjelentőségét, be fogjuk 
látni, hogy kálium nélkül növényi élet annál kevésbé képzelhető, 
a mennyiben a kálium ezen működésében semminemű más fém 
által nem helyettesíthető.
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Említettem már, hogy a sulphur a fehérnyenemű anyagok
nak soha sem hiányzó alkotó eleme, természetes tehát, hogy a 
sulphur nevezett anyagok képzéséhez elkerülhetetlenül szük
séges is. A sulphur sulphursavas mész és magnesium alakjában a 
növénytápláló talaj igen elterjedt alkatrésze, ilyen anyagok alak
jában kerül a növényi szervezetbe, a melyben ezen sók nagy 
bomlékonyságuknál fogva, a növényi szervezeten belül fejlődő 
oxalsav által hamar vegybontatnak, a mész vagy magnesium 
oldhatlan oxalsavas mész vagy magnesium-kristályokat képezvén, 
a sulphur pedig a fehérje képzéséhez felhasználtatván.

A phosphor-, chlor-, calcium- és magnesiumról, bár ezek, mint a 
növényi szervezeteknek lényeges tápláló és alkotó elemei azokból 
nem hiányoznak, a. physiologiai rendeltetés és hatás ez idő szerint 
még határozottsággal kimutatva nincs. A phosphorról, újjabb 
keletű ez irányú vizsgálódások valószínűvé teszik, hogy a nitroge- 
nium tartalmú vegyületeknek képzésénél ugyanoly szerepű, mint 
a kálium a nitrogeniummentesek alkotásánál. A calcium fontossága 
u. 1. sulphursavas és phosphorsavas sóinak nagy elterjedésében, 
vagyis a sulphur és phosphornak szállításában rejlik és abban is, 
hogy a növényekben fellépő oxalsavat -— evvel közömbös oxalsavas 
calcium-kristályokat képezve—leköti. A chlor mint egyes növények
nek sohasem hiányzó alkotó része, ezeknek szükségszerű tápanyaga 
is; ugyanazt lehetne mondani a tengeri növényeknek jód és brom 
tartalmáról is, 'mivel ezen elemek említett növények hamujából 
sohasem hiányzanak. A magnesium és silicium a növények falaza
tában rakodnak le, különösen pedig az epidermis sejtjeinek fala
zatában, mint a melyeknek vázaként ezen anyagok calcium- 
mal együtt vissza is maradnak a növények hamujában. A sili- 
ciumról, főleg azonban a nátriumról kísérletileg sikerült kimu
tatni, miszerint ezen anyagok a növényeknek nem szükségszerű 
tápanyagai.

Az előzőkben elmondtam, miszerint a növények tápanyagai a 
szervetlen országból származnak, elő is soroltam ezen anyagok 
leglényegesebbjeit, valamint azon ismert szerepöket is említettem, 
a melyre a növényi szervezeten belül hívatvák, úgy szintén, hogy 
mily szerves növényi anyagokká fejlődnek. Nézzük már most, hogy 
mi lesz a növény szervezetével, mi annak alkotó anyagaival, ha a 
növény élni megszűnt és hogy mily kölcsönösség létezik ez irány
ban a szervetlen ország és a növényi szervezet között.
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Mind az, a mi szerves, szerves életműködései megszűntével 
felbomlik. Mivé bomlik szét, mivé válik léte megszűntével 
mind az, a mi szerves ? Az anyag megmaradásának elvénél fogva 
csak megint azzá, a miből lett. Tájianyagát és így testtömegét 
honnan meríti a növény? A mint láttuk a levegő, a víz és a föld 
azon közegek, melyeknek kimeríthetetlennek látszó tárházából 
meríti a test tömege felépítéséhez szükségelt anyagot; kell tehát 
hogy a növény is, ha szervezete élni megszűnt, föld-, viz- és lég
neművé váljék. Ha fát elégetünk, képződik víz és szénsav, melyek 
mint légneműek elillanak és visszamarad a hamu, a fa szervetlen, 
hogy úgy mondjam, földi része. A mint ezen és amoniák meg 
salétromosavon kívül még más anyagok is a fa elégetésénél képződ
nek, úgy fejlődnek azok mindennemű növények vagy növény
részek lassú kimúlásánál, illetőleg korhadásánál is, úgy hogy a 
növényi szervezet végenyészetével csak megint szervetlen és pedig 
oly anyagokká válik, melyek a növények tápláló közegeinek 
kimeríthetetlenségét jó részben biztosítják.

Az elhaló félben levő, végenyészetük felé induló növényi részek, 
igaz hogy számos más, így állati szerves eredetű és talaj alkotó 
egyéb vegyületekkel, különösen külömböző fémű szervetlen sókkal, 
képezik a humust vagy termőföldet. Ilyen eredetű az erdők termő 
talaja, melynek képződéséhez leginkább a fák éveken és éveken át 
folyton lehulló és így lassan, de állandóan korhadó lombja járul, 
ilyen szántóföldjeink humusa is, a melynek termőképessége nagy
részt függ azon alkatrészektől, melyek a talajban tenyésző 
növényzet gyökérzetének elkorhadásából erednek. Ezen anyagokat 
időközönként mesterségesen is kell szaporítani, ne hogy a humus 
termő képessége csökkenjen. Ezen mesterséges pótlást a mezőgaz
daságban trágyázás, tehát jórészt állati szerves korhadó anyagok 
által viszik keresztül. Minthogy valamely humusban tenyésző 
növényzet vegetatiójának minősége függ ezen humus mennyi
ségétől és minőségétől, ezt minden gazda igyekszik is fokozni: 
fokozza pedig földjeinek időközönkénti pihentetése, dús gyökérzetü 
növényzet termesztése, a váltógazdaság és trágyázás által. Mind 
ezen a termőföld termőképességének fokozását czélzó módoknak 
más rendeltetésük nincs, mint a termőföldnek mesterségesen 
visszaadni mind ezen szervetlen anyagokat, a melyekből kimerí
tették a benne termesztett növények, a mikor szervezetüket fej
lesztették.
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A humus, a mint láttuk, javarészében tulajdonképen oly szerves 
anyagokból áll, a melyek azon az úton vannak, hogy a mint az a 
fa gyors elégetésekor történt, vízzé, légneművé és hamuvá vál
janak, miért is ezen anyagok a növényi szervezet szervetlen égés
termékeinek tekinthetők. Hamujában adja vissza a növény a 
földnek a tőle testtömege képzéséhez, élete fenntartásához szüksé
gelt és átvett sókat, mint leginkább kálium-, calcium-, magnesium- 
és ferrumnak szénsavval, kova-, phosphor-, kén- és sósavval való 
vegyületeit. Ezen vegyületek az élőnövényben ugyanazon alakban 
is vannak meg, mint a hamuban, legnagyobbrészt azonban csak a 
növény elégetése, illetőleg lassú elkorhadása alatt fejlődtek éa 
lettek olyanokká, mint milyenek a hamut képezik. A mint a mező- 
gazdaság gyakorlatilag, úgy ez irányban tett specialis kísérletek is 
kétségbevonhatatlanul bizonyítják, hogy talajban, a mely ezen 
alkatrészeket nem állíthatja kellő mennyiségben a benne tenyésző 
növényeknek rendelkezésére, az illető növények elcsenevésznek, 
ha pedig végképen hiányzanak belőle, benne a növények termeszt- 
hetéséről szó sem lehet.

A növényi szervezet tápanyagainak legfőbb kútforrása tehát a 
szervetlenek országa; akadhatnának azonban, kik épen a humusról 
mondottakból következtethetnék, hogy hiszen a humus oly stá
diuma a szerves anyagoknak, a melyben ezek még végkép fel nem 
bomlottak, szerves jellegöket tehát még el sem veszthették és 
mégis föltételei a növények dús vegetatiójának. Ezen következtetés 
önkénytelenül jelentkezik, csakhogy a humus ezen még szerves 
részei csak közvetve folynak be a növények tenyészetére. Bomlásuk 
folytán u. i. nagy mennyiségű szénsav lesz szabaddá, ezen szabaddá 
lett szénsav a talaj ásvány alkotó részeit elmálasztja és magát a 
talajt lazítja. A talaj lazítása folytán azt jobban és bensőbben 
járhatja át a víz és a levegő, melyek megint csak elmálasztják, 
illetőleg feloldják azon szervetlen anyagokat, a melyek a növények
nek tápanyagait képezik és a melyeket ezek ilyen feloldott álla
potban szívnak fel gyökérzetük által a termő talajból. Ebből 
folyólag igen természetesnek látszik, hogy a vízben feloldott 
növényi tápanyagok az oldó szer által tovább sodortatnak és így 
a táplálandó szervezetektől elvonatnak; ez azonban nem követ- 
kezhetik be, mivel a talaj finom földrészei absorbeáló képességgel 
bírnak épen az oldott szervetlen anyagok iránt, a melyekről mint 
a növényeknek legfontosabb tápanyagairól már szóltam, s amelyeket
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így a növényi szervezet számára visszatartanak és biztosítanak. 
Nem hagyhatom e helyen említés nélkül azt a kölcsönösséget sem, 
mely a humus színe és a benne élő növények tenyészete között 
tényleg megvan. A humus tudjuk, hogy sötét színű, ezen sötét 
színe következtében előmozdítólag hat növényzetének tenyészetére 
az által, hogy a nap melegét nagyobb mennyiségben leköti és 
növényzetének juttatja.

Az előadottakból láthatni, hogy a humust alkotó korhadó szer
ves anyagok közvetlenül csak mechanicailag folynak be a növé
nyek tenyészetére, mivel — eltekintve az élősködő növényektől — 
nem közvetlen növényi tápanyagok; de végfelbomlásuk után igen 
is közvetve szolgáltatják a humus azon szervetlen anyagait, a me
lyekkel ez növényzetét táplálni képes. A növények tehát a humus- 
ból is csak szervetlen tápanyagokat merítenek, — jó lehet ezek 
csakis a humus szerves alkotó részeinek végső felbomlásából szár
mazhattak — és ezen anyagokat rendeltetésük betöltése után, vég
enyészetük befejeztével megint vissza is szolgáltatják a talajnak, 
melytől ezeket ilyeténképen mintegy csak éltük hivatásának betölt- 
hetése czéljából kölcsönként birták.

IL
A növényi szervezet táplálkozása és a szervetlen ország 

közötti összefüggésnek tárgyalása után, áttérek az állati szervezet
nek táplálkozása és a szervetlenek közötti kölcsönösségre. Ezt vizs
gálva, az állat életnek a táplálkozásban gyökeredző összefüggését a 
szervetlen országgal, a kettő közötti ez irányú kölcsönösséget távol
ról sem fogjuk oly bensőnek találni, a mint ezt a növények táplál
kozására és a szervetlenekre nézve tapasztalhattuk. Nem mintha az 
állati szervezet felépítésében a szervetlen ország közre nem működ
nék, nem mintha szervetlen anyag nem szükségeltetnék állati szer
vezet életének fentartásához, tehát nem mintha szervetlen anyag 
nem volna alkotó része és táplálója az állati testnek, — hanem 
mivel a kölcsönösség nem oly szembeötlő, mivel az állati szervezet
nek rászorultsága a szervetlen országra nem olyan közvetlen.

A közvetlenség feltűnőbb tulajdonképen csak a két szervetlen 
életközeg a levegő és a víz, illetőleg azoknak alkotó elemei és az 
állati szervezet életének szükséglete között; a mennyiben ezen két 
közeg szolgáltatja javarészt mindazon elemeket, a melyek kút- 
forrásai, alapföltételei minden életnek.



Az állatélet oxydatión alapszik. Oxydatio alapján lesznek a fel
le tt szervetlen anyagok is alkalmatossá részint hozzájárulni az 
állati szervezet testtömegének felépítéséhez, részint pedig azon 
szervetlen anyagok pótlásául szolgálni, a melyek — mint látni 
fogjuk — az állati szervezetben ennek életműködése folytán kelet
keznek és ebből mint életének fenntartására nézve már fölösle
gessé vált anyagok kiküszöböltetnek. Könnyű belátni, hogy vala
mely állatszervezetnek életműködéseinek elevensége és erélyessé- 
géhez képest több-kevesebb oxygeniumra lesz szüksége, valamint 
hogy ezen oxygenium-mennyiség, — mely nélkül állatélet nem is 
képzelhető, — a melyre az állati szervezetek egyenként és összes
ségükben szorulnak, nem csekély. Az állatélet szükségelt oxyge- 
niumát, bár ezt kisebb vagy nagyobb mennyiségben a különböző 
tápszerek is tartalmazzák, mégis csak a levegőből meríti. A lég
kör tehát mint a növényi, úgy az állati szervességnek is életközege, 
nélküle ezeknek egyike sem létezhetik.

A levegő, a mint a növényi életműködéseknek életere, olyan 
életkútforrása ez az állatiaknak is. A kétféle szervezet csak a 
levegő alkotó anyagainak felhasználásában, ha nem is mond
hatjuk, hogy összeegyeztethetlenül külömbözik, de mindenesetre 
lényegesen eltér egymástól. A növényi szervezetnek a levegővel való 
táplálkozási életműködése desoxydation alapszik, az állatié, a mint 
ezt még részletesebben ki is fogom emelni, ezen életfolyamot épen 
ellenkezőjén, oxydation alapszik. Bár ezen körülmény igen nagy 
physiologiai eltérés a növényi és állati szervezet táplálkozása kö
zött, mégis épen ezen eltérésben rejlik a kétféle szervezet élet
viszonyossága, épen ezen ellentétességben rejlik a kölcsönös lét
föltétel egyik és pedig igen fontos alapja.

Az állati szervezet legelterjedtebb szervetlen tápanyaga — a le
vegőt a szó szorosabb értelmében vett tápanyagnak nem tekintve — 
a víz. A víz nem csak a növényeknek, hanem az állati testtömeg
nek is oly annyira állandó és jelentékeny alkotó része, hogy mi
után az állati szervezet önsúlyának is igen nagy perczentes meny- 
nyiségét teszi, okvetlenül kell, hogy ennek nem csak általánosan 
elterjedt, hanem nélkülözhetetlen tápanyagát is tegye. Azt láttuk, 
hogy a víz a növényi szervezetekre nem csak mint jelentékeny táp
anyag fontos, hanem hogy chemiai és physicai tulajdonságainál 
fogva is a növényi életre nézve conditio sine qua non. Ha a vizet 
az állati szervezetre gyakorolt ez irányú befolyására nézve vizs-
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gáljuk, ugyancsak azon meggyőződésre fogunk jutni, hogy e tekin
tetben is a víz nem csak mint tápanyag, hanem említett tulajdon
ságainál fogva is nem elég nagyra becsülhető tényező. Mint szer
vetlen tápanyag u. i. juttatja a víz az állati szervezetnek ennek fel
építésénél oly fontos szerepet játszó anyagoknak jelentékeny 
részét, mint pl. szénsavas, kén- és sósavas calciumot, magnesiumot 
és natrium-sókat. Ugyancsak ezen anyagok teszik a vizet a kellő 
mennyiségű szabad szénsav tartalom mellett ízletessé, vagy a 
mint mondani szokás, üdítővé. Hogy a víz ez irányú hivatásának 
kellőképen, azaz az állati szervezetre jótékonyan hatva megfelel
hessen, szükséges, hogy ment legyen mindennemű szerves anya
goktól, különösen pedig, hogy ezeknek bomlástermékei, mint 
légenysavas sók és amoniák ne foglaltassanak benne. Physicai és 
chemiai tulajdonságainál fogva közreműködik a víz a táplálékul 
szolgáló anyagok feloldásánál, ezeknek a szervezet minden részecs
kéjébe való juttatásánál, a tápszereknek a szervezeten belül végbe
menő chemiai átalakulásoknál és végre az ezen átalakulások kelet
keztette bomlási termékeknek az állati szervezetből való kiküszö
bölésénél. Igen természetes, hogy a víz mindezen befolyásánál és 
physiologiai közreműködésénél fogva a szervezetből különböző 
líton és pedig nagy mennyiségben ki is rekesztetik; így az állat
életi életműködés folytán kiválasztott bomlástermékek kiküszö
bölésénél, továbbá jelentékeny azon vízmennyiség is, mely légzés 
útján kerül ki a szervezetből és a mely azonfelül az állati testszer
vezet egész szabad felületén párologhatásánál fogva elpárolog. 
Hogy ezen vízveszteséget az állati szervezet, ha ezt nem pótolná 
vízzel való táplálkozás útján, testtömegét alkotó, bár jelentékeny 
vízmennyisége rovására nem sokáig bírná, természetes.

A szervetlen anyagok, melyekre az állati szervezet reá szorul, 
részint olyanok, melyek az állati szervezet felépítésében szerepel
nek, részint olyanok, melyek hívatva vannak a szervezetnek azon 
szervetlen anyagait pótolni, melyeket ez életműködése alatt foly
tonosan kiküszöböl, vagy a melyek táplálásául szolgálnak.

Az állati szervezet felépítésében és élete fenntartásában a leve
gőn, vizen és az ezek által szállított és már meg is említett anya
gokon kívül nagyfontosságúak még a phosphor-sav és szénsav, 
nem különben a kénsav és sósav sói calcium-, natrium-, kálium- és 
magnesiummal, mind oly vegyületek, melyek az állati test lénye
ges alkotó részeit képezik. Ezen és egyéb az állati szervezetben.
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ennek vegyelemzése folytán kimutatott alkotó elemek, mint pl. 
carbonium, fluor, silicium, ferrum, mangan, nemkülönben az 
esetleg és mindig csak lényegtelen csekély mennyiségben előfor
duló cuprum, plumbum és lithium sói az állati szervezetnek táplá
lékul szolgáló eledellel, illetőleg itallal származtatnak át a szerve
zetre, vagy pedig abban képződnek, mint az életműködéseivel járó 
chemiai életfolyamatoknak melléktermékei.

Ezen szervetlen, alkotó sóanyagok kútforrásául nem szolgál 
szükségszerűen közvetlenül a szervetlen ország, a mi már abból is 
világos, hogy az állatok elterjedten szervetlen anyagokkal és kizá
rólagosan — a mint ezt még ki fogom fejteni — nem is táplálkoz
nak sohasem. Ha visszagondolunk ezen értekezés első részében 
mondottakra, tudni fogjuk, hogy a felsorolt szervetlen anyagok a 
növényi szervezeteknek is alkotó elemei, mint ilyenek tehát ter
mészetes, hogy a növényi szerves anyagokkal táplálkozó állati 
szervezetekbe is kerülhetnek, vagyis mondhatni, hogy a szervetlen 
só tápanyagok közvetve szerves növényi, ezeknek alapján pedig 
állati szerves tápszerekkel is jutnak az azokkal táplálkozó állatok 
testtömegébe. Hogy e szervetlen sók, melyek az állati szervezet
nek életfenntartására okvetlenül szükségesek legnagyobbrészt szer
ves tápanyagokkal kerülnek az állat testébe, azon kiséri etekből is 
világos, melyek szerint forró vízzel sóitól megfosztott tápszerek
kel ettetett állatokban ezen sók hiányzanak és hogy az így táplált 
állatok rövid idő múlva elpusztulnak. Ugyancsak ezen tény igaz
sága mellett szól azon tapasztalat is, mely szerint mészszegény 
eledelekkel tartott emberek az u. n. angol kórban sinlődnek.

Nem lehet czélom az állatok szükségelt tápláló só anyagainak 
kútforrásait részletezni, csak röviden felemlítem, a mi ez irányú 
kísérletekből világos, hogy a phosphorsavas sók és a kénsavas 
sók is elegendő mennyiségben foglaltatnak minden, az állati szer
vezetnek táplálékul szolgáló szerves anyagokban, főleg pedig a 
fehérjenemüekben, melyekből pl. a sulphur — ezen anyagok oxydá- 
lódása folytán — kiválik. Ugyancsak ez áll az állati szervezetek 
felépítéséhez oly nagyon szükségelt calciumról is. A közvetlenül 
a levegőből és vízből merített szervetlen anyagokon kívül a chlor 
vegyületei azok, melyek egyenesen a szervetlen országból szár
maznak, így például az emberi szervezetbe leginkább csak a 
konyhasó útján kerülnek.

Az állati szervezet szervetlen hamu alkatrésze nem valami igen
Értesítő 1887/88. évről. 2
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nagy és részletesen a különféle állatoknál nem is ismeretes. Az 
emberi test szervetlen hamualkatrésze alig tesz 4‘7%-nél és ennek 
is legnagyobb része, mintegy 83%a csontvázra esik. Valószínű 
tehát, hogy gerincztelen állati szervezetnél a hamualkatrész per- 
czentes mennyisége még csekélyebb, de hiányozni, sohasem hiány
zik, mivel minden állati szervezet elégetése után visszamarad. Az 
állati szervezet szervetlen só alkatrészei felől alig tudjuk, hogy 
mily szerepűek ezek az állat belső életműködéseinél és átalakulá
sainál. Biztosan csak azoknak hivatását ismerjük, a melyek a szer
vezet valamely szilárd alkatrészének képzésénél közreműködnek 
és ez irányban meg is vizsgáltattak. Ezeknek befolyása belső állat
életműködéseknél, közreműködésük egyes vegyi átalakulásoknál 
nem tagadható, már csak azért sem, mert az állatszervezetnek 
kiválasztott anyagaiban mindig foglaltatnak; így az emberi szer
vezet kiválasztott anyagaiban a hamualkatrész naponta mintegy 
25'7 grammot tesz. A szervetlen anyagok ebből folyólag szerepel
nek az állati szervezetek életműködéseinél; szerepök pedig oly 
kétségbevonhatlan, mint a hogy bizonyos, hogy a szervezet kivá
lasztásuk által tartalmukban szenvedett veszteségét életének fenn
tartása czéljából pótolni kénytelen.

Mindezekből világos, hogy az állati szervezetnek lényeges, nél
külözhetetlen alkotó részét és így tápanyagát a szervetlen anyagok 
is képezik, és hogy ezen anyagokat az állati szervezet leginkább 
csak közvetve a növényi és állati szerves tápanyagaiból meríti, 
valamint hogy az állati szervezet a szervetlen országgal közvetlen 
kölcsönhatásba csak levegő és víz, illetőleg az azok által szolgál
tatott elemekben való szükségletének kielégítése és leginkább csak 
chlorvegyiiletekben való hiányának fedezése czéljából lép. A mint 
azonban egyrészt ez világos, oly kétségbevonhatlanul bizonyos 
másként, hogy egyéb alkotó és életfenntartó elemei megszerezhe- 
tésénél — a növényi szervezet életfenntartási módjából következ
tetve — szerves tápanyagai közvetítésével, a szervetlen ország 
fennállásához van kötve, léte ennek lételétől, a növényi szervezet 
és a szervetlenek kölcsönössége alapján, fel van tételezve.

in.
Azon kölcsönösség rövid tárgyalása után, a mely az állatvilág 

és a szervetlenek között fennáll, áttérek az állati szervezet és a
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szerves világ közötti viszonyosságra, a mint ez az állati szervezet 
táplálkozása és a szerves tápanyagok között létezik.

Szóltam arról, hogy a növények táplálkozása desoxydatión és 
az állatoké oxydatión alapszik, valamint igyekeztem kimutatni azt 
is, hogy a növények tápanyagaikat majdnem kizárólagosan a szer
vetlenekből merítik és említettem, hogy az állatok leginkább szerves 
tápanyagokkal táplálkoznak. A táplálkozás ezen különféle vegyi 
folyamata bár ép oly éles megkülömböztetése a két szerves országnak, 
mint a mily lényegesen eltérnek ezek egymástól a tápanyagok 
különféle eredetében; mégis nem ezen külömböző tényezőkben 
van az állati és növényi szervezet pbysiologiai leglényegesebb 
eltérése, hanem—a mi épen létföltételük kölcsönösségének alapja — 
azon körülményben, hogy egyedül a növényi szervezet képes szer
vetlen anyagokat átbasonítani, azaz szervesekké átváltoztatni és 
hogy ezen képesség az állati szervezetekben végképen hiányzik.

Az állati szervezet ezen képtelenségéből következik, hogy szer
vetlenek nem képezhetik tápanyagainak lényeges részét, annál- 
kevésbé kizárólagos tápszereit, hanem szerves testtömegét javarészt 
csak más szerves anyagokból építheti fel, csak más szerves anya
gokkal való táplálkozás útján pótolhatja az életműködése alatt 
elfogyasztottakat. Abból korántsem következik, miszerint a szer
vetleneket egyszerűen nélkülözhetné az állati szervezet; de nem 
is nélkülözheti ezeket, csakhogy bennök való szükségletét, a szerves 
tápanyagok útján fedezi, természetesen leszámítva azon szervetlen 
anyagokat, melyekkel közvetlenül a szervetlen országgal való köl
csönhatása útján megtelik.

Azon szerves anyagok, a melyek az állatoknak tápanyagait 
teszik: a fehérjenemű testek, a szénhydratok és a zsírok. A fehér
jék oly szerves vegyületek, melyeknek alkotó elemei a carbonium, 
az oxygenium, hydrogenium, nitrogenium és sulphur, tartalmaz
hatnak azonban ezen említett elemeken kívül phosphort és ferru- 
mot is. A szénhydratok és zsírok a fejérjenemüeknél egyszerűbb 
szerves vegyületek, a mennyiben csak carbonium-, oxygenium- és 
hydrogeniumból állanak. A szénhydratok és zsírok nitrogenium- 
mentes szerves vegyületeknek is mondatnak megkülömböztetésül 
a  nitrogenium tartalmú fehérjéktől azért, mivel amazok soha sem, 
ezek pedig mindig tartalmaznak nitrogeniumot.

Mindezen szerves tápanyagok, a növények által képeztetnek a 
felvett szervetlen tápanyagokból és származtatnak az állati szer

áf
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vezetre, mint ennek nélkülözhetetlen tápanyagai. Az állat-világ- 
ennélfogva a növény világra van utalva, élete a növényi élet nélkül 
nem is képzelhető.

Találkozhatnék valaki, a ki reáutalva az állat-világ azon meg
számlálhatatlan egyedeire, a melyek egész életökön át nem vesznek 
fel növényi eledelt, hanem levegőn és vizen kívül tisztán csak állati 
eledelre szorulnak. Hogy ilyen állat van tömérdek, ki akarná 
tagadni. De nézzük csak, hogy honnan meríti ezen tápanyagul 
szolgáló állati szervezet tápanyagát, lehet, hogy újból csak az állat
világból, sőt lehet, hogy ezen másodfokú, esetleg még a harmadik 
és további fokú állati tápláló is állati tápszerekkel táplálkozik. Ez 
azonban nem megy a végtelenig, mert az említett másod, harmad 
vagy további fokú állati táplálók közül lesz egy, a melynél meg
állapodhatunk, a mennyiben növényi eledellel építi fel és tartja, 
fenn szervezetét; ezen növényi szervezet lesz létföltétele nem csak 
a közvetlenül vele élő állati szervezetnek, hanem mindazon állati 
szerves tápanyagokkal táplálkozó állati szervezeteknek is, a melyek
ről meggyőződhetünk, hogy közvetlenül csak állati szerves anya
gokkal táplálkoznak.

A szerves tápanyagok részint az állati testszervezet felépítésére 
szolgálnak, javarészt azonban hívatva vannak oxydatió útján a 
szervezetnek életet kölcsönözni, életét fenntartani. Az élet nem 
egyéb meleg- és munkafejlesztésnél, mely életjelenségek nem jelent
kezhetnek a szerves tápanyagok, u. m. a fehérjék, a szénhydratok 
és zsiradékok nélkül, vagy legalább is nem lehetnek oly mérvűek, 
hogy tartós életet jelentsenek, mivel a szervezet saját szerves töme
gének ezen nevezett alkatrészeit csak igen kis mértékben fordít
hatja életjelenségei nyilvánítására. Hogy tehát az állati szervezet 
életfolyamatának tartósságot biztosítson, reá van utalva a nevezett 
szerves tápanyagokra és ezeknek oxydatiójára, a mi egy az élettel.

Nem lehet szándékom ezen szerves anyagokat és azoknak a. 
szervezeten belül végbe menő chemiai átalakulásait részletesen 
tárgyalni, a mennyiben ez messze túl vezetne ezen értekezés czél- 
ján, — de szükségesnek vélem, legalább rámutatni ezen tápanya
gok mindegyikének élettani fontosságára és ez úton kétségtelenül 
kimutatni, hogy az állati szervezet tápanyagainak azon részét, 
melyek alapfeltételei épen szervességének, csak a szerves, és pedig 
ha az állatiból is, közvetve mégis csak a növények szerves orszá
gából meríti. Ennek kimutatása után önkényt fog ki világiam*
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-miszerint a két szerves ország épen a táplálkozás tekintetében oly 
-annyira szorosan összefügg egymással és a szervetlen világgal, 
ihogy egymástól elválaszthatatlanok és egymásnak kölcsönös lét
föltételei.

Tudjuk, hogy a legtökéletesebb szervezetnek is elemi alapalkotó 
része a protoplasmaticus sejt, melynek sejtfehérje székhelye a sejt 
összes életműködéseinek s hogy így az egész szervezetnek összélete 
tulajdonkópen nem egyéb, mint a szervezetet alkotó sejtelemek 
protoplasmája életnyilvánulásainak összege. Ki tagadná ezeknél- 
fogva a fehérjeanyagok nagy szerepét az állati szervezet testtöme
gének felépítésénél, ki annak működését a szervezet életnyilvánu- 
lásainál?

Az állati szervezet életműködése alatt az alkotó fehérjeanyagok 
folytonos átalakulásban és a többi alkotó anyagokkal állandó köl
csönös chemiai egymásra hatásban állanak, a szervezet életében 
tehát sokszorta átalakulnak és így természetesen fogynak. Vesztes
ségüket a szervezet táplálkozás útján pótolja. Bár a legtöbb ismer
tebb állatnak ismerjük szerves tápanyagait — hisz mint fehérjét 
szolgáltatókról csak ilyenekről lehet szó — részletesen mégis csak 
az ember tápanyagai fehérjetömegének ismerjük perczentes meny- 
nyiségét és azoknak a szervezetben való felhasználtatását. Az emberi 
szervezet fehérjenemű anyagai a testtömeg súlyának mintegy 
32.63%-jét teszik. Egy kifejlett ember egynapi életműködése alatt 
a fehérjeanyagoknak bomlástermékeiként jelentkező anyagokban 
középszámítással annyit választ ki, mint a mennyi mintegy 125 gr. 
fehérje felhasználásáról tanúskodik. Hogy a szervezet a fehérje
anyagokban való ezen mindennapi veszteségét testtömegét alkotó 
fehérjéből sokáig nem fedezhetné a nélkül, hogy egyensúlyt vesztve 
tömegében meg nem fogynék, illetőleg el nem enyésznék, termé
szetes. Kell tehát, hogy testtömegének fehérjeanyagait megkímé
lendő fehérjeanyagokkal táplálkozzék. Miután pedig a szervezet 
fehérjenemű tápanyagokat közvetlenül a szervetlenekből képezni 
nem tud, fehérjeszükségletét honnan fedezhetné máshonnan, mint 
a szerves és pedig a növényi, illetőleg a növényi tápanyagok alap
ján közvetve az állati tápanyagok fehérjetartalmából? Ez, a mint 
áll az ember szervezetének élete fenntartásánál, érvényes ez min
den egyéb állati szervezetre nézve is.

A fehérje számos alkotó elemeinél és azoknak bonyodalmas és 
sokféle vegyülési súlyviszonyánál fogva felette bomlékony test-
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tömeg, tehát a szervezet életműködése folytán hamar és könnyem 
is bomlik, — bomlik pedig nitrogeniumot tartalmazó vegyületekre 
és végző bomlási termékei az amoniák, meg a szénsav.

(NH,), CO+IJ, 0=(NH3)z+ C 0J
Bomlásterméke ezeken kívül még sulphur, meg phosphorsav.

Az állati szervezet fehérje tápanyagaiban és ezeknek bomlás- 
termékeiben találjuk meg legelőször azon létkölcsönösségnek alap
ját, mely szerint a szervesek két országa a szervetleneknek közve
títésével egymás létének és fennmaradásának alapfeltételei. A nö
vények u. i. a szervetlen anyagokat szerves vegyületekké alakítják 
át és alkalmatossá teszik ezeket az állati szervezet táplálására; az 
állati szervezet ezen így képzett anyagokat — itt még csak fehér
jékről legyen szó — életműködése alatt életének fenntartása czél- 
jából vegybontja, végre a végső bomlási termékeket szervetlenek 
alakjában szervezetéből kiküszöböli.

A mily szükségesek a fehérjék az állati szervezet' táplálására, 
oly nélkülözhetetlen e tekintetben a szerves tápanyagok másik 
nagy csoportja, t. i. a szénhydratok és zsírok is. Ezen anyagok, 
a mint már alkotó elemeikből (C. H. és 0.) is könnyen belátható, 
a szervezetben ennek életműködése alatt oxygenium felvétele 
útján mindinkább egyszerűbb és egyszerűbb vegyületekké bom
lanak, — bomlásuk által, mivel ez oxygenium felvétele által idéz
tetik elő, — a szervezetben meleget, életerélyt fejlesztenek. A zsír
anyagokat ezen hivatásukban a fehérjék némileg pótolhatják, 
mivel végső felbomlásuk előtt részben zsiradékokra is változnak, 
azért azonban korántsem pótolhatnák a zsíranyagokat egészen, 
mivel mint mondtam csak részben alakulnak át zsírokká és így az 
általuk szolgáltatott zsir aránylag igen csekély mennyiségű. Az állati 
szervezet, mint ki van mutatva, bizonyos idő alatt több zsíranyagot 
fogyaszt, mint a mennyi ugyanazon idő alatt felhasználható 
fehérje tápanyagaiból képződhetik, ügy a zsíranyagoknak, mint a 
szénhydratoknak tápláló fontossága könnyű oxydatiójukban rej
lik és így ha kellő mennyiségben állanak a szervezet rendelke
zésére, épen ezen tulajdonságuknál fogva a szervezetnek kellő 
eleterélyt, meleget kölcsönöznek a nélkül, hogy ez testszerveze
tének kész anyagait felhasználni és ez által magának a szervezet
nek épségét megtámadni kényteleníttetnék.

A szénhydratokra és zsíranyagokra rászorul az állati szervezet,. 
mivel oxydatiójuk által szolgáltatják a szervezetnek az élet nyil-
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vaníliásaihoz szükségelt erélyt; mint azonban a fehérjéket, úgy 
ezen anyagokat sem képezheti az állat, honnan máshonnan merít
hetné hát ezeket is, mint a növényi, illetőleg közvetve növényi 
tápszerekkel élő állati szerves tápanyagokból. A szervetlen táp
anyagok az állati szervezet ez irányú szükségletét nem fedezhetik, 
tehát kizárólagos táplálékát már csak azért sem képezhetik, mivel 
nem élenyülnek; pedig mi más az állatélet mint állandó élenyü- 
lés, melegfejlesztés és ez útján a szervezetalkotó anyagok passiv 
erélyének potentialis, mozgató erélylyé való átalakítása. E tekin
tetben, a mint ezt Pettenkofer és Yoigt kimutatták, még a fehér
jéknek a szerepe is igen csekély, a mennyiben valamely szervezet 
által felvett fehérjék elégetése útján keletkezett melegmennyiség
ről sikerült bebizonyítaniok, hogy ez csak csekély tört részét teszi 
az állatéletet jelentő melegnek.

Tekintve most ezen anyagoknak oxydatiója folytán keletkezett 
végső bomlástermékeit, t. i. a szénsavat és vizet mint szervetlen 
anyagokat, visszagondolva továbbá a növények tápszereire, nem-e 
egymás mellett találjuk megint a természet két szerves országát 
a mint kölcsönösen a szervetlenek közvetítésével egymást kiegé
szítik, a mint egymás anyagait, illetőleg bomlástermékeit táp
anyagokul felhasználva, újból csak oly anyagokat hoznak létre, 
a melyek kútforrásaivá válnak jövendő táplálkozásuknak és fenn
maradásuknak ? Szóval az állati szervezetnek szénhydratokkal és 
zsírokkal való táplálkozási szüksége és az ezen anyagok felhasz
nálása után keletkezett bomlási termékek megint csak azt bizo
nyítják, hogy a táplálkozás azon physiologiai életműködése a szer
ves világnak, a mely kölcsönhatásba hozza a természet három 
országát, melynek folytán a természet országai egymásnak lét
föltételei.

Nem lehet ugyan közvetlenül czélom ez értekezésben az állati 
és növényi tápszereket táperejükre nézve tárgyalnom, egyrészt 
azért nem, mivel csak általánosan állítottam, hogy a táplálkozás 
a természet három országának physiologiai kapcsa és azt a külön
féle fehérje, szénhydrat és zsíranyagok felsorolása és tárgyalása 
nélkül általánosságban a tápanyagok származásának és lényegé
nek kimutatásában már bebizonyodottnak is hiszem, — másrészt 
pedig azért nem, mivel a külömböző szervezetek szerves tápanyagai, 
ha táperejükre nézve általánosan ismeretesek is, — felhasználta- 
tásának és táperejének viszonyossága a különféle állati szerveze-
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teknél még ez idő szerint nem is ismeretesek; mind a mellett azt 
hiszem, hogy az ember, állat és növényi tápszereinek és azok táp
erejének rövid felemlítése által is szembetűnőbben ki fogom mutat
hatni, hogy mennyire szükségesek ezek az ember és így közvetve 
minden egyéb állati szervezet életének fenntartásánál.

Állati tápszerek a tej, a hús és a tojás; növényiek a növények
nek külömböző, táplálékul szolgáló részei, mint a gyümölcsök es 
magának sok növénynek egész testanyaga, vagy annak egyes részei, 
mint szár-, levél- és gyökérképletek.

A tej leginkább csak mint az emlős állatoknak, főleg pedig 
mint ezeknek fejletlen korszakukban kizárólagos tápszere jöhet 
tekintetbe. A tej javarészt vízből álló folyadék, mely ezenkívül 
sókat, fehérjéket, szénhydratokat és zsíranyagot is tartalmaz. Per- 
czentes összetétele változik a különféle emlős állatoknál. A tehén
tej perczentes összetétele 100 sulyrészre számítva, a következő:

víz _ _ _ ... _ 78‘7,
fehérjék ... _ ... ... 14'8,
szénhydrat _ _ _ ... 1'5,
zsír _ ... _ ... ... 4,
s ó k _ ... _ _ ... .. 1.

A húsnak alkatrészei ugyancsak különféle fehérjék, szénhydra- 
tok és zsírok mellett legnagyobb részt víz és kevés szervetlen 
hamualkatrész. A mint a tejnél a tehéntej perczentes összetételét 
vettem fel például, úgy szolgáljon a hús perczentes összetételére 
nézve mutatóul a marhahús, melynek szintén 100 súlyrészében van:

víz ................ ... ... ... 77-6,
oldható fehérje      3,
oldhatlan feh. és szervetlen 15-4, 
zsíranyagok        3.

A tojás kevés szervetlen hamualkatrészeken és nagymennyi
ségű vizen kívül szintén tartalmaz fehérjéket, szénhydratokat és 
zsírt. A tojás fehérje tartalma szénhydrat és zsírtartalmával szem
ben aránylag sokkal nagyobb, mint a tej és hús fehérjének tartalma, 
szénhydrat és zsírtartalmával szemben. Ezen körülmény is e mel
lett bizonyít, hogy az állati szervezet melegének és potentialis 
erélyének kútforrásai leginkább a szénhydratok és zsírok, mivel 
a tojás nagymennyiségű fehérjével még embryonalis szervezetet,
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mely ezen két factorra még kevésbé szorul, van hívatva táplálni, 
a tej és hús pedig a már ezen tényezőkre inkább számot tartó 
kifejlődött egyedeknek a táplálója.

A mi az emberi szervezet állati tápszereiről szól, érvényes 
mindazon állati szerves tápszerekre is, a melyek valamely állat 
tápanyagául szolgálnak. Bizonyos, hogy minden állat az életének 
fenntartására szükséges és alkalmatos anyagokat, a mennyiben 
kellőképen hozzájok férhet, kellőképen meg is tudja választani, 
szervezete fenntartására és fejlesztésére ezeket tehát czélszerűen 
fel is fogja használni.

A növényi eredetű tápszerek mindenekelőtt a gyümölcsök, 
még pedig tekintve ezeket az emberi szervezet szolgálatában első 
sorban magvak és másodsorban a szó szorosabb értelmében vett 
gyümölcsök. Mindezen anyagok tartalmaznak fehérjéket, szénliyd- 
ratokat és zsírokat, csakhogy a mi ezen tápszerek alkatrészeinek 
perczentes összeállítását illeti, megjegyzendő, hogy azokban a 
szénhydratok felülemelkednek, a fehérjék és zsírok pedig háttérbe 
szorulnak. Ép olyan aránylag alárendelt szerepüek bennök a szer
vetlen alkatrészek is, a mennyiben igen csekély a víztartalmuk és 
a szervetlen hamualkatrészek mennyisége. Igazolásául ennek szol
gáljon a legfontosabb magvak perczentes összetételének táblázatos 
kimutatása König J. szerint:

Búza Rozs Árpa Zab Kuko-
ricza Rizs

V íz __  ___ ___ ___ ___ 1 3 -5 6 1 5 -2 6 1 3 -78 1 2 -9 2 1 3 -8 8 14-41

F e h é r je  . . .  . . .  __  __ 1 2 -4 2 1 1 -4 3 11-16 1 1 -7 3 1 0 -0 5 6 -9 4

Z sír__  . . .  . . .  __  — 1 -7 0 1-71 2 -1 2 6 -0 4 4 -7 6 0 -5 1

F a r o s t . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 2 -6 6 2 -0 1 4 -8 0 1 0 -8 3 2 -8 4 0 -0 8

N i t ro g é n m e n te s  a n y a g . . . 6 7 -8 9 6 7 -8 3 6 5 -5 1 5 5 -4 3 6 6 -7 8 77-61

H a m u __  __  __  __  . . . 1 -7 9 1 -7 7 2 -6 3 3 -0 5 1 -6 9 0 "4 5

Bab Borsó Lencse

V íz . . .  . . .  . . .  ....................... . 1 3 -6 0 14-31 12-51

F e h é r je  __  . . .  __  __ 2 3 -1 2 2 2 -6 3 2 4 -8 1

Z s í r . . .  . . .  .......................... . . . 2 -2 8 1-72 1 -8 5

F a r o s t . . .  . . .  . . .  __  . . . 3 -8 4 5 -4 5 3 -5 8

N itro g é n m e n te s  a n y a g —. . . . 5 3 -6 3 5 3 -2 4 5 4 -7 8

H a m u __ . . .  . . .  __  . . . 3 -5 3 2 -6 5 2 -4 7
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Természetes, hogy ezen magvak tartalmának perczentes össze
tétele nem mindig ugyanaz, hanem külömbözö tényezőktől füg
gően változhatik is, mint például a talaj minősége és az égalji 
viszonyok szerint.

Az ember által leginkább élvezett gyümölcsök tápanyagainak 
perczentes összetételére nézve szolgáljon a következő táblázat:

Alma Körte Szilva Cseresz
nye Szőlő

Víz . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 8 3 -5 8 8 3 -0 3 8 1 -1 8 8 0 -2 6 7 8 -1 7

F e h é re  . . .  __ . . .  . . . 0 -3 9 0 -3 6 0 -7 8 0 -6 2 0 -5 9

Czukor . . .  . . .  . . .  . . .  .... 7 -7 3 8 -2 6 6 -1 5 1 0 -2 4 2 4 -3 6

E gyéb sz é n h y d ra t __ . . . 5 -1 7 3 -5 4 4 -9 2 1-17 1-9 6

F aro st . . .  . . .  . . .  . . .  __ 1-98 4 -3 0 5 -4 1 6 -0 7 3 -6 0

H a m u .. .  __ . . .  __ __
_________________________

0-3 1 0 -3 1 0 -7 1 0 -7 3 0 -5 3

A szó szorosabb értelmében vett gyümölcsök ezen összetéte
léből világos az előbbeniekhez képest a nagy külömbség a víztarta
lomra nézve, a hamualkatrészek és fehérjék elenyésző csekély 
mennyiségével szemben a nagy szénhydrat, főleg pedig gyümölcs- 
czukortartalom. Az emberre nézve ezen gyümölcsök inkább csak 
élvezetszerek és tartósan ha velők élni kényszerülnék, bizonyára 
igen silányan táplálnák szervezetét; összetételök m indam ellett 
nem zárja ki azt, hogy lehetnek és vannak is állati szervezetek, 
a melyek ezen tápanyag mellett is a lehető legjobban tenyésznek.

Egyéb növényi szerves tápszerekül szolgáló fontos növényi 
testrészek közül legyen elég itt még a következő táblázatot Voit C. 
összeállítása szerint közzétenni:

Burgo
nya

Sárga
répa

Fehér
répa

V íz  ....................... . . . .  . . .  . . . 7 5 -7 7 8 7 -0 5 9 1 -2 4

F e h é r je  .... __  __  . . . 1 -7 9 1 -0 4 0 -9 6

F a r o s t  . . .  —  . . .  . . .  . . . 0 -7 5 1 -4 0 0-91

S z é n h y d r a t . . .  __  . . .  __ 20 "56 9 -3 4 OI có 00

Z s í r . . .  —  —  . .  —  . . . 0 -1 6 0-2 1 0 -1 6

H a m u ..... ..... ..... .............. 0 -9 7 0 -9 0 0 -7 5
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Az ember szerves tápszereinek ezen összetételéből következtet
hetjük, hogy mindennemű állati szervezetnek táplálékul szolgáló 
bármely szerves tápszerek kisebb vagy nagyobb perczentes össze
tételben mindazon anyagokat tartalmazzák, illetőleg a nekik táp
lálékul szolgáló szervetlen tápszerekből képezik, a melyek a velük 
élő állati szervezet életszükségleteinek kielégítésére vagy magok
ban véve is elegendők, vagy ezeket legalább javarészt fedezhetik.

Az emberi és ebből folyólag egyéb állati szervezeteknek is táp
szerekül szolgáló anyagok és ezek alkatrészeiknek áttekintése után 
azon meggyőződésre jutunk, hogy úgy az állati, mint a növényi 
szerves tápanyagok a mellett, hogy alkatrészeiknél fogva alkalma
tosak a szervezetbe való felvételre, alkalmasak arra is, hogy az 
őket felvevő szervezeten belül oxydálódva ennek testtömegévé vál
janak és ennek az életműködése alatt vesztett anyagait pótolják, 
meleget, erélyt fejleszszenek, egy szóval a szervezetnek életet köl
csönözzenek és életét fenntartsák.

Bár mint említettem, nem is bocsátkozhattam a tápszereknek 
a szervezeten belül végbemenő átalakulásaira, részletesen röviden 
mégis reá utaltam arra, hogy ezen változások általánosan oxyda- 
tión alapulnak és hogy az oxydatio eredménye nem csak a tápsze
reknek, hanem magának a szervezetnek is végső felbomlása. A kér
dés most az, mik az állati tápszereknek, sőt magának a szervezet 
oxydatiója vagy felbomlásának is végső termékei ?

Az állati szervezet az elmondottak szerint úgy mint a növényi, 
szervetlen anyagokká bomlik szét, itt is érvényesülvén azon elv, 
hogy mind az, a mi szerves, elmúlásával képző anyagaira esik szét. 
A külömbség a növényi és állati szervezet között e tekintetben 
csak az, hogy a növények szervetlen tápanyagaikból szerves test
tömegüket felépítve az alkotó anyagokat elmúltukkal közvetlenül 
visszaszármaztatják a szervetlen országra, — az állatok pedig — 
eltekintve a szervetlenekből közvetlenül merített és közvetlenül 
vissza is szállított anyagoktól — szerves tápszereiket előbb önéle
tük fejlesztésére fordítják és csak azután szolgáltatják azokat visz- 
sza szervetlen alakban a természetnek, hogy új élet kútforrásáúl 
szolgáljanak.

IY.
Tekintsük most röviden összegezve és következtetve a természet 

három országát, a táplálkozáson alapuló, egymás közötti közvetlen 
kölcsönösségben. Az alkotó elemekre nézve láttuk, hogy ezek
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között külömbség nincs, a mennyiben az alkotó elemek nem csak 
hogy közösek, banem a természet bárom országa ezek tekintetében 
ugyanazon chemiai és physicai erők hatása alatt is áll. A külömbség 
a maga lényegében csak az, hogy míg a szervetlenek alkotásában 
az alkotó elemek per juxtapositionem csoportosulnak, addig a 
szervesség képzésénél a per intussusceptionem való alakulást 
láttuk érvényesülni.

A per intussusceptionem való alakulás alapja, szükségszerű
sége a szerves világnak táplálkozása. A növényi szervezet táplál
kozásánál főképen a szervetlen országra szorul, az állati pedig a 
szervetlenen kívül leginkább a szerves világra van utalva. Ennek 
megmagyarázó oka a növényi szervezet azon képességében rejlik, 
hogy szervetlen anyagokat szervesekké képes átalakítani, az állati 
szervezet pedig — ezen képesség hiányában — kiválóképen már 
szerves anyagokra van utalva, hogy életét fenntarthassa. A növényi 
szervezet ezen képességében egyrészt, másrészt az állati szervezet 
ezen képtelenségében rejlik alapja egymás közötti életkölcsönös- 
ségöknek, az egymás közti létföltételnek.

A növényi szervezet szervetlen tápanyagainak szerves test
tömeggé való átalakítása, mint már tudjuk, desoxydation alapszik, 
az állati szervezetet pedig, eltekintve a közvetlenül felvett szer
vetlen anyagoktól, melyek szervezetében nem oxydálódnak — 
a felvett szerves anyagokat oxydatio folytán teszi egyrészt szer
vezete testtömeggével hasonneművé, másrészt képez oly anyagokat, 
a melyek a szervezetből, mint reá nézve már hasznavehetetlenek, 
kiküszöböltetnek. Ez lényeges physiologiai ellentét a két szerves 
ország táplálkozásában, de épen ezen ellentétességük létföltételük. 
A növények ugyanis desoxydatio folytán nagymennyiségű oxy- 
geniumot tesznek szabaddá, míg az állatok a levegőnek, javarészt 
a növények desoxydatiója folytán képződött oxygeniumát élenyü- 
lósi életfolyamataikra felhasználva, oly anyagokat rekesztenek ki, 
melyek, miként a víz, szénsav, amoniak vegyek és sórészek, megint a 
növény életfennmaradhatásának biztosítékát magukban hordozzák.

A növények tápanyagainak kútforrásairól szóló részben emlí
tettem már, hogy a növények óriási szénsavszükségletét csak kis 
részben fedezi az állatokból kikerült szénsav; ép úgy nem egyedül 
az állati szervezet által kiválasztott amoniak, víz- és sórészek azok, 
melyek a növényeknek ezen anyagokban való szükségletét fedez
hetnék. Ugyancsak így állíthatni az állati szervezet oxygenium



szükségletéről, hogy ennek sem egyedüli kútforrása a növények 
által szabaddá tett oxygenium. Mindennek daczára bizonyos, 
hogy — bár a szervezetek kölcsönösen nem fedezik ezen anyagok
ban való szükségletüket, — még sem járulnak hozzá megvetendő 
mennyiségben ezen anyagok kútforrásainak telítéséhez és hogy, 
ha ezen anyagok szolgáltatásában a meglévő, bármily fokú kölcsö
nösség felbomlanék, a szervezetek előbb vagy utóbb végenyészetnek
indulnának./

Úgy a növényi, mint közvetve a növényi szervezet útján, az 
állati is, testtömegének anyagait a szervetlen világnak köszöni. 
Miben áll mind a kétféle szervezetnek végenyészete? Abban, hogy 
mint láttuk, mind a kettő alkotó elemeivé bomlik szét, azzá lesz, a 
miből közvetlenül, illetőleg közvetve felépült. Nincs az a mély kút, 
mely források hiányában ki nem meríttetnék! Ezen példabeszédéé 
mondás teljesednék a szervetlen országra nézve is, ha a két 
szerves ország közvetlenül vagy közvetve, ez egyre megy, abból 
önczélból csak merítené a szükségelt anyagokat, a nélkül, hogy 
ezek valami úton pótoltatnának. A szervetlen országnak a szerve
zetekre nézve szükségelt anyagokban való kifogyása a növényi 
szerves ország közvetlen, az állatinak közvetett pusztulását ered
ményezné. Bár nem lehet állítani, hogy a szervetlen országnak a 
szervesség képzésére alkalmas anyagai kizárólagosan csak a szer
vezetek végbomlása útján pótoltatnak, mivel ezen anyagok a 
szervetlen országon belül folytonosan működő chemiai és physikai 
erők hatása alatt is állandóan képződnek; de mégis hogy mindig 
és arányosan mindenütt a kellő mennyiségben állanak a szerves 
országok rendelkezésére, ezt javarészt a szervezeteknek szervetlen 
anyagokká való bomlása eredményének lehet tekinteni.

Ezen tény igazságát, hogy t. i. a szervetlen anyagok a termé
szetben a növények szükségletével szemben kellő mennyiségben 
állandóan nem képződnek, a gyakorlati gazdaság bizonyítja. 
Tudjuk u. i., hogy a tápláló talaj, ha ebben állandóan egy és ugyan
azt a növényt termesztjük, ez ezen növény által felhasznált anya
gokban folytonosan veszt, úgy hogy a növény, a mely ezen 
talajban azelőtt dúsan termett, végre elsatnyul. Bebizonyodott 
továbbá, hogy ha egy és ugyanezen talajban felváltva külömböző 
növényeket termesztünk — melyek kell, hogy a tápszerek szükség
letére nézve eltérjenek — ezek szépen fognak tenyészni, sőt hogy 
ugyanaz a növény, a mely ebben a talajban már csak satnyán
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termett, ha hosszabb időn át benne nem termesztetett, abban 
megint szépen prosperál. Az ez irányú tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a különböző növények a talajt alkatrészeire nézve, szükség
letük különféleségéhez képest, külömbözőkép merítik ki, minnél- 
fogva rationalis oka lett a váltógazdaságnak. Ugyancsak az ez 
irányú tapasztalat bizonyítja, hogy a folytonos termelés a talaj 
termőképességét apasztja és pedig azért, mivel a növények által 
felhasznált alkatrészei, a felbasználtatás ideje alatt a talajban 
működött cbemiai és physical erők által kellő mennyiségben nem 
pótoltathattak. A talajnak tehát időre van szüksége, hogy a benne 
termesztett növényzet által kiaknázott anyagokat megint pótolja 
és új, kellő táplálásra megint alkalmatos legyen. Ezen tapasztalat 
rationalis oka a termőföld időközönkénti parlagon hevertetése. 
Mindezekkel szemben a gyakorlati gazdaság azt is bizonyítja, 
hogy egy és ugyanazon talajban egy és ugyanazt a növényt is, 
kielégítő sikerrel többszörös egymásutánban termeszthetni és így 
a termőföldnek gyakori pihentetését is kikerülhetni, ha mestersé
gesen egyenlítjük ki a talaj azon anyagokban való vesztességét, a 
melyeket a benne termesztett szervezeteknek juttatott. Ezen tapasz
talat rationalis alapja az okszerű trágyázásnak, a mely útján, vagy 
közvetlenül szervetlen anyagok által pótoljuk a talaj ilyenekben 
szenvedett vesztességét, vagy szerves anyagokat adunk a talajhoz, 
korhadó, azaz oly alakban, hogy kellő időben beállott végbom
lásuk folytán valóban pótolhassák is a talaj azon anyagait, a 
melyekben fogyatkozást szenvedett.

Eövid pillantást vetve még a letárgyalt életszükségletekre és 
az ezek kielégítését czélzó életfolyamatokra, azon meggyőződésre 
jutunk, hogy tulajdonképen a szervetlen ország létalapja minden 
szerves életnek. A mint ugyanis láttuk a szervetlen ország kút- 
forrása azon anyagoknak, a melyekből a növények szervességüket 
képezik; szerves testtömegével pedig a növényi szervezet táplálója 
lesz az állati szervezetnek még akkor is, ha ez nem közvetlenül 
növényi, hanem állati szerves anyagokkal táplálkozik. Végre úgy 
a növényi, mint az állati szervezet összéletmüködése beszünteté
sével szétbomlik azon anyagokká, a melyekből felépült és vissza
adja azokat a természetnek, a melytől őket csak léte idejére 
mintegy kölcsönként bírta.

Mindezekből, valamint azon körülményből, hogy az élet nem 
«egyéb, mint a szervetlenekre is befolyó chemiai és physicai erők
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tatásának eredménye, következik, hogy a természet anyagai foly
tonos forrongásban, átalakulásban vannak és hogy bármikép is 
használtassanak fel, bármikép is alakuljanak át a természet 
végtelen működésű műhelyében, el nem enyésznek, meg nem 
szűnnek soha.

A természetben végbemenő ezen folytonos végnélküli anyag
cserét a víz keringésével lehetne összehasonlítani. A víz, mely 
felhő alakjából mint különféle csapadék földünkre kerül, innen 
miután a növényi és állati szervezetre is oly felette fontos hivatását 
is betöltötte, megint visszaszáll a magasba, a honnan jött, hogy ott 
ismét felhőtömeggé tömörülve, onnan újból csak visszaszár
mazzék földünkre. Ez a természet vízének keringési útja, és hogy 
a természet három országának anyagai is olyan félbe nem szakadó, 
folytonos egymást kölcsönösen érintő és kiegészítő keringési moz
gásban vannak, mutatja az elmondottakból következtetett körrajz.
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A növényország tehát a szervetlen országból merített anya
gokból építi fel a szerves testtömegét képező anyagokat, ezen 
anyagaival teszi alapját az állatéletnek, tápszereinek jelentékeny 
részét szolgáltatva, — az állati szervezetnek pedig életműködési 
termékei megint csak visszaszállanak a szervetlen országra, 
hogy legalább részben visszaszármaztassák azon anyagokat, a 
melyekre a növényvilág állandóan rászorul.

Hogy ezen körrajz csak igen problematicus képe a természet 
három országa kölcsönösségének és egymásrahatásának termé
szetes, hisz kölcsönösségük oly bonyodalmas, hogy talán lehetetlen 
is volna azt alakilag ábrázolni. Ezen kölcsönösségök tényezői oly 
összeszövődötten folynak be egymásra, hogy ezek, mint e kölcsö
nösség folytonosságának rúgói, indítói még ez ideig nem voltak 
és valószínűleg nem is lesznek soha működésük és hatásuk titok
szerűségében megfejthetők. Megfejtésük nem jelentene kevesebbet, 
mint élettelennek életet adni. Ezen tényezők ha meg sem fejthetők, 
lényegükben fel sem foghatók, mégis szemeink előtt látjuk lefolyni 
működésük eredményeit és azt, hogy tulajdonképen a táplál
kozásnak nevezett életműködés az, mely a kölcsönösség folytonos
ságának lánczszemeit egybeolvasztja és összetartja, hogy ez azon 
életműködés, mely a szervetlenekből szervességet képez, azon 
életműködés, mely a szervezetek életének alapja és így physiologiai 
kapcsa is a természet három országának.

Ulbrich S á n d o r .



ÉVI JELENTÉS.

A lefolyt iskolai évben intézetünknél egy új intézmény lépett 
életbe, mennyiben a nagy tiszteletű Egyházi Választmány a már a 
múlt iskolai év végén tervbe vett párhuzamos osztályt ez évben 
csakugyan felállította s így a főgymnasium osztályainak száma 9-re 
emelkedett. A remények, melyeket ez osztály felállításához kötöt
tünk, nem csaltak meg; látogatók oly nagy számban jelentkeztek, 
hogy még 2 osztályba sem voltak mind felvehetők s így a pár
huzamosnak felállítása csakugyan szükséges intézkedésnek bizo
nyult. A tanítást ezen párhuzamos osztályban ideiglenesen a tanári 

,testület maga, új tanerők behozása nélkül, vállalta magára és a 
kedvezőtlen körülmények daczára, melyek a tanári kar egészségi 
viszonyaiban ez évben jobban mint más években mutatkoztak, 
fennakadás nélkül képes volt e terhet is viselni és a tanítás kívánt 
sikerét elérni. A jövő iskolai évre azonban szükségesnek látszott 
egy új tanerőt segítségül hívni, nehogy a tanári testületnek állandó 
túlterhelése folytán a tanítás eredménye koczkára tétessék.

Fájdalommal illette úgy a tanári collegiumot, mint a tanulókat ez 
évben Weber Rudolf tanártársunk balesete,mely februárius óta május 
végéig részben ágyhoz kötötte, miért is tanóráit megtartani nem 
bírta. E bajból a nagyt. Egyházi Választmány áldozatkészsége 
s a tanári testület collegiális összetartása segítette ki az inté
zetet s nem engedte a gymnasiumi élet folyását egy perczig sem 
megakadni. Az Egyh. Vál. ugyanis Weber tanártársunk helyébe 
ideiglenes pótló tanár meghívását engedélyezte, kit dr. Pecz 
Gedeon, egyetemi magántanár úr személyében sikerült megnyer
nünk. Gondos fáradozással, melyért neki nyilvánosan is kifejezzük 
köszönetünket, kellő szakismerettel és tapintatos bánásmóddal 
Weber tanártársunk távollétében 18 órában folytatta a latin nyelv

Értesítő 1887/88. évről. 3



34

tanítását a IY-ben s a német nyelvét az I. a. IV. VII. VIII. osz
tályokban. A fenmaradt, dr. Pecz úr által be nem töltött, órákat 
dr. Fröhlich Róbert (történet IV.) és Ulbrich Sándor (német I. b.) 
urak osztották fel maguk között, s látták el május végéig, mikor 
Weber tanártársunk súlyos betegségéből annyira magához tért, hogy 
hivatalos teendőit minden osztályban maga elvégezhette.

Az iskolai év vége felé május 13-dikán az évi közgyűlés alkal
mával egyházközségünk az Egyházi Választmány előterjesztésére 
dr. Ormay Lajos urat, ki intézetünknél, most már 3-dik éve, mint 
segédtanár működik, a mathematika rendes tanárává választotta, 
mi által a főgymnasium rendes tanárainak száma újra 12, azaz 
teljessé lett. Áldás kisérje legfiatalabb collegánk működését!

Tanítványaink egészségi állapota kielégítő volt; legalább súlyo
sabb betegségi eset kevés fordult elő. A halál azonban ez évben 
egy áldozatot követelt intézetünktől, a mennyiben Thein Oszkár
I. osztálybeli tanulót már az iskolai év elején kiragadta körünkből. 
Szorgalom tekintetében tanítványaink ez évben is megfeleltek, 
fegyelmi tekintetben pedig viseletűk átalában kielégítő volt. Két 
esetet kivéve, hol az eltanácsolást kellett alkalmazásba venni, 
inkább a meggondolatlan könnyelműséget, mint rosszaságot kellett 
büntetnünk. (

A Vlü-dik osztályban az osztályvizsgákat május 8—18-ig 
ejtettük meg, az érettségi írásbeli vizsgákat május 23—28-ig.

Az ezen alkalomra a főt. püspök úr által, mint egyházi főható
ság által, kiválasztott kérdések az egyes tárgyakból a következők 
voltak:

M a g y a r  nyelvből. 1. A szerkezet és jellemzés jelessége «Toldi»- 
ban. — 2. Petőfi elbeszélő költeményeiről. — 3. Mi befolyása volt 
a Hunyadiaknak a nemzeti míveltség fejlődésére ?

L a t i n  nyelvből. Kolmár-Sváby Gyak. k. II. 125-ik fejezet: 
«Cicero életrajza».

G örög nyelvből. Homer. II. IV. 198—233.
M ennyiség tanból. 1. Egy állam 3 millió frt kölcsönt vesz 

5%-ra, melyet 25 év alatt törleszteni köteles oly módon, hogy 
évenként ugyanazon összeget visszafizeti, melyben a kamatok is 
foglaltatnak. Mily nagy ezen évi összeg ?

N ém et nyelvből. Gyulai Pál «Vörösmarty életrajzából» egy 
szakasz.

A szóbeli érettségi vizsgálatoknál főtiszt, püspök úr helyettese-
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ként nagytiszteletü Backat Dániel főesperes úr elnökölt, kormány
képviselőül pedig méltóságos Gömöry Oszkár úr, miniszteri taná
csos volt kiküldve, kiknek jelenlétében a szóbeli érettségi vizsgá
latokat junius 4. 5. 6. 7. napjain tartottuk. Az érettségi vizsgálat 
eredményét az Értesítő végén álló táblázat mutatja.

Főgymnasiumunknál a vallásoktatást a felekezetek részéről a 
következő urak végezték, még pedig: a róm. kath.-okat oktatta 
főtiszt. Krammer Ferencz, Budapest belvárosi káplán úr, a görög 
keletieket Tialios György hitoktató úr, a Mózes vallásúakat 
dr. Bak Izrael hittanár úr. A franczia nyelvet magánúton heten
kénti 2 órában Sasváry László úr tanította; ellenben a gyorsírás 
a  tanító elmaradása miatt ez évben nem taníttatott.

A to rn a ta n ítá s t az összes osztályokban heti 2—2 órában a 
Nemzeti Tornaegylet közegei végezték.

A főgymnasiumi «Arany-János-körben» ez évben is élénk tevé
kenységet fejtettek ki a felsőbb osztályok tanulói; ép úgy virágzó 
állapotot mutat a «dal- és zeneegyesület», valamint a segélyző 
egyesület is, — miről részletesebb tudósítást az 57. s k. lapon adunk.

Tandíjmentességben részesültek: 53-an. Az ösztöndíjak közül:
A R ó th -T e lc k y  J o h a n n a -félét a méltóságos díjosztó bizottság 

-ez évben: Urbányi István VIII. és Antalik Károly, Kiss Gyula 
VII. osztálybeli tanulóknak juttatta.

A «T a b ith a » jótékony nőegylet, kinek áldásos hatását szegé
nyek gyermekei és árvái oly sok téren érezik, ez iskolai évben is 
egy aranyat adott át az igazgatónak, hogy azt azon algymnasiumi 
tanuló nyerje, ki egy valláserkölcsi kérdést Írásbeli munkával leg
jobban bír megfejteni. A kérdés, melyet Batizfalvi István tanár 
úr adott, s melyre a pályázati idő május 1-jére volt kitűzve, a 
következő: «Szabad-e a keresztyéneknek mulatni és milyen mulat
ságokat válaszszon?»; a nyertes pályázó neve (a múlt iskolai évben 
Bajnai Béla IV. oszt. tan. volt) a zárünnepélyen fog nyilvános
ságra kerülni. A nemes szivű hölgyek pedig fogadják ezennel 
őszinte köszönetünket, mely azon jutalomhoz kíván csatlakozni, 
melyet a jótékonyság már magában nyújt a léleknek.

A B ézsán -fé le  ö sz tö n d íj élvezetében a nm. vallás- és közoktatás- 
ügyi ministerium ez évben is Balassa István és Győry Loránd VII. 
osztálybeli tanulókat hagyta meg, amazt: 200, emezt 100 frtnyi 
összeggel.

Egyéb pályázatok, mint pl. az izraelita hitközség által kitűzött
3*
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Rupp-féle és a Rósa Lajos-féle fővárosi ösztöndíjra — eredmény- 
nélküliek valának, mennyiben ez oldalokról egy tanulónk sem 
részesült segélyben.

A budapesti ág. h. evangélikus egyházközség által kezelt ösztön
díjakat a nt Egyházi Választmány a tanári testület ajánlatára, 
következőkép osztotta k i; még pedig:

a N ém et I s tv á n  tábornok-féle 25 frtos ösztöndijat: Schranz. 
Andor VII. oszt. tanulónak;

a G lósiu s-íé le  21—21 frtos 2 ösztöndíjat Balassa János VIII., 
Dér István VI. oszt. tanulóknak.

A néhai B id y o v s z k y  G y u la  úr által alapított 10-—10 forintos 
5 ösztöndíjat, melyek a magyar nyelvben legtöbb buzgóságot kifej
tett tanulóknak szólanak, ez évben a következők nyerték e l: Scholz 
Kornél VII., Bexheft Armin VI., Mauritz Gyula V., Rajnai Béla
V. , Kardos András I. a. oszt. tanulók.

A dr. Székáes J ó zse f-féle 2 arany ez évben is: Fröhlich Róbert
VI. oszt. tanulónak Ítéltetett oda.

A dr. K a r i J á n o s -féle 1 aranyat, mint a természetrajzban leg
többre haladottnak, a tanári testület Dallgó Rezső IV. oszt. tanuló
nak szavazta meg.

A S teinacker Ö dön-féle ösztöndíjat (5 frt) a német nyelv tanu
lásában kifejtett buzgalomért s elért szép sikerért Nőtel Gyula.
III. oszt. tanuló nyerte el.

A fő g y m n a s iu m i segélyző egyesület következő tanulókért fizetett,, 
még pedig 1. ta n d í ja t Trebitsch Gyuláért, VI. oszt. tan. 50 irtot, 
Tancsa Árpád I. b. oszt. tanulónak 6 irtot. 2. beirási d í ja t (5 frt) 
Oravecz Pál VI., Kovács István IV., Sági Ferencz III., Schorr 
Jakab II., Ruppeldt Dusán II., Asbóth Antal I. b. oszt. tanulókért;
3. Balassa János és Jákobéi László VIII. oszt. tanulókért 28 frt 50 kr.

A segély ző  egyesület ezenkívül az év végén 50 frtnyi segélyt 
szavazott meg, melyet a tanári testület a következő tanulók közt 
kiosztandónak határozott: 15—15 irtot: Oravecz Pál VI., Kovács 
István IV. oszt. tanulóknak; 10—10 frt Lackner Oszkár VII. és 
és Ruppeldt Dusán II. oszt. tanulóknak. Kisérje az ég áldása, 
tovább is a jótékony egyesület nemes törekvéseit és működését.
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A rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
adott tantárgyak rendje.

A tanár neve Tantárgy és osztály
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Jegyzetek

Batizfalvi István
r. ta n á r

V allás: l a .  Ib . I l l —V III. 
T ö r té n e le m : V III. 2 0 Az ág. h itv . ev. egyetem es 

tanügyi b izottság jegyzője.

Böhm Károly
r. tan á r

L a tin  n y e lv : V II. 
Görög n y e lv : V II. 
B ölcsésze t: V II. V III.

13 A fögym n. igazgatója. 
A V II. osztály főnöke.

Br. Fröhlich Róbert
r. ta n á r

L a tin  nyelv  : VI. 
Görög n y e lv : VI. 
N ém et nyelv  V. VI. 
T ö r té n e le m : V. 
F ö ld ra jz : Ib .

2 0
Az Y. osztály főnöke.

A fögym n. könyvtárnoka.

Góbi Imre
r. tan á r

M agyar nyelv  : IV. V. V I. 
T örténelem  : I I I .  V I. VII. 19 A Y I. osztály főnöke.

Lehr Albert
r . tan á r

M agyar n y e lv : Ib . I I . I I I .
vii. vin. 19 Az ifjúsági «Arany Já n o s

kor» elnöke.

Dr. Ormay Lajos
r. tan á r

S zám tan  : I I .  ÜL 
M athesis: V I. V II. V III. 
M értan i r a j z : II . 
F ö ld ra jz : I I I .

18

Dr. Pecz Vilmos
r. tan á r

L a tin  nyelv  : I I I .  V. 
Görög nyelv  : V. 
N ém et n y e lv : III .

19 A I I I .  osztály főnöke.

Rátli Arnold
r. tan á r

Physika : V II. V III. 
T erm észe tra jz  : IV. 
A lgebra: IV . V.
M értan  és m ért. r a jz : I I I .  IV.

19
A V II. osztály főnöke.

A physikai s ckem iai szer
tá r  őre.

Az ifj usági segélyző-egye- 
sü le t felügyelője.

Schmid Tódor
én ek tan ár

É nek  : I. I I .  III. 3 Az egyház orgonistája .

Scholtz Albert
r . tan á r

L atin  n y e lv : la . Ib . 
M agyar n y e lv : la . 
Földra jz  : IV . 
S z é p írá s : la .  Ib .

2 2 Az la .  és Ib . osztály főnöke.

Svoboda István
r . tan á r

Vallás : I I .
L a tin  nyelv  : II . V III. 
Görög n y e lv : V III. 
N ém et n y e lv : I I . 
S z é p írá s : I I .

2 1
A I I .  osztály főnöke.

Az ifjúsági könyvtár kezelője.

Ulbrich Sándor
r . tan á r

S z á m ta n : la .  Ib . 
M értan i ra jz  : la . Ib. 
F ö ld ra jz  : la .  I I . 
N övénytan  V. 
Á llattan  V I.

2 0 A te rm észe tra jz i szertár őre.

Weber Rudolf
r. tan á r

N é m e t: la . Ib . IV . VII. V III. 
L a tin  nyelv  : IV . 
T ö rtén e lem  : IV .

2 0 A gym n. dal- és zeneegyesület 
elnöke.



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
a z  1887— 8 8 - i k i  i s k o l a i  é v b e n .

Batizfalvi István «A magyarországi protestáns egyház története». — 
Sajtó alatt van: «Keresztyén erkölcstan». II. javított kiadás.

Böhm Károlytól a «Magyar Philosophiai Szemlében» nehány kisebb' 
közlemény jelent meg; azon kívül sajtó alatt van «Tapasztalati lélektan, 
középiskolák használatára» (kiadja Kókai Lajos).

Dr. Fröhlich Róbert «Az Archseologiai Értesítő» 1888-iki folyamában 
nehány kisebb értekezést és könyvismertetést tett közzé.

Góbi Imrétől megjelent «Khetorika», a gymn. VI. osztály számára,, 
a Franklin-Társulat kiadásában.

Lehr Alberttól egy pár czikk «Az osztrák-magyar monarchia stb.» 
vállalatban és a Budapesti Szemlében.

Dr. Ormay Lajostól megjelent a «Magyar Philosophiai Szemlében» a 
«Csillagászat a positiv philosophia rendszerében».

Dr. Pecz Vilmostól nehány kisebb bírálat jelent meg az «Egyet. Phil.. 
Közlöny»-ben; továbbá megtartotta «az antik és modern tragikumról» 
szóló székfoglalóját a M. Tud. Akadémiában.

Ráth Arnoldtól megjelent a «Magyar Phil. Szemlében» két czikk,. 
melynek tárgya a physika és a chemia a positiv philosophia rendsze
rében ; -— a Term. Tud. Közlönyben egy tanulmány a villámhárítóról és; 
több apróbb közlemény ugyanott és a «Pótfüzetek»-ben.

Scholtz Alberttól megjelent egy terjedelmesebb ismertetés a «Hernád 
és mellékvölgyeiről Iglótól Margitfaluig terjedőleg» a Kárpátegyesületí 
Évkönyv XY. füzetében.

Weber Rudolftól két hosszabb tréfás költemény jelent meg szepesi táj- 
szólásban (Beisz T. bizományában Lőcsén).



A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

la . és b. o s z t á l y .

Vallás, hetenként 2 óra. Az ó-szövetség. K. k. Warga János.
Latin nyelv, h. 6 óra: Az 5 ejtegetés, a nemi főszabályokkal; az adj. 

fokozása; a numerale cardinale és ord.; pronomen; a rendes igeragozás 
activuma és passivuma. Olvasmány: Egyes mondatokból 14 gyakorlat 
latinból magyarra; 18 gyakorlat magyarból latinra s 16 mese- K. k. Szé- 
nássy-Ehscher nyelvtana és olvasókönyve. I.

Magyar nyelv, b. 5 óra. Az alak- és mondattan legfontosabb részei. 
Költemények magyarázva és emlékelve. Iskolai és házi Írásbeli gyakor
latok. K. k. Szinyei nyelvtana és Lehr-Biedel olvasókönyve I. k.

Német nyelv, b. 2 óra. A nyelvtan vázlata. Az egyszerű bővített mon
dat. Prózai és költői darabok elemzése és az utóbbiak betanulása. K. k. 
Weber: Deutsche Dichtungen; Harracb: Német Olvasókönyv I .; Bohm- 
Steinert: Deutsche Sprachlehre.

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

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmívelet 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 egyenesek mérése, iránya 
és viszonyos fekvése. A szög keletkezése, részei, nagysága és mérése. 
A négy számtani alapmívelet egyenesekkel és szögekkel. A háromszögek, 
négyszögek és sokszögek. Egyenes vonalú ékítmények szabadkézi! raj
zolása. K. k. Wohlrab I.

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

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

átvetteknek, különös tekintettel a rendhagyóságokra. Syntaxisból: áttétel 
az activ szerkezetből a passivumba, az appositió, a kettős nominativus és 
accusativus, a helynevek constructiója. Összefüggő olvasmányok fordí
tása, elemzése s emlékelése. írásbeli gyakorlatok magyarból latinra. K. k. 
Szénássy-Elischer latin nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, b. 4 óra. A határozók tana bővebben. A mondattan 
fontosabb részei: egyszerű, bővített mondaton kívül kivált az összetett 
mondat, összevont mondat, rövidített mondat, egyenes beszéd, függő 
beszéd, mondatcsoport, körmondat. 14 költemény magyarázva és emlé
kelve. Otthoni és iskolai gyakorlatok. K. k. Szinyei. Olvasókönyv Lehr- 
Eiedl II. r.

Német nyelv, h. 3 óra. Igeragozás. A segítő igék ragozása; mutató 
névmás; számnév. Mondattan : A főmondat különböző alakjai; összevont 
és összetett főmondat. Prózai és költői darabok elemzése s ez utóbbiak 
betanulása. írásbeli dolgozatok. K. k. Weber: Deutsche Dichtungen; 
Harrach : Német Olvasókönyv I.

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

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási előnyök, rövidített számtani műve
letek tizedes törtekkel. A hármasszabály alkalmazása lerovatnál, rabatt-, 
biztosítási-, alkusz-, megbízási-díj, agio számításánál és arányos osztásnál. 
Összes-, tiszta- és burkolatsúly-számolás. Arány és egyszerű aránylat. 
Kézi könyv: Mauritz.

Mértani rajz, li. 2 óra. A szerkesztő síkmértan alapfeladatai. Con- 
gruens és hasonló háromszögek és sokszögek. Területátváltoztatás, terü
letszámolás. Összetettebb parquette-, mozaik-, mmander-minták. K. k. 
Landau-Wohlrab III. r.

Ének, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra. Német betűk és szavak írása ütem szerint.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

III. osztály.
Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története, Pálfy József kisebb 

kézikönyve szerint.
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Latin nyelv, h. 7 óra. Prózai olvasmányból Eóma története Tarquinius 
Superbusig, Phsedrusból 12 mese. Kézikönyv Elischer olvasókönyve. 
A mondottan fó'bb szabályai az olvasmány alapján. írásbeli dolgozatok; 
a prózából és Phsedrusból olvasottak egy részének emlékeltetése.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres alaktan és mondattan. Ügyiratok. 
K. k. Szinyei.

Német nyelv, li. 3 óra. Die Kraniche des Ibykus, das Hufeisen, Nado- 
wessiers Todtenlied, Spruche des Confucius, Hochzeitlied, Des Sängers 
Fluch czimű költemények fordítása, magyarázása és emlékeltetése. Kézi
könyv Weber olvasókönyve. Prózai olvasmányok fordítása, magyarázása 
és tartalmuknak szabadon való elmondása. Kézikönyv Willmann olvasó
könyve. Mondattan elemzés alapján. írásbeli dolgozatok.

Történelem, h. 2 óra. Magyarország története, Batizfalvy könyve 
szerint.

Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika, Ausztrália, az egyes vidékeket 
jellemző természeti tárgyak ismertetésével. A mathematikai és physikai 
földrajz elemei. K. k. Scholtz földrajza Hl.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett aránylat. Az arányiatok 
alkalmazása egyszerű és összetett hármasszabályú feladatok megoldására. 
A lánczszabály, arányos osztás, elegyítési számolás, ötvényszámolás, pénz
nemek értéke. Kamatos-kamatszámolás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Körtan. Alkalmazása néhány egyszerű szer
kesztésre és díszítésre. A kúpszeletek, evolvens, cyclois és néhány csiga
vonal. K. k. Landau és Wohlrab 3. füzet.

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

IV. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Sztehlo András kézi
könyve alapján.

Latin nyelv, h. 6 óra. Kóma története Servius Tulliustól a köztársaság 
megalapításáig. Ovidiusból: Romulus és Remus megmentése; Philemon 
és Baucis; Daedalus és Icarus s néhány mese Phsedrusból. Az olvasottak 
mind emlékeltettek. K. k. Elischer Olvasókönyve. A mondattanból az 
esettan ismétlése; a nőm. és acc. c. inf.; part. conj.; abl. abs.; a quum és 
ut használata. A prosodia vázlata. írásbeli gyakorlatok. K. k. Szénássy 
Mondattana.
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Magyar nyelv, h. 3 óra. A stilus általános törvényei, megfelelő olvas
mányok alapján. Verstan. Arany Toldi-ja fejtegetve, részben könyv nélkül 
tanulva. írásbeli dolgozatok. K. k. Góbi, «Magyar Irálytan», s «Toldi» 
Lehr A. könyve szerint.

Német nyelv, h. 2 óra. A következő költemények fordítása, magyará
zása és emlékelése: Schwäbische Kunde. Hochzeitslied. Bürgschaft. 
Riesenspielzeug. Des Sängers Fluch. Graf von Habsburg. Erlkönig. — 
A praepositiók. Prózai olvasmány alapján a mondattan. Házi dolgozatok. 
K. k. Willmann, Lesebuch aus Herodot; Weber Deutsche Dichtungen.

Történelem, h. 4 óra. Az ó-kori történetből a keleti népek és a görög 
nép története Nagy Sándorig, a műveltségi állapotok kiváló tárgyalása 
mellett. K. k. Batizfalvi I.

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

Mennyiségtan, h. 3 óra. Bevezetés az algebrába: összeadás, kivonás, 
szorzás és osztás egész számokkal és törtekkel. A geometriai sor mint az 
osztás eredménye. Négyzetre és köbre emelés. A binom és a polynom 
négyzete és köbe. — Első foki! egyenletek egy ismeretlennel. Arány és 
aránylat. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereometria és távlattan. Landau és 
Wohlrab 2-ik füzete nyomán (Hl. kiadás).

Természetrajz, h. 2 óra. Előismeretek a chemiából. Az ásványok 
morphologiai és physikai tulajdonságai. A legfontosabb ásványok leírása. 
K. k. Dr. Róth: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Bibliaismertetés K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Caesar, De bello gallico, I. 1—20. IV. 1—3. 

V. 12—14. VI. 11—28. Kézikönyv Teubner-féle szövegkiadás. Ovidius, 
Métám. I. 1-—415. Kézikönyv Teubner-féle szövegkiadás. A syntaxis rövid 
foglalatban. Házi dolgozatok; Caesarból és Ovidiusból egyes részek emlé- 
keltetése.

Görög nyelv, h. 4 óra. Görög alaktan a ju végű igékig, hozzá 62 gya
korlat. Házi gyakorlatok. Kézikönyv Hintner-Schill görög nyelvtana és 
gyakorlókönyve.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Az Írásművek szerkesztésének általános sza-
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báljai, megfelelő olvasmányok alapján. K. k. Góbi «Szerkesztéstan». 
Költemények fejtegetve, részben könyv nélkül tanulva. K. k. Greguss- 
Beöthy «Balladák». Havonként egy Írásbeli dolgozat.

Német nyelv, h. 2 óra. Olvastatott Herder «Cid»-je néhány románcza 
kihagyásával; Schiller-tői: Der Handschuh. Der Taucher. Kassandra és 
Das eleusische Fest. — Hónaponként egy Írásbeli házi dolgozat. — K. k. 
Herder «Cid» Heinrich-tői; Schiller költeményei I. r.

Történelem, h. 4 óra. Az ó-kori történelem folytatólag ; Nagy Sándor 
története ; a római történet a nyűgöt római birodalom bukásáig különös 
tekintettel a műveltségi viszonyokra. K. k. Batizfalvi I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra. Hatványozás, számolás hatvány
mennyiségekkel. A binom magasabb positiv hatványai. A gyökvonás, szá
molás gyökmennyiségekkel. Másodfokú tiszta és vegyes egyenletek meg
oldása. Első fokú egyenletek két és több ismeretlennel, K. k. Mauritz.
b) Mértan: 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. Borbás Vincze.

Testgyakarlat, h. 2 óra.

VI. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. K. k. Batizfalvi István..
Latin nyelv, h. 5 óra. Sallustius «De hello Iugurthino»-ból 5—16., 

20—47., összesen 44 fejezet; Vergilius Aeneiséből II. ének 1—557. vers. — 
A syntaxis főbb pontjai alkalmilag ismételtettek. — Magyarból latinra 
fordíttatott Kolmár-Sváby I. köt.-ből 121—145-ig, ossz. 25 gyakorlat. — 
Egy isk. dolgozat. — K. k. Sallustius és Vergilius a Teubner-féle szöveg- 
kiadás. — Kolmár-Sváby gyakorlókönyv. I. r.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az igeragozás az w-végzetű igéknél be
fejezve, a jn-végzete igék; a rendhagyó igék osztályozása, a fontosabbak 
begyakorlása. A syntaxis néhány főpontja. — 36 fordítási gyakorlat. — 
Xenophon Anabasisából: I. 7, 7—20. 8. 9. III. 1. 1—25. K. k. Curtius- 
Abel. Schenkl-Abel és Xenophon : Horváth kiadása.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Bhetorika megfelelő olvasmányok alapján. 
K. k. Góbi «Bhetorika». A dráma, főképen a tragédia ismertetése, 
Shakespeare «Coriolán»-jának magyarázata. K. k. Névy «Coriolán» ki
adása. Havonként egy Írásbeli dolgozat.
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Német nyelv, h. 2 óra. Olvastatott és magyaráztatott Goethe «Herman, 
és Dorothea»; Schiller «Wilhelm Teli»-jéből a négy első' felvonás. — Házi 
dolgozatok hónaponként.

Történelem, h. 4- óra. A középkor története, Batizfalvi István könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra, Gyökvonás, a negativ és tört 
exponensű hatványmennyiség. A gyökvonással kapcsolatban a másod
fokú egyismeretlenü egyenlet megoldása. K. k. Mauritz. — b) Geometria. 
Síktrigonometria. Térmértan elemei. K. k. Abel I. r. és II. rész.

Állattan, h. 2 óra. A szerves és szervetlen testek, az állatok és növé
nyek összehasonlítása. Az állatok szervei és szervrendszerei részletesen és 
összehasonlítva, különös tekintettel az emberre. Az állatok rendszertana. 
Az állatkörök, a főbb osztályok és rendeik a legfontosabb képviselőkkel. 
K. k. Paszlavszky József.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története. K. k. 
Batizfalvi István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Cicero Catilina ellen I. II., 5fejezet 
emlékelve. — Livius XXI. 32—37., 52—63. XXII. 1—8.; 43—51. Ossz. 
32 fejezet. — Horatius Ódáiból lib. I. 1,3, 20, 22, 24. lib. II. 14, 17, 20. 
lib. IH. 1, 2, 3, 8, 30. lib. IY. 3, 4. Összesen 15 óda, nagyrészt emlé
kelve. — Magyarból latinra fordíttatott: Kolmár-Sváby Gyakorlókönyvé
ből H. 18 fejezet; azonkívül 6 önálló iskolai dolgozat Cicero-, Sallustius- 
és Liviusból vett tárgyakra vonatkozólag. — K. k. Cicero, Livius, 
Horatius, Teubner-féle szövegkiadás. Kolmár-Sváby Gyakorlókönyv II.

Görög nyelv, h. 4 óra. Olvastatott: Homeros Odyssea I. v. 1—364. 
YI. egészen, XL 1—234; v. 385—439. Összesen 984 sor. Emlékelve: 
144 vers. — Herodotos lib. III. 1—43. fej. — Mondattanból átvétetett az 
igenemekről, igeidőkről és igemódokról szóló tan. — K. k. Homeros és 
Herodotos Teubner-féle szövegkiadás.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Költészettan. Otthoni dolgozatok.
Német nyelv, h. 2 óra. Lessing élete s művei. Goethe az olaszországi 

útjáig. írásbeli házi s iskolai dolgozatok.
Történelem, h. 4 óra. Az újkor története, Batizfalvi könyve szerint.
Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra. Első- és másodfokú egy és több
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ismeretlenű egyenletek tárgyalása, a reducálható és transcendens egyen
let. A függvény fogalma, osztályozása, a másodfokú függvény maximuma 
vagy minimuma. A számtani és mértani sor. A kamatszámolás. K. k. 
Mauritz. — b) Geometria. Térmértan. Az analytikai mértan elemei. 
K. k. Abel Mértan II. r.

Physika, b. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjengős 
testek mechanikája. A rezgő mozgás. K. k. Ráth. Kisérleti természettan.

Lélektan, h. 2 óra. A tapasztalati lélektan főtanai. K. k. Schlatter 
Alfréd. Lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

VIII. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvi István.
Latin nyelv, h. 5 óra. Tacitus Ann. I. 1—52; 54—73. Hor. ódák: 

III. 2, 29 ; IV. 2 ; Epod. 2 Sat. I. 1, 9 ; II. 6 ; Epist. I. 1. Könyv nélkül 
Hor. ód. III. 2, 29; IV. 2 és Epod. 2. A római irod. története Plautustól 
az ezüst-kor végéig, főtekintettel a gymnasiumban olvasott Írókra. Négy 
házi és egy iskolai önálló dolgozat. Koimár-Sváby Il.-ből 20 fejezet 
magyarból latinra. K. k. Teubner-féle kiadása Tac. és Hor.-nak.

Görög nyelv, h. 4 óra. Horn. Jl. H. a katalógus kivételével. VI. 1—197, 
206—265; 369—végig. Könyv nélkül H. 1—118; VI. 1—36; 119—129. 
369—400. Thukyd. H. 1—8; 10—28; 30—34; 47—48. K. k. Teubner- 
féle kiadása Jl. és Thuk.-nek.

Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar irodalom története. K. k. Beöthy.
Német nyelv, h. 2 óra. Goethe és Schiller élete s művei. Házi s iskolai 

írásbeli dolgozatok.
Történelem, h. 4 óra. A magyarok oknyomozó története, Mangold 

kézikönyve szerint.
Mennyiségtan, h. 2 óra. a) Algebra. Kamatos kamatszámolás 

Combinatio-tan. Binomiális tétel. K. k. Mauritz. — b) Geometria. Gömb
részek felülete, köbtartalma. K. k. Abel Mértan II. r. — Általános ismét
lések a mathematika összes anyagából.

Physika, h. 4 óra. Akustika, Optika, Calorika és Elektrologia. K. k. 
Ráth: Kisérleti természettan.

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

I. a. OSZTÁLY.
1. Alex Ernő, 1877. Budapest, ág. h. t. m.
2. Bartsch Ottó, 1875. Budapest, ág. h.
3. Bartsch Pál, 1877. Budapest, ág. h.
4. Berta Kálmán, 1875. Nagy-Atád, r. k.
5. Berczeli Harry, 1876. Budapest, ág. h.
6. Conrád Gyula, 1877. Budapest, ev. ref.
7. Derencsay Rezső, 1878. Budapest, ág. h.
8. Décsei Manó, 1878. Budapest, M. h.
9. Diamant Samu, 1877. Budapest, M. h .

10. Elischer Vilmos, 1877. Budapest, ág. h.
11. Fleischmann Miksa, 1877. Mélykút, M. h.
12. Grötzinger Gyula, 1877. Budapest, ág. h.
13. Grötzinger Henrik, 1878. Budapest, ág. h.
14. Kardos András, 1876. Budapest, ág. h. 

t. m., ö. d.
15. Klein Hugó, 1877. Budapest, M. h.
16. Koós Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
17. Kovács Jenő, 1877. Budapest, M. h.
18. Layer Károly, 1877. Budapest, r. k.
19. Lederer István, 1876. Budapest, M. h.
20. Lillits Milutin, 1876. Budapest, g. k.
21. Manheimer Olivér, 1878. Kecskemét, r. k.
22. Mekler Oszkár, 1877. Budapest, M. h.
23. Montag Dávid, 1875. Makó, M. h.
24. Nagel Manó, 1877. Budapest, M. h.

25. Neuhausz Emil, 1878. Budapest, ág. h.
26. Obál Géza. 1877. Budapest, ág. h.
27. Pénzes Gáspár, 1876. Budapest, ág. h .t.m .
28. Roth Lipót, 1874. Budapest, M. h.
29. Scholtz Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
30. Schöller Károly, 1877. Sopron, r. k.
31. Schumacher Róbert, 1876. Glogau, ág. h.
32. Segesváry Ferencz, 1877. Budapest, ev. ref.
33. Simon Rudolf, 1877. Budapest, ág. h.
34. Schwartz Ernő, 1877. Nagy-Kanizsa, M. h.
35. Skrabák Lajos, 1875. Kiskörös, ág. h.
36. Spitzer Alajos, 1877. Budapest, M. h.
37. Stojanovits Péter, 1877. Budapest, g. k.
38. SzelényiBéla, 1877.Jászberény,ág.h.t. m.
39. Takács József, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
40. Túriét Lajos, 1876. Budapest, ág. h.
41. Urbanovich Gusztáv, 1877. Romját, ág. h.
42. Vélsz Károly, 1875. Arad, ág. h. ism.
43. Weber Arthur, 1877. Budapest,ág. h. t. m.
44. Weinberger Samu, 1878. Kassa, M. h.
45. Weisz Róbert, 1877, Budapest, M. h.

M agántanulók :

46. Daniel Tibor, 1876. Budapest, r. k.
47. Freund Béla, 1876. Budapest, M. h.
48. Gasparetz Géza, 1878. Budapest, r. k.

* R ö v i d í t é s e k :  ág. h. =  ágostai h itv a llá sú ; ev. ref. =  evangélikus re fo rm á lt;  
r. k. — róm ai k a th o lik u s ; g. k. =  görög k e le t i ; u n it. =  u n itá r iu s ; M. h . =  Mózes 
va llású  ; t. m . =  tan d íjm en tes ; ö. d. =  ösztöndíjas ; kiz. =  k iz á ra to tt; ism . =  ism étlő  ; 
m egh. =  m e g h a lt; k il. =  kilépett.
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Évközben k im arad tak  :
49 . Berta Gyula, 1872. Szigetvár, r. k.
50. Fischer Samu, 1877. Budapest, M. h.
51. Jngusz Izidor, 1876. Sztanisics, M. h. ism.
52. Ray Rezső, 1876. Budapest, ev. ref.

5 3 . Seligmann Béla, 1877. Budapest, M. h. 
5 4  Thein Oszkár, 1877. Budapest, M. h.megh.

I. b. OSZTÁLY.
1. Banovics Bertalan, 1877. Budapest, r. b.
2 . Bazonvi Emil, 1876. Budapest, r. k.
■3. Brechtl Frigyes, 1877. Salgó-Tarján, ág. 

h. t. m.
4. Bogner Gyula, 1876. Nagyszombat, ág. h.
5 . Dancziger Izidor, 1876. Székesfehérvár, 

M. h. ism.
6. Deisz Sándor, 1876. Iwanowka, ág. h. t. m.
7 . Deutsch Jenő, 1877. Budapest, M. h.
8. Eggenherger Ödön, 1876. Budapest, ág. 

h. t. m.
0 . Eisler Emil, 1876. Budapest, M. h. ism.

10. Ferenczy Tibor, 1877. Budapest, ág. h.
11. Fleischer Alajos, 1876. Budapest, ág. h.
12. Goldberger Ödön, 1877. Budapest, M. h.
13. Grossmann Gusztáv, 1877. Budapest,ev.ref. 
1 4  Grundt Károly, 1877. Budapest, ág. h.
15. Grünwald Gyula, 1875. Budapest, ágost. 

h. t. m.
16. Hertzka Róbert, 1878. Budapest, M. h.
17. Kácser Béla, 1877. Klobuk, M. h.
18. Kaufmann Jenő, 1878. Budapest, M. h.
19. Kohn Károly, 1876. Budapest, M. h. ism.

20 . Komjády László, 1878. Budapest, M. h.
21. Krámer Oszkár, 1876. Budapest, M. h. 

ismétlő.
22. Kubányi Adolf, 1875. Glozsán (Bácsm.), 

ág. h. t  m.
2 3 . Luttenberger Dénes, 1876. Meszlen, ág. h.
24. Már Zoltán, 1876. Dános, ev. ref.
25. Mauthner Dezső, 1877. Budapest, M. h.
26. Messinger Arthur, 1877. Budapest, M. h.
27. Müller Viktor, 1877. Bécs, M. h.
28. Neu Moritz, 1875. Aszófő, M. h.
29 . Németh Sándor, 1877. Budapest, r. k.
30 . Pálmai Kálmán, 1877. Bönv (Györm.), 

ág. h. t. m.

31. Parisz Pál, 1877. Budapest, M. h.
32. Robinson Gyula, 1877. Kompolt, ág. h.
33. Schmid Ernő, 1877. Budapest, ág. h. t. m.
34. Schöffer Ervin, 1877. Budapest, M. h.
35. Simon Lajos, 1877. Budapest, ág. h.
36. Simu Kornél, 1876. Resiczabánya, g. k.
37. SkrabákGyula, 1876 .Budapest,ág.h. t.m .
38. Soltész György, 1876. Budapest, ág. h.
39. Sterk Emil, 1877. Budapest, M. h.
40. Szidon Imre, 1877. Budapest, r. k.
41. Tancsa Árpád, 1876. Lugos, ág. h. ism.
42. Tömböl Lajos, 1876. Szent-Lőrincz, ág. 

h. t. m.
43. Unger Kornél, 1875. Káty (Bácsmegye), 

ág. h.
44. Urbányi Henrik, 1877. Budapest, ág. h.
45. Vidor Alfréd, 1876. Budapest, M. h.
46. Weisz Oszkár, 1877. Pacsér. M. h.
47. Záborszky Vilmos, 1877. Sopron, ág. h.

M agántanulók :
48. Gömöry Viktor, 1878. Budapest, ág. h.
49. Weil Leo, 1876. Sóskút (Fehérm.), M. h.

II. OSZTÁLY.
1. Bálint Ármin, 1875. Budapest. M. h.
2. Benyó Vilmos, 1876. Budapest, ág. h.
3. Drechsler Vilmos, 1877. Budapest, M. h.
4. Fischer Arthur, 1877. Budapest, M. h.
5. Fischer Ödön, 1875. Budapest, M. h.
6. Freund Albert, 1877. Érsekújvár, M. h.
7. Freund Miklós, 1875. Budapest, M. h.
8. Frischmann Rezső, 1876. Budapest, M. h. 

ismétlő.
9. Gergelyi János, 1876. Hanusfalva, ág. h.

10. Greszler Jenő, 1876. Budapest, ág. h.
11. Hanus Ferencz, 1875. Budapest, ág. h.
12. Häutler Ferencz, 1876. Budapest, M. h.
13. Henszelman Béla, 1875. Budapest, ág. h.

Évközben k im aradtak  :
50. Asboth Antal, 1876. Pétli, ág. h. t. m.
51. Schuller Elemér, 1878. Mező-Csáth, M h.
52. Szalay József, 1875. Réthi-Falu. ág. h. 

tandíjmentes.
53. Szalai Sándor, 1874. Kis-Pécz, ág h. t. m.
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14. Jákobéi Gyula, 1876. Budapest, ág. h .t.m .
15. Kandó Gyula, 1877. Budapest, ev. r.
16. Ront Jakab, 1875. New-York, M. h.
17. Krausz Aladár, 1876. Siófok, M. h.
18. Kubinyi Tibor, 1876. Budapest, ág. h.
19. Knnosy Ödön, 1877. Budapest, M. h.
20. Liedemann Hugó, 1876. Z.-Egerszeg, ág. h.
21. Lochmann Rezső, 1875. Berlin, ág. h. t. m.
22. Madarász Győző, 1876. Budapest, ág. h.
23. Medzihradszky Gusztáv, 1875. Budapest, 

ág. h. t. m.
24. Nádosy Gábor, 1877. Bndapest, ág. h.
25. Obál Ferencz, 1876. Budapest, ág. h.
26. Österreicher Hugó, 1876. Budapest, M. h
27. Oszvald Lajos, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
28. Ruppeldt Dusán, 1876. Liptó-Szt-Miklós, 

ág. h. t. m.
29. Schmáhl János, 1876. Budapest, ág. h.
30. Schmid Géza, 1876. Budapest, ág. h t. m.
31. Schorr Jakab, 1874. Feketehegy, ág. h. 

t. m.
32. Schütz Aladár, 1876. Budapest, M. h.
33. Skoupil Alfréd, 1875. Budapest, ev. ref.
34. Spitzer József, 1875. Budapest, M. h.
35. Székely Aladár, 1876. Budapest, ág. h.
36. Sztehlo Bertalan, 1876.Felső-Kubin, ág. h.
37. Sztrelko Árpád, 1875. Budapest, ág. h.
38. Thold Kálmán, 1875. Budapest, ág. h.
39. Thomka László, 1877. Tisza-Inoka, ág. h.
40. Tröszter József, 1875. Budapest, ág. h.
41. Újhelyi Kálmán, 1871. H.-M.-Vásárhely, 

M. h. ism.
42. Urbányi Gusztáv, 1875. Budapest, ág. h.
43. Vielatz Rezső, 1875. Budapest, ág. h.
44. IVeber Rezső, 1876. Budapest, ág.h. t. m.
45. Zimmermann Lajos, 1876. Budapest, ág.h.
46. Zückler Ármin, 1876. Budapest, ág. h.

K ilép e tt:

47. Böhm István, 1876. Kis-Demeter. ág. h. 
ismétlő.

Mag ántanuló:

48. Fischer Bernát, 1876. Vadkert, M. h.
49. Illés Ödön, 1877. Tolmács, ág. h.
50. Schmidl Manó, 1876. Ipolyság, M. h.

III. OSZTÁLY.

1. Balassa Ödön, 1875. Budapest, ág. h. t. m.
2. Beck Róbert, 1876. Keszthely, M. h.
3. Bedő Béla, 1874. Budapest, unit.
4. Beliczay Endre, 1874. Budapest, ág. h.
5. Elischer Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
6. Eles Gusztáv, 1875. Budapest, ev. ref.
7. Fabinyi Béla, 1876. Budapest, ág. h.
8. Fleischer Ármin, 1874. Becs, ág. h.
9. Holländer Mór, 1875. Budapest, M. h.

10. Hollefreund Béla,1873. Budapest, ág.h.t.m.
11. Hottelmann Ágost, 1875. Budapest, ág.h.
12. Iszlay József, 1874. Magyar-Sáros, unit.
13. Kilián Ernő, 1875. Budapest, r. k.
14. Kohner Jenő, 1876. Budapest, M. h.
15. Komlós Arthur, 1876. Baja, M. h.
16. Kun Tibolt, 1875. Budapest, M. h.
17. Kunz Ervin, 1874. Budapest, r. k.
18. Layer János, 1874. Budapest, r. k.
19. Latzkó Hugó, 1876. Budapest, M. h.
20. Liedemann Hugó, 1875. Budapest, ág. h.
21. Lusztig Béla, 1875. Budapest, M. h.
22. Mandl Arthur, 1876. Budapest, M. h.
23. Mangold Imre, 1875. Budapest, M. h.
24. Martin János, 1875. Budapest, ág. h.
25. Melczer Lajos, 1875. Budapest, ág. h. t.m .
26. Mocsáry Ottó, 1874. Györ-Sziget, M. h.
27. Müller Leo, 1875. Budapest, M. h.
28. Nötl Gyifla, 1875. Budapest, ág. h. t. m.
29. Ottlyk Tihamér, 1873. Maglód, ág. h. t. m.
30. Pillich Ferencz, 1876. Szombathely, ág. h.
31. Rittersporn Miklós,1875. Hajdu-Dorog, M.h.
32. Rohács Béla, 1874. Budapest, ág. h.
33. Sági Ferencz, 1874. Budapest, ág. h. t. m.
34. Schreyer Jenő, 1875. Budapest, M. h.
35. Skoupil Robert, 1874. Budapest, ev. ref.
36. Steinacker Harold, 1875. Budapest, ág. h.
37. Szandtner Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
38. Sztehlo Aladár, 1875. Budapest, ág. h.
39. Ullmann Antal, 1875. Budapest, M. h.
40. Zachar Gyula, 1875. Beszterczebánya, ág. h.
41. Zimmermann Ágost, 1875. Moór, ág. h.

M a g á n ta n u ló :
42. Hirschfeld Rudolf, 1876. Vadkert, M. h.
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IV. OSZTÁLY.

1. 'Bachát János, 1874. Jindapest, ág. Ii. t. m.
2. Balogh József, 1874. Budapest, ev. ref.
3. llatlió Lajos, 1874. Komárom, ev. ref.
4. Bernáth Aladár, 1874. S.-A.-Ujliely,ev. ref.
5. Betnár Róbert, Budapest, r. k. ism.
0. Burchard Pál, 1873. Budapest, ág. h.
7. Biichler Jenő, 1875. Török-Kanizsa, M. h.
8. Csávássy Zoltán, 1873. Nagy-Enyed, r. k.
9. Dallgó Rezső, 1874. Budapest, ág. h.

10. Deutsch Gyula, 1874. Budapest, M. h.
11. Dóri Ottó, 1875. Budapest, ág. h.
12. Dudás Kálmán, 1873. Budapest, ev. ref.
13. Einecke Henrik, 1870. Budapest, ág. h.
14. Faber Károly, 1874. Budapest, ág. h.
15. Fabinyi János, 1874. Budapest, ág. h.
16. Francisci Béla, 1874. Zólyom, ág. h.
17. Friedmann Iguácz, 1873. Hetzendorf, ág. 

h. ism.
18. Fröhlich János, 1873. Budapest, ág. h .t.m .
19. Gally János, 1874. Budapest, ág. h.
20. Goldberger Antal, 1874. Budapest, M. h.
21. Győry Elemér, 1873. Orosháza, ág. h. t. m.
22. Gyura Árpád, 1873. Pozsony, ág. h.
23. Hartenstein Imre, 1874. Adony, AI. h.
24. Hollós Ödön, 1874. Budapest, M. h.
25. Horváth Lajos, 1874, Budapest, ág. h.
26 Jónás Géza, 1874. Kisbér, ág. h. t. m.
27. Knntli Károly, 1874. Budapest, ág. h.
28. Koós Aurél, 1874. Budapest, ág. h.
29. Kovács István, 1872. Sobor,ág.h. t. m.
30. Krausz Oszkár, 1873. Budapest, M. h. ism.
31. Majerik Győző, 1873. Mezö-Berény, ág. h.
32. Mandel Miklós, 1875. Kótaj, M. h.
33. Mannheimer Virgil, 1875. Budapest, r. k.
34. Mautner Aladár, 1874. Budapest, M. h.
35. Molnár Imre, 1875. Parlag, ág. h.
36. Montag Mózes, 1873. Makó, M. h.
37. Nádosy Gergely, 1870. Budapest, ág. h.
38. Neugebaner Ármin, 1874. Ó-Szivácz, Al. v.
39. Neumann Zsigmond, 1872. Pécs, ág. h. ism.
40. Pigler Lipót, 1874. Budapest, ág. h.
41. Pollák Géza, 1874. Budapest, Al. h.
42. Rau Ernő, 1873. Budapest, ev. ref.
43. Reusz Andor, 1874. Budapest, ág. h.
44. Schlesinger Lajos, 1872. Budapest, M. h.

Értesítő 1887/88. évről.

45. Scholtz János, 1873. Budapest, ág. h.
46. Schranz János, 1874. Bpest, ág. h. t. m.
47. Schubert Frigyes, 1874. Budapest, ág. h.
48. Schulhof Richárd, 1874. Budapest, M. h.
49. Segyó Rezső, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
50. Szeleczky Iván, 1873. Pozsony, ág. h.
51. Tolnay Pál, 1875. Budapest, ág. h.
52. Torday Árpád, 1874. Budapest, ev. ref.
53. Vigyázó Elemér, 1873. Paks, r. k.
54. Winter Lajos Károly, 1873. Jássy, ág. h.
55. Ziminermann Károly, 1874. Bpest, ág. h.

M a g á n ta n u ló :

56. Dienes Gábor, 1869. Baracska, ev. ref.
57. Dienes Károly, 1871. Baracska, ev. ref.
58. Farkas Géza, 1874. Budapest, r. k.
59. Fischer Gábor, 1874. Vadkert, M. h.
60. Fischer Ármin, 1875. Vadkert, M. h.
61. Gomperz Fiilöp, 1875. Budapest, M. h
62. Horn Gyula, 1873, Budapest, ág. h.

V. OSZTÁLY.

1. Abeles Béla, 1872. Budapest, M. h. ism.
2. Balassa Béla, 1874. Budapest, ág. h. t. m.
3. Balogh Ervin, 1873. Győr, ág. h. ism.
4. Baumgarten Nándor, 1873. Budapest, M.h.
5. Beck Károly, 1874. Keszthely, AI. h
6. Benedikt Ottó, 1873. Bécs, M. h.
7. Brüil Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
8. Császár Elemér, 1S74. Budapest, ev. ref.
9. Dániel Elemér, 1874. Szi-Lörincz, r. k.

10. Dietl Lajos, 1873. Katymánd, r. k.
11. Ehrlich Béla, 1873. Budapest, AI. h.
12. Eisler Miksa, 1873. Budapest, Al. h.
13 Faludy Géza, 1873. Budapest, r. k.
14. Falvay Sándor, 1873. Budapest, ág. h. t. m.
15. Fejér László, 1874. Nagy-Károly, AL h.
16. Grundmaun Frigyes, 1874. Eszék, ág. h.
17. Grundmann Richard, 1873. Eszék, ág. h.
18. Grundt József, 1872. Budapest, ág. h.
19. Herzog W Aladár, 1874. Budapest, M. h. 
20 Kohner Alfréd, 1873. Budapest, AI. h. 
21. Krompecher Szilárd, 1871. Szép.-Béla,ág. h.

4
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22. Latzkó Manó, 1873. Budapest, M. h.
23. Lukács Pál, 1874. Budapest, M. h.
24 Mauritz Gyula, 1873. Budapest, ág. h. 
25. Mokry Imre, 1S73. Temesvár, ág. h 
2G. Oesterreicher Rezső, 1873. Budapest, M h. 
27. Péchy Gáspár, 1871. AlsóKázsmark, ág. h. 
28 Rajnai Bála, 1873. Budapest, ág. h
20. Rechnitz Ottó, 1873. Becs, M. h.
30. Rotli Ernő, 1873. N.-Kőrös, M. h.
31 Szedenics Ödön, 1872. Budapest, ág h.
32. Szelényi Árpád, 1872. Szepes-Béla, ág. h.
33. Szele'nyi Zoltán, 1873. Budapest, ág. h.
34. Szontagh Jenő, 1873. Budapest, ág. h.
35. Thein Miksa, 1874. Budapest, M. h.
36. Thein Zsiga, 1873. Bécs, M. h.
37. Újliázy György, 1870. Czegléd, r. k.
38. Vargha Gyula, 1873. Budapest, ev. ref.
39. Wagner Ödön, 1874, Budapest, ág. h.
40. Weinberger Viktor, 1873 Báj, M. h.

VI. OSZTÁLY.

1. Bexheft Ármin,1873. Budapest, ág. h.ö. d.
2. Brun Pál, 1872. Kolozsvár, ág. h.
3. Burehard Rudolf, 1870. Budapest, ág. h.
4. Biichler Ernő, 1872. Budapest, M. h.
5. De'r István, 1869. Apostag, ág. h. ö. d.
6. Deutsch Ernő, 1S72. Budapest, M. h.
7. Egger Géza, 1872. Budapest, M. h.
8. Engel Aurél, 1874. Budapest, M. h.
9. Eördögh Ferencz, 1870. Kákát, ág. h.

10. Epperlein Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
11. Fekete Pál, 1872. Karád, Somogyim, ág. h.
12. Fröhlich Róbert, 1872. Alsók, ev ref. ö. d.
13. Glatz Oszkár, 1872. Budapest, ág. h.
14. Hanzély János, 1872. Budapest, ág. h.
15. Hasenfeld Oszkár, 1872. Budapest, M. h.
16. Herzfehler Ödön, 1873. Budapest, M. h.
17. Hirsch Ödön, 1872. Budapest, M. h.
18. Inselt Jenő, 1873. Kaposvár, M. h.
19. Jelenik Béla, 1872. Budapest, ág. h.
20. Juhos Gyula, 1872. Bécs, ág. h.
21. Kende Bertalan, 1872. Budapest, M. h.
22. Keppich Emil, 1871. Szeged, M. h.
23. Kilián Béla, 1872. Orosháza, r. k.
24. Kis Lajos, 1869. Gergelyi, ág. h.

25. Koós Jenő, 1872. Budapest, ág. h.
26. Kreutzer Károly, 1872. Budapest, ág. h.
27. Oravecz Pál, 1870.Budapest,ág. h . t  m.ö.d.
28. Paulovits Viktor, 1872. Budapest, ág. h.
29. Redlich Arthur, 1872. Temesvár, M. h.
30. Reusz Frigyes, 1873. Budapest, ág. h.
31. Révai Bódog, 1872. Budapest, M. h.
32. Rexa Dezső, 1872. Budapest, ág. h.
33. Schranz Béla, 1872. Lőcse, ág. h. t. m.
34. Stephani Ervin, 1872.Budapest, ág. h.
35. Tolnay Lajos, 1872. Budapest, ág. h.
36. Tornya Károly, 1872. Budapest, ág. h.
37. Trebitsch Gyula, 1872. Zsámbék, M. h.
38. Viktor Ede, 1870. Belgrád, ev. ref.
39. Walland Gyula, 1871. Tőke-Torebes, ág. h
40. Weitzenfeld Henrik, 1872. Budapest, M. h.

M agántanuló:

41. Latzkn Károly, 1S72. Budapest, M. h.
42. Steinacker Roland, 1870, Budapest, ág. h.

K ilép e tt:

43. Ledermán Ferencz, 1867. Karczag, M. h.

VII. OSZTÁLY.

1. Antalik Károly, 1870. Budapest, ág. h. ö. d.
2. Balassa István, 1872. Budapest, ág. h .t.in . 

ö. d.
3. Bathó Béla, 1872. Csúz, ev. ref.
4. Beck Soma, 1872. Keszthely, M. h.
5. Benedict Henrik, 1871. Bécs, M. h.
6. Balázs Adolf, 1871. Budapest, M. h.
7. Brüll Mór, 1872. Budapest, M. h.
8. Deutsch Ignáz, 1871. Kun-Sz.-Miklós, M h
9. Deutsch Leo, 1871. Budapest, M. h.

10. Ebner Jenő, 1869. Oed, (Alsó-Ausztria) ág. h.
11. Egger Emil, 1871. Bécs, M. h.
12. Reyhersbergi Floch Alfréd, 1871. Buda

pest, r. k.
13. Fuchs Vilmos, 1871. Budapest, ág. h.
14. Gerö Leo, 1871. Budapest, M. h.
15. Gottlieb Lajos, 1873. Martonvásár, M. h.
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16. Grosz Jenó, 1872. Dévaványa, M. h.
17. Győry Loránd, 1871. Orosháza, ág li. t. m.
18. Holitscher Siegfried, 1871. Budapest, M. h.
19. Huszár Elemér, 1S72. Budapest, r. k.
20. Imendörffer Arthur, 1871. Budapest, ág. h.
21. Jókuthy Miklós, 1869. Budapest, ev. ref.
22. Kardeváu Ernő, 1871. Lőcse, ág. h. t. m.
23. Kiss Gyula, 1871. Budapest, ág. li. ö. d. t. m.
24. Klein Lipót, 1870. Nagy-Surány, M. h.
25. Kovács Gyula, 1868. Sobor, ág. h.
26. Krause Jenő, 1871. Budapest, ág. h.
27. LacknerOszkár,1870.Uj-Verbász,ág.h.t.m.
28. Neumann Aurél, 1871. Budapest, M. h.
29. Pollák Béla, 1872. Zenta, M. h.
30. Pollák Jenő, 1870. Budapest, M. h.
31. Rosenbaum Lajos, 1872. Bpest, ág. h.
32. Rosenthal Jenő, 1871. Budapest, M. h.
33. Saxlehner Ödön, 1871. Bpest, ág. h.
34. Schiller Károly, 1871. Budapest, ág. h.
35. Scholz Kornél, 1871. Göllniczbánya, ág. h.
36. Schranz Andor, 1871. Lőcse, ág. h. t. in.
37. Singer Alajos, 1871. Budapest, M. h.
38. Steinberg Alfréd, 1872. Budapest, M. h.
39. Stromszky Ernő, 1871. Budapest, ág. h.
40. Tomassek Andor, 1872. Budapest, ág. h.
41. Tomassek Miklós, 1871. Budapest, ág. h.
42. Ullmann Frigyes, 1871. Budapest, M. b.
43. Ullmann Gyula, 1872. Budapest, M. h.
44. Várnai István, 1871. Temesvár, M. h.
45. Waizenkoru Oszkár, 1872. N.-Abony, M. h.
46. Weiszmann Károly, 1871. Budapest, ev. ref.
47. Zückler Rezső, 1871. Budapest, ág. h.

K ilép e tt:

4 8 . Rácz Kornél, 1868. Budapest, r. k.
49. Stein László, 1870. Belgrad. M. h.
50. Taub Manó, 1869. Luki (Trencsénm.),M.h.

VIII. OSZTÁLY.

1. Agorasztó Tivadar, 1870. Budapest, g. k.
2. Balassa János, 1869. Budapest, ág. hitv. ö. d.
3. Balázs Fiilöp, 1869. London, M. h.
5. Blau Dezső, 1870. Alsó-Dabas, M. h.
4. Blau Ödön, 1869. Alsó-Dabas, M. h.
6. Fáik Ernő, 1870. Budapest, r. k.
7. Folkusházy Lajos, 1868. Budapest, ág. h
8. Forrai Andor, 1871. Budapest, M. h.
9. Freund István, 1870. Budapest, M. h.

10. Glück Ármin, 1867. Budapest, M. h.
11. Herzfelder Dezső, 1871. Budapest, M. h. 
12 Herzfelder Jenő, 1871. N.-Várad, M. h.
13. Hoepfner Kálmán, 1870. Budapest, ág. h.
14. Illés Aladár, 1870. Budapest, ág. h.
15. Jakobey László, 1870. Budapest, ág. h.
16. Kelen Béla, 1870. Tamási, ág. h.
17. Kende Izidor, 1869. Budapest, M. h.
18. Kilián Tibor, 1870. Orosháza, r. k.
19. Lányi Jenő, 1871. Budapest, M. h.
20. Lukács József, 1871. Budapest, M. h.
21. Mayer Ferencz, 1869. Szombathely, M. h.
22. Pollák Imre, 1870. Budapest, M. h.
23. Pordán Dezső, 1870. Budapest, ev. ref.
24. Reiner Gyula, 1869. Pászthó, M. h.
25. Schäfer Zsigmond, 1871. Aszód, M. h.
26. Torday Ferencz, 1871. Budapest, ev. ref.
27. Tröster Béla, 1870. Budapest, ág. li. ism.
28. Urbányi István, 1870. Budapest, ág. h.
29. Weinfeld Fülöp, 1870. Budapest, M. li.

K ilépett:

30. Tatity Péter, 1870. Zombor, gör. k.
31. ThomkaBéla, 1867. Tisza-Inoka ág. h. ism.
32. Vattay Béla, 1868. Kassa, ev. ref. ism.

4*



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR.

Az 1887/8-iki iskolai évben a könyvtár következőképen szaporodott: 

A )  Vétel útján
megszereztettek:

1. Folyóiratok:
a)  Budapesti Szemle, szerk. Gyulai  Pál. 
h)  Századok, szerk. Szi lágyi  Sándor.
c) Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
d) Protest. Egyházi és Iskolai Lap, szerk. dr. Bal lagi  Mór.
e)  Evang. Egyház és Iskola, szerk. Trsztyénszky Ferencz.  
/^Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. dr. He inr i ch  Gusztáv,

dr. Thewrewk Emil  és dr. Abel Jenő.
g) Figyelő, szerk. Abafi  Lajos.
h)  Magyar pkilos. Szemle, szerk. Bokor  József.
i) Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik, szerk. dr. Fleck

eisen A. és M-asius H., Lipcse, Teubner.
^Zeitschrift für die oesterr. Gymnasien, szerk. H ar te l W. és 

Schenkl  E., Bécs, Gerold.
I)  Zeitschrift für das Gymnasialwesen, szerk. Kern H. és Mü 11 er 

H. J. Berlin, Weidmann.
in) Zeitschrift für den mathem. und naturwiss. Unterricht, szerk. 

Hof fmann S. 0. V., Lipcse, Teubner .
n)  Liter. Centralblatt, szerk. dr. Zarncke Fr., Lipcse, Avenarius.
o) Philo sopliische Monatshefte, szerk. dr. Schaar  Schmidt  R., 

Lipcse, K o s c h n y.
p)  Repertorium für Experimental-Physik, szer. Carl  Pli., München, 

Oldenbourg.
q) Revue des deux Mondes, Paris,
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r) Berliner philologische Wochenschrift, szerk. Beiger  d ir., 
Seyffer t  0. és Thi emann  R.

s)  Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, szerk. 
Umlauft  Fr., Bécs, Hartleben.

2. Tudományos müvek.
1. Arany János  hátrahagyott iratai és levelezése. I. k. Versek. 

Budapest, Ráth M., 1888.
2. Grünwald Béla, A régi Magyarország 1711—1825. Budapest, 

Franklin, 1888.
3. Dr. Masznyik Endre,  Luther élete. A mívelt közönség s külö

nösen az ifjúság számára. Pozsony, a szerző sajátja. 1887.
4. Ranke,  Leop. v., Weltgeschichte. VIII. Theil. Herausgegeben 

von Alfred Dove, Georg Winter, Theodor Wiedemann. 1—3. Auflage, 
Leipzig, Duncker u. Humblot, 1887.

5. Müller,  Ivan,  dr., Handbuch der klassischen Alterthums
wissenschaft in system. Darstellung. Vni. IX. Halbband. Nördlingen, 
Beck, 1887/88.

6. Herzog,  dr. Ernst ,  Geschichte und System der röm. Staatsver
fassung. 2. Band. Leipzig, Teubner, 1887.

7. Homers  Il ias.  Für den Schulgebrauch erklärt v. J. La Roche. 
Theil I—VI. Leipzig, Treubner 1880/83.

8. Herodotos ,  erklärt von Stein. Vierte verb. Aufl. 1-—5. Band. 
Berlin, Weidmann, 1882.

9. Wundt ,  Wilhelm,  Philosophische Studien. IV. Band 3. 4. H.
5. Band 1. H. Leipzig. Engelmann, 1887/88.

10. Az osztrák-magyar Monarchia írásban és képben, kiadja a 
magyar kir. államnyomda. Budapest, Révai testvérek bizománya, 
38—60. f. 1887/88.

11. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abth. Lief. 50—56. 
Zweite Abth. Lief. 43. 48. Breslau, Trewendt, 1887/88.

12. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine u. specielle Erdkunde. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner von 
Alfr.  Ki r chhof .  Lief. 83—98. Prag, Tempsky, 1887/88.

13. História Hungarorum ecclesiastica Pe t r i  Bod de Felsö- 
Csernáton. Edidit L. W. E. Rauwenhoff adiuvante C. Szalay. Tom. I. 
Lugduni Batavorum. Brill, 1888.

14. Allgemeine Naturkunde, Leipzig, Bibliographisches Institut, 
Lief. 40—110, 1887/88,
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15. Meyer, Gustav,  Griechische Grammatik. 2. Aull. Leipzig, 
Breitkopf u. Härtel, 1886.

16. Chavanne. Dr. Josef, Physikalisch-statist. Handatlas von Oester
reich-Ungarn; Lief. VIH. Wien, Holzel, 1888.

17. Magyarország megyéinek kézi atlasza, tervezte Gönczy Pál, raj
zolta Kogutovicz Manó. YI—VIII. f. Budapest, Posner, 1887/88.

B )  Ajándék útján.

I. A ni. tud. Akadémiától:
1. Bayer  József, A nemzeti játékszín története. 1. 2. k. Budapest, 

Hórnyánszky, 1887,
2. Pesty Frigyes,  Magyarország helynevei történeti, földrajzi és 

nyelvészeti tekintetben. I. k. Budapest, 1888.
3. G éli eh József  és Thal lóczy Lajos, Baguza és Magyarország 

összeköttetéseinek oklevéltára. Budapest, 1887.
I. Wenzel  Gusztáv, Magyarország mezőgazdaságának története. 

Budapest, 1887.
5. Pi sz tóry Mór, Mr., A nemzetgazdaságtan haladása és'iránya. 

Budapest, Akadémia, 1888.
6. Szádeczky Lajos,  dr., Izabella és János Zsígmond-Lengyel - 

országban 1552—1556. Budapest, 1888.
7. Simonyi Zsigmond,  A magyar határozók. Budapest, Aka

démia, 1888.
8. Czigány nyelvtan. Bománo csibákero sziklaribe. Irta József fő- 

herczeg. Budapest, Akadémia, 1888.
9. Marczal i  Henrik,  Magyarország története II. József korában. 

Hl. k. Budapest, 1888.
10. Nyelvemléktár. Bégi magyar codexek és nyomtatványok. IX. X. k. 

Budapest, 1888.
II. Alvinczi Pé te r  okmánytára, közzétették Gergely Samu és 

Pettkó Béla. Hl. k. Budapest, Akadémia, 1887.
12. Erdélyi országgyűlési emlékek, szerkeszti Szilágyi Sándor. XII. k. 

Budapest, Akadémia, 1887.
13. Kunos Ignácz,  Ozmántörök népköltószi gyűjtemény. I. k. 

Ozmántörök népmesék. Budapest, Akadémia, 1887.
14. Péch Antal,  Alsó-Magyarország bányamívelésének története. 

II. k. Budapest, Akadémia, 1887,
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15. A magyar tud. akadémiai Almanach, csillag- és közönséges nap
tárral MDCCCXXXYIII-ra. Budapest, Akadémia, 1887.

16. Mathematika’i és természettud. közlemények. Szerk. B. Eötvös 
Lóránd.  XXII. k. 1—8. sz. Budapest, 1886/88.

17. Mathematliikai és természet tud. Értesítő. Szerk. König Gyula. 
V. k. 7- -9. sz. VI. k. 1—-3. f. Budapest, 1887/88.

18. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Szerkeszti 
Gyulai Pál. XIV. k. VI—VIII. sz. Budapest, 1887/88.

19. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerkeszti Pesty 
Frigyes. IX. k. II.—VII. sz. Budapest, 1887/88.

20. Értekezések a történ, tudományok köréből. Szerk. Pesty Frigyes. 
XIII. k. 7. sz. Budapest, 1887. Akadémia.

21. Értekezések a természettudom, köréből. Szerkeszti Szabó József. 
XVI. k. 7. sz. XVII. k. 3—5. sz. Budapest, Akadémia, 1887/88.

22. Értekezések a matliematikai tudományok köréből. Szerk. Szabó 
József XIV. k. 1. sz. Budapest, Akadémia, 1887/88.

23. A magyar tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszé 
dek. IV. k. 5—10. sz. Budapest, Akadémia, 1887/88.

II. Tck. Fiulis Gusztáv úrtól.
1. Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Redigirt von 

Dr. Franz  Ri t t er  von Hauer.  Bd. I. 3. 4. Bd. II. 1—4. Wien, 
Holder, 1880/87.

2. Archroologini Értesítő. Új folyam. I—VII. k. VIII., I. f. Szerkeszti 
Pulszky Károly,  Hampel  József. Budapest, Akadémia 1881/88.

3. Statistikai havi füzetek. Szerkeszti Körösi  József.  123—175. sz. 
Budapest, Grill, 1883/87.

:4. Budapest főváros statistikai hivatalának közleményei. Szerkeszti 
Körösi József. XVI., XVII. Budapest, Ráth. 1883/84.

5. A bronzkor emlékei Magyarhonban. I. r. Szerk. Hampel -József. 
Budapest, 1886.

6. Az országos régészeti és embertani társulat Évkönyve. Bpest, 1886.

III. Tek. I)r. Szöul hiili Ábris úrtól.
1. Földrajzi közlemények. Szerkeszti Berecz Antal. 10., 12., 13., 14. k. 

Budapest, 1882/86.
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H. TERMÉSZETTANI SZERTÁR.

A természettani szertár több készüléke kijavíttatott illetőleg átalakítta
tott. Újonnan beszereztetett egy készülék a Toricolli-féle kísérlet meg
tételére és a Mariotte-féle törvény levezetésére, és egy Coulomb-féle sodró 
mérleg.

IE. TERMÉSZETRAJZI GYŰJTEMÉNYEK.

Ajándékok: Varga Gyula V-ik oszt.-beli tanuló 81 drb kristálymintát 
és Redlich Arthur Vl-ik osztálybeli tanuló B drb márgal'enyómatot aján
dékozott.

Vétel útján beszereztetett: 3 drb kitömött emlős állat (Tálpa europasa, 
Canis vulpes, Mustela putorius), 2 drb kitömött madár (Corvus cornix, 
Corvus corone), 2 drb kitömött hüllő (Tropidonotus natrix, Angvis fragilis) 
és 2 drb kitömött hal (Cyprinus carpio, Leuciscus rutilus).

IV. Az éremgyűjtemény részére Budapest főváros tekintetes tanácsá
tól egy emlékérem Budavár visszafoglalásának 200 éves emlékére.



EGYLETEK.

I. A z  A r a n y  J á n o s -k ö r  az 1887/8-iki tanévben 86 tagból állott. 
Elnöke Lebr Albert tanár volt, első titkára Balassa János, másod* 
és harmadtitkára pedig Kende Tódor és Freund István VIII. oszt. 
tanulók. Bendes gyűléseit hetenként egyszer, vasárnap tartotta. Az 
Arany János emlékére rendezett ünnepélyt április 11-ikén ülte, 
mely ezúttal a kör által beszerzett olajfestésű Arany János arcz- 
képének leleplezésével volt egybekötve. Díjat nyertek Waizenkorn 
Oszkár (VII) ódával és Balassa János sesthetikai értekezéssel.

A kör vagyona a nagymérvű könyvbevásárlások miatt csak 
36 írttal növekedett.

A könyvtár 187 kötettel szaporodott.
II. A  fó 'g ym n a s iu m  segélyzó’ egyesülete. Az isk. év elején volt az 

egyesület vagyona 3736 frt 85 kr. — A lefolyt isk. évben követ
kezők voltak a bevéte lek: tagsági díjak 260 frt 72 kr., kamatok 
175 frt 72 kr., kegyes adományok, nevezetesen a pesti hazai taka
rékpénztár 100 frt, a Fonciére 50 frt, s kisebb összegekből 3 frt 
3 kr. folyt be. Az összes bevétel volt tehát 589 frt és 47 kr.

A k ia d á so k  ezek voltak: tandíj 56 frt, beiratási díj 30 frt, vizsga- 
díj és bizonyítványok 32 frt 50 kr., ösztöndíj 50 frt, a könyvkeres
kedő és könyvkötő számlája 158 frt 35 kr., füzetek és rajztömbök 
76 frt 95 kr., könyvszekrény 36 frt 60 kr., különfélék 4 frt 82 kr., 
összesen 445 frt 22 kr.

Ezek szerint az egyesület vagyona az elmúlt iskolai évben 
144 frt 25 krral gyarapodott.

III. G y m n a s iu m i d a l-  és zeneegyesületünknek az 1887/8-diki tan
évben 139 tagja volt, és pedig 9 alapító, 54 pártoló és 71 működő. 
Gyakorlatait hetenként kétszer tartotta, nyilvánosan pedig egyszer 
lépett fel, t. i. márczius hó 2-án jótékony czélú hangversenyt adott 
következő műsorral:

1. A rany  J . «Dalok». Előadja a Dal- és Zene-egyesület. Schmid Tódor 
karnagy vezetése alatt.

5
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2. Mendelssohn. «Trio» (D-moll). Előadják: Freund István (zongora), 
Jelenik Béla (hegedű), Forrai Andor (gordonka).

3. Nessler. «Werner búcsndala» a «Sseckingeni trombitás» czlmű dal
műből. Énekli Takáts Mihály úr, a m. kir. operaház tagja; zongorán kiséri 
Noséda Károly úr.

4. a) Victor v. Herzfeld. «Canzonetta».
b) Wieniawsky. «Valse caprice». Hegedűn előadja Bram Eldering úr; 

zongorán kiséri Herzfeld Victor úr.
5. a) J. S. Bach. «Gavotte et Musette».
b) Chopin. «Impromptu II» (fis-dur). Zongorán előadja Weinfeld Eülöp.
6. Romberg. Divertimento über österreichische Lieder. Gordonkán 

előadja Forrai Andor; zongorán kiséri Kende Tódor.
7. Delibes. «Nagy ária» (legenda) a «Lakmé» czímtí dalműből. Énekli 

Kordin Mariska k. a., a m. kir. operaház tagja ; zongorán kiséri Kordin 
Biza k. a.

8. Schmid T. «Télen» ének- és zenekarra. Előadja a Dal- és Zene
egyesület, Schmid Tódor karnagy vezetése alatt.

Az egyesület bevételei a lefolyt évben 934 frt 7 krt tettek. Ezen 
összeg részint a karmester fizetésére, részint hangszerek beszerzé
sére, s az Arany János-kör segélyezésére, részint a tanári árva
pénztár gyarapítására fordittatott, a megmaradt összeg pedig az 
alaptőkéhez csatoltatott, mely jelenleg 653 frt 68 krt tesz.

A hangverseny alkalmával a jótékony czél iránt való tekintetből 
felülfizettek: Dr. H. L. 10 frt, br. Podmaniczky Frigyes 10 frt, 
Horváth Boldizsár 5 frt, dr. Králik Lajos 4 frt, Roth József 4 frt, 
Lévay Henrik 3 frt, Gászner Béla 3 frt, dr. Busbach Péter 2 frt, 
Horváth Sándor 1 frt, özv. Székács Józsefné 1 frt, Brüll Miksa 11 frt, 
Herzfelder Dianora 11 frt, Saxlehner András 8 frt, Hirsch Lajos 5 frt, 
Zückler A. 4 frt, Schossberger Henrik 4 frt, Heiner Simon 4 frt, 
Herzfelder Emma 3 frt, N. N. 3 frt, Koessler János 3 frt, Bexa 
Pál 3 frt, Cahnsperer N. 2 frt, Herzfelder Zsigmond 2 frt, Zsig
mondy Pál 2 frt, Kóhner Henrik 2 frt, X. Y. 2 frt, Lövy Samu 1 frt 
Schwartz Lajos 1 frt, Pollák Károly 1 frt, Conn Samu 1 frt, Fleischer 
S. 1 frt, Strasser A. 1 frt, Pollák Jakab 1 frt, és Baumgarten 
Lajos 1 frt. Ezenkívül Stephani Lajos légszeszgyár-igazgató úr 
útján a légszesztársulat ingyen világította meg a termet, Gregersen 
úr a pódiumot ingyen építtette s Chmel és fia czég átengedte a
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zongorát. Fogadják a nemes adakozók ezen úton is őszinte köszö- 
netünket nagylelkűségükért.

IV. I f jú s á g i  k ö n yv tá r . Az ifjúsági könyvtár áll 474 kötetből; 
könyvet kivett 1387 tanuló.

Kimutatás az 1887/8-diki iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.

Figyelmeztetés.

Az 1888/9-diki iskolai évre a beiratások az I. a. és b. osztá
lyokba augusztus 30-dikán pro testáns, 31-dikén m á s v a llá sn a k  szá
mára fognak történni. Minden újonnan jövő tanuló beiratáskor a 
keresztelő  levelet, illetőleg születési okmányt, valamint him ló’o ltási 
b izo n y ítv á n y t köteles felmutatni (a 12 éven felüliek a második 
oltásról is).

A javító vizsgálatok szeptember 1-jén fognak megtartatni.
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