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Néptanítók részére a
jelzett árak fele.
Nagy mülap egész éves-,
kisebb mülap fél éves elő 
fizetőknek.

I. évfolyam

egészség.
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molnárutcza 12. az.

Hirdetések felvétet
nek s petit-soronként
10 kr. szám itta tik.

_____ r

*____ *f* t_P________

Felelős szerkesztő és kiadó-tuláttíonos : I>r. Ducii!* üliklós.

F. hó elsejétől kezdve uj előfizetést nyitunk, és
pedig :
10 h ó r a .........................3 írt. 40 kr.
o , 40 „
(
í „ 40 ,
4
1
» 40 „
Néptanítók részére 4, 7 és 10 hóra való előfi
zetési áraknak féle.
Január és február havakban megjelent számokkal
80 krért szolgálhatunk, mig a nem nagy készlet ki
nem fogy.
10 hónapra előfizetőnknek liagy IüAlapot kül
dünk 60 kr. csomagolási utánvéttel. 7 hónapra előfi
zetőnknek kisebb mű lapot 25 kr. csomagolási után
véttel.
77

77

77

TARTALOM: É l e t m e n t é s . Az életmentés hajdan és most. — Az
alakítandó országos életmentési egylet alapszabályainak terve
zeti javaslata. — Vizbefulás elleni készülék. — A birminghami
egészségügyi tanácskozinány. — E g é s z s é g . Hagymáz. —
Vegyes közlemények. — T á r c z a: Duruof léghajós megmen
tése. — Hirdetések.

É letm en tés a
Az életmentés hajdan és most.
(Felolvastatott a fővárosi iparosok körében 1875. febr. 25-kén
esti 73/4 órakor.)

Szerencsésnek vallom magamat, hogy hazánk
közműveltségének ily tekintélyes számú képviselői
előtt lehetek szószóllója az életmentés magasztos esz
méjének, mely az emberiség tevékeny műveltebbjeinek támogatása mellett hivatva van nemcsak az em
beri életnek veszélyektőli megmentését, hanem ezen
veszélyeknek megelőzését vagyis létrejöttöknek meggátlását tervszerűen és nagy siker eredményével léte
síteni, sőt az emberi nem sorstól sújtott millióinak
anyagi helyzete elviselhetésére és jóléte gyarapítására
is közreműködni.
Eme nagyszerű és sok irány felé kinyúló hasznos
működési köre az életmentésnek közvetlenül legújabb
korunkban ismertetett fel csak egész kiterjedésében,
midőn a tudományok, művészetek, ipar, társadalmi
élet és általában a közműveltségnek magasabb fejlő
dése folytán végre az emberiség szent ügye is méltó

elismerésben részesült, és magosabb fejlődésnek in
dult; mert nagy dolgok véghez vitelére nem voltak
már elégségesek többé a gazdagság, mérhetlen kin
csek. hatalom vagy egyátaljában a nyers tömeg, ha
nem a szorgalom, tanulmány és észtehetség, valamint
ezeknek összege az igazi műveltség volt az egyedül
alkotó és folytonosan fényes napként világitó hatalom
és erő.
De a műveltségnek igazán jótékony szelleme
csak akkor méltányolható eléggé, ha azt egyik nemes
czéljával, az emberiséggel karöltve látjuk haladni és
hogy voltak idők, midőn az emberiség ügye mellőztetett sőt sokszor lábbal volt tiporva: azt a történetnek
igen sok lapja bizonyltja.
Hogy ne kellessék sokkal előbbi időkre visszate
kintenünk, nézzük csak a finomságáért és állítólagos
műveltségéért sokak által annyira magasztalt lovagkort. Miként fogták fel e kor emberei az emberiség
ügyét, és az erre alapított életmentés eszméjének vál
jon az akkori felfogás és nézetek mellett lehetséges
volt-e tért foglalni?
A lovagiasságáért magasztalt ezen kor férfiai
ugyan minden lehető alkalmat kerestek és megragad
tak az erejére nézve gyöngébb nemnek védelmére le
hetni, sokszor éltök koczkáztatásával engedelmes rab
szolgaként legkisebb kívánságuknak vagy szeszélyük
nek hódolni ; sőt elismerjük azt is, hogy a lovag
legyőzött ellenségével rendesen nemesen bánt, hogy a
dicsőség, haza és trón védelmezéséért életét feláldozni
mindenkor kész volt, sőt azt is tudjuk, hogy a költé
szet és festészetnek e kor volt legtermékenyebb idő
szaka, egy más korban sem volt annyi ábrándos költő,
de egyszersmind oly sok és jeles festész mint ezen
korban, midőn az események a képzeletnek oly élénk
és korláttalan működést engedének.
De ha mindezen emelkedett álláspontu és nemes
dolgait az akkori időnek alaposan tanulmányozzuk az
embereket és cselekvényeiket vezérlő indokoknál ál
talában és nagyban hiányozni látunk egy alapérzést,
mely a műveltségnek csupán külmázával bíró lova
giasság érzetével épen nem azonos, az igazi ember
szeretet érzését.
Hogy az emberszereteti érzés az emberi kebelben
fölébresztve és igy az emberiségi ügy még legelső ki
fejlődésében sem volt, t a n u s i t j a annyi mindenféle
és általánosan ismert történeti adat. Az egymás elleni

türelmetlenségnek borzasztó áldozatai, a kivételes
osztály által semmibe nem vett iparos és nép osztá
lyok elnyomott helyzete; folytonos hadviselések, ezek
nél úgy a sújtott lakosság mint a csatában sebesültek
helyzetének figyelembe nem vétele, a kínzások, isten
ítéletek, boszorkányperek, rendszeres utonállás és
rablások sat. sat. és mégO mennyi
«- mindenféle kegyetOt/
lenség és az emberbaráti érzések nélkülözéséről tanús
kodó embertelenség tényei.
Voltak ugyan egyes emberiségi eszmétől áthatott
egyének, de ezeknek a lovagiasság közhangulatára nem
volt és nem lehetett befolyásuk, és ezek figyelembe
nem vétettek.
Mi e kort az életmentés eszméjéből tekintve,
kénytelenek vagyunk a setétség korának nyilvánítani,
e setétség csakis később a természettudományok fokonkinti fejlődésével párhuzamosan kezdett jótékony
derűbe általmenni. A nagy társadalmi átalakulást meg
kellett előzni az emberiség eszméje elismertetésének,
és igy látjuk keletkezni már a múlt század végével a
külömböző életmentési társulatokat és intézményeket,
melyeknek közös eszméjök abban állott, az emberi
élet nagyobb veszélyteljes mozzanataiban segélyt nyúj
tani, tehát működésük az emberszeretetnek már gya
korlati alkalmazásában állott.
Némelyike ezen múlt században keletkezett élet
mentési egyleteknek még ma is létezik és nagy tekin
tély és gazdasággal bir, különösen Angliában, hol az
élet emberei gyakorlati tért az életmentés eszméje
részére leghamarább elfoglalták.
Voltak olyan társulatok, melyek fizettek óriási
fizetéssel egyeseket,
öi/
' hogy
O*. ezek adandó alkalommal
embertársaikat veszélyből kimentsék, és ha ezen élet
mentők odavesztek, hátrahagyó ttjaikról is pazarul
gondoskodtak
Más társulatok ismét nem tartottak fizetett em
bereket, de a tagok önmagok az életmentést nemes
sport gyanánt gyakorolták, ilyen volt a Life-Boatli
intézet Angliában, mely ép a múlt évben ünnepié meg
fenállásának századik évét és 1824 óta már több mint
21,000 embernek életét menté meg.
Ugyan ez idő tájra esnek a tűzoltó-társulatoknak
A R C Z A,

Duruof léghajós megmentése.
K eszthelyi.
(Folyt, és vége.)
Mig a nyilt tengeren ezek történtek, Francziaországban
szakadatlanul Duruof és neje képezék a beszéd tárgyát.
Mindenki biztosnak hitte elvesztőket ; az expcditio sze
rencsés végeztéről senki sem mert volna még csak ál
modni sem.
llá t még midőn a „Figaro“ „biztos kútfőből" nyerni állitott s Duruofék halálhírüket tárgyazó táviratokat közölt, a
részvétteljes szánakozás oly nagy lön, hogy talán bárkinek
halála sem volt volna képes általánosabbat előidézni.
Duruof édes anyja kétségbeesésében M. Leverrier, a
csillagda jeles igazgatója véleményét kére ki a szállongó hírek
valódisága felől; ki is azonnal táviratozván Scott Róbertunk a

keletkezéseik, és mondhatni, hogy az általok elért
eredmény teljesen megfelel hivatásuk czéljának.
Ezen egyletek alakítása és működése mellett az
eszme érdekében főkép azt kell mint fontosat kiemel
nünk, hogy az emberbarátok szövetkezése által lehet
ségessé Ion az emberszeretet érzésének gyakorlati
érvényt szerezni.
(Folyt, következik.)

Az alakítandó országos életmentési egylet
.... alapszabályainak tervezeti javaslata.
(A belgiumi kir. és középp. életmentők társulata alap
szabályainak mintájára.)
VI. FEJEZET.
Vége.

Az egyleti pénzalap, ennek kettős pénztára és
rendeltetése.

21. c z i k k . Az egyleti pénzalap rendeltetése
szerint két pénztárba helyezendő, melyek közül az
Iső pénztár a kölcsönös segély-pénztár a mű
ködő tagok részére, melynek jövedelmi forrásai
a) a működő tagok tagsági díjjal ;
b ) e czélra hagyott, ajándékozott vagy egyéb mó
don befolyt összegek.
O
Rendeltetése mint föntebb emlitve volt a működő
tagoknak szükség esetében segélynyújtás.
IIik pénztár az életmentési ügynek saját pénz
tára, melyhez
a) a többi tagok tagsági és pártolói dijjaik,
b) külön e czélból hagyományozott, ajándékozott
vagy egyéb módon befolyt összegek képezik a jöve
delmi forrást.
Ezen pénztárnak rendeltetése minden az életmen
tési ügyhöz tartozó kiadásokat, — legyen az akár
külön életmentési működés szervezetére vairv kiter
jesztésére és ismertetésére szánt költség, fedezni, —
valamint nagyobb szerencsétlenség esetében való köz
vetlen segélynyújtás.
t,

..........i meteorologiai intézetbe, nehány perez múlva követ
kező választ nyeré:
„Nemcsak hogy nem való a halálhír, de épen e perezben
kaptam tudósítást, mely szerint a két léghajós, kikért ön külö
nösen érdeklődni látszik, szerencsésen megérkezett Grimbsybe.
Ezen távirat vétele után félórával egész Paris ujjongott
örömében; a megmentés híre villámsebességgel terjedt el min
den rétegében a népnek.
Nem sokkal ezután a ..Moniteur Universelles0 Calaisból
hasonló tartalmú sürgönyt közölt, mi által a megmentés híré
nek valódisága hivatalosan is constatáltatott.
Duruof tehát szerencsésen megérkezett Grimbsy kikötő
jébe ; megölelő még egyszer szabaditóit, s a befejezett nagy
vállalat feletti büszke öntudatában felemelt fővel lépdelt a
vendéglő felé, kisérve a jöveteléről eleve értesült lakosság
nagyrésze által.
Alig hogy megérkezett vendéglőjébe, mindenfelől a leggvöngédebb módon szívességi ajánlatokkal ostromiák.
Miután azonban Párisból táviratilag ötszász franknyi hi
tel utalványt kapott, minden ajánlatot köszönettel vissza
utasított.
A kristály-palotából is várta már egy üdvözlő távirat s
egy másik Cremornebői légutazási ajánlatokkal.

VII. FEJEZET.

ból készült, levegővel felfújt és teljesen vízhatlan
nyakkötő, mit egy pillanat alatt a nyakra lehet csa
Az élctinentési ügy terjesztése és szerveze varni. A nyakkötőről lóg le egy kis, segitséghivásra
ej o
?
O
O
téről.
szolgáló sip, és egy szinte nem nagy kulacs valami
22. c z i k k . Az életmentési ügy terjesztése az sziverősitővel megtöltve, hogy a vizben nehány óráig
egylet által kiadót fi folyóirat és ismertető könyvek tartózkodónak magát fel melegíteni és erejét továbbra
vagy füzetek által történik. Ezeknek kiadását az egy nyújtani iehető legyen.
Valóban kívánatos volna, ha mi is közelebbről
let magára csak úgy vállalhatja, ha az illető irodalmi
ismernénk e nyakkötőt, melynek segítsége mellett
mű az életmentés czéljának teljesen megfelel.
Az életmentés ügyének szervezése az egylet szak- különösen a szabad fürdők élvezőinek nem lehetne
tartani lábgörcs folytán, vagy úszni nem tudás esélyei
férfiai által külön tanácskozmányban létesítendő.
(Le Petit Journal).
Következő számban az itt vázlatosan előterjesz ben a vizbefulástól.
tett javaslatunknak egyes pontjaihoz saját szempon
tunkból fogunk hozzászól a ni.

A birminghami egészségügyi tanácskozmány.
Vizbefulás elleni készülék.

Az „ E n g i n e e r i n g " után

Bazin M. T. találmánya.

közli :

S ó ly m o s Itéla.

Nevezett készülékkel múlt évben tétettek először
(Folyt.)
nyilvános kísérletek a francziaországi életmentési
Morrison (baillie), Glasgowból, eme városnak
egylet alelnökének Noury de la Roncière admiralnak erős halálozásáról értekezett s előterjesztette a város
jelenlétében.
tanácsának ez ügyben tett rendszabályait, — Glasgow
Ezen kísérletek eredménye a legfényesebbnek tele van tisztátalan élethez szokott munkásokkal, a
volt nevezhető. Először egy csupán uszóöltönyben mi végett a ragályos bajok tűzvészként harapódzottak
lévő egyén ölté nyakára a készüléket, és a vízbe szét. Kilencz tizede e munkásoknak oly házakban lak
hagyta magát löketni, lemerült állcsucsáig és e mel tak együtt, hol 1—2 legfeljebb 3 szoba volt az egész
lett minden mozgás nélkül függélyes helyezetben ma épületben. A lég szükségkép tisztátalan volt, a halá
radt ; hasztalanul próbálta önmagát lebuktatni a viz lozás aránya különösen a gyermekek rendkívüli halá
alá, ez sehogy sem sikerült.
lozása által rémitően felszaporodott. 1865-ik évben a
Nem sokára egy másik egyén követte őtet. kinek város szivében 88 acre (hold) területen 51,304 egyén
vastag vitorla vászon paletot, szőr-mellény, halász- volt összetömörülve, tehát 1— 1 acrera 583 egyén
nadrág és nagy csizmák képezték az öltözetet, mely jutott. Több mint 10,000 ház falai kóranyaggal fertő
hez nyakkendőül a készülék szolgált, és e nehéz öltö zöttek voltak. Az egész város lakossága akkor 423,723
o
o
>
nyök daczára úszott feje a viz tetején, és azután lélekből állott és ezeknek 12%-ka oly házakban la
nevetést gerjesztett a kettőjük által próbált kísérlet, kott, melyek lakásra alkalmatlanok valának.
midőn egyik a másik fejét akarta a vízbe lebuktatni,
Ennek
folytán
a
már
akkor
is
erős
halandóság
e helyett azonban csak magát emelte a vízből ki.
(32:
1000
közt)
fokonkint
70-re
emelkedett,
és
egy
/
'
O
A jelenlévő admiral-alelnököt rendkívül érdeklé
1866-ban
alkotott
törvényt
csak
is
1870-ben
sikerült
a készülék, és a vele tett kísérletek eredménye, némi
foganatosítani.
10,000
ház
lebontatott,
mi
1,500,000
csekély javításokat maga is ajánlott a feltalálónak,
fontba
(15
millió
forint)
került,
ez
által
a
3—4
lábnyi
mit ez köszönettel elfogadni és megtenni Ígérkezett.
szűk
utczaközök
elenyésztelek,
hol
amúgy
is
min
Az egész készülék egy ruggyánta vagyis cautschouckdenféle bűnösök és csavargóknak találkozási helyük
A „Graphique” lap tudósítóját és rajzolóját kiddé hozzá, volt. — Mig ez intézkedés előtt a bűnesetek rémitően
ajánlván mesés Összeget arczképeért, s néhány az utazásra elszaporodtak volt, azóta jelentékenyül megfogyat
vonatkozó adat közléséért.
koztak. 1867-ben volt 10,899 Düneset följegyezve,
1873-ban csak 7869, és ezek közül is csak 44*8%
Duruof minden díj elfogadása nélkül rajzoltatá le magát,
s közölte az érdekesebb episódokat a tudósítóval.
ítéltetett el. Az egészségi állapot is nagyban javult.
Grimhsyből Londonba ment át, s megérkeztekor az in- Erős szavakkal követelte, hogy ily javítások megtedóháznál várakozó tömeg által lelkesült hurrahval fogad hetésére minden hatóság vagy községi elöljáróság is
tatott.
fel legyen hatalmazva, és bár eddig is már Glasgowban igen sok javítás tétetett, még 14—20 év kell,
Duruof volt az első, ki léghajón Francziaországból hogy minden tervezett javítás életbe léptettessék.
Angliába élve eljutott.
Mr. Walton egy másik társaság által épített há
A physica emberei kétségbe vonják a tengeri utak lég- zakról értekezett. Az által ok épített házak minden
hajóvali megtételének lehetőségét. Bizton hisszük, hogy Duruof egészségi kivánalmaknak teljesen megfeleltek. Hol a
sikerült vállalata ezen állítás megczáfolásánál hatalmas ténye
vízzel
öblített
félrelielyek
nem
voltak
létesíthetők
zőül tog szolgálni.
száraz
hamuval
telt
félrelielyek
állíttattak
fel
:
e
mel
Ha Duruof jó meleg ruhával és a szükséges élelmi czikkekkel lett volna ellátva, kérdés nem érte volna-e el épségben lett a draina ge-ra nagy gond fordittatott. Ilyen házak
ban könnyen lehet lakót találni. Ezen rendszer Belés baj nélkül Norvégia partjait? !
giumba is el Ion fogadva.
Dr. Acland Oxfordból komoly figyelembe ajánlá,
hogy a tanácskozás előtti kérdés sem nevelési, sem
•j

phisicai, sem vallásos, sem orvosi, de mindenekfelett
és minden iziben humánus. A b í r á l a t és é r z e l gés n a p j a i e d o l o g r a n é z v e e l m ú l t a k és
h a l a d é k n é l k ü l t e t t e k r e va n s z ü k s é g . A
n é p n e k m a g á n a k k e l l ez ü g y e t k e z é b e
v e n n i és a k o r m á n y n a k a n é p e t k ö t e l e s 
s é g e t á m o g a t n i . Az orvosi rendért általában fe
lel, hogy ez kötelességét nem fogja elhanyagolni.
Dr. Taylor a lyverpooli egészségügyi tanács el
nöke ama városnak nagy halandóságáról beszélt és
sok egyéb ok közül azt hozta fel, hogy e hely minden
nemzetbelieknek országútja, következéskép a járvá
nyos bajok folytonosan betörhetnek, és csak nemrég,
ha a muszka és német, himlőben szenvedő bevándor
lók az egészségügyi tiszt által el nem különítettek
volna, a himlőbetegség az egész városban el terjedt
volna. A hatósági testület minden lehetőt megtett,
hogy minden az egészségügyi rendszabályok szerint
történjék. 1870. évben több munkás lakok építettek,
erre 180,000 írt Ion fordítva. Ezen vállalat üzletileg
is nyereséget hozott, a mennyiben a töke 4%-tólit
jövedelmezett. Az egészségi eredmény azonban egyen
lőn nagy volt, mert azon házakban lakó 964 egyén
közül csak tizen (3 felnőtt és 7 gyermek) haltak el
egy év alatt a város óriási halandósága daczára.
E g é s z s é g *

Hagymáz.
Hagymáznak vagy typhusnak agyakoriabb és leg
veszélyesebb betegségeknek egyikét nevezzük.
Még nem igen rég idegláz vagy inláznak hívták,
mert a hagymáznál fellépő félrebeszélést, fejfájást, siketséget, idegrángatásokat és idegkimerültséget csak
is az idegeknek betegségeiből képzelték kimagyarázhatónak.
Azután hogy a bonczasztalon szerzett tapaszta
latok arról győzték meg az orvosokat, hogy a hagy
máz lefolyásánál nem az idegek és még kevésbé az
inak az egyedül szenvedő részek, megváltoztatták a
baj nevét, valamint az eddig keletkezése és előidéztetéséről való fogalmakat is.
Most már csak véletlen és csak elősegítő oknak
nézzük az áthülést, gyomorterhelést és egyéb ez előtt
nagy mértékben számbavett okokat. Igaz, hogy ezek
is részt vesznek sokszor a baj kifejlődésének előmoz
dításában; de a valódi, igazi oka a hagymáznak: az
e m b e r b e l s e j é b e j u t o t t romlásban lévő vagy
már meg is romlott állati anyagrészecskék, melyek
ezen romlásban létüket és erjedésképességüket foly
tatják bennt az emberi .test belsejében is, és ennek
folytán megmérgezik a vért és ez által az egész em
beri testet.
A hagymáz tehát nem egyéb megmérgezésnél, a
betegség jelleme: küzdeni a mérgező anyaggal és igye
kezni ettől szabadulni, ez azonban csak 4—5 hetes
hosszú és kínos szenvedés és kimerülés utján érhető el.
Ez alatt az emésztő szervek takhártyái gyulla
dásba mennek által, melynek ugyanott kifekélyesedés
a következménye. A külbőrön veres kiütések, a tüdő
ben és agyvelőben gyulladásos jelenségek lépnek fel,
a láz az egész betegség alatt rendkívül nagyfokú és a
szellemi képesség teljesen eltompulttá lesz.
s

Orvoslás bár minő szerrel csak igen ri kán mutat
határozott sikert fel, egyedül a hideg viz-gyógymódnak sikerült eddig sok esetben biztos eredményt hozni
létre.
Nem is a gyógyításról kívánunk szóllani, de a
baj elhárítása és megelőzéséről, mely által a hosszú és
kínos szenvedésektől a beteget előre megmenteni le
hetne.
Első tekintetbe veendő pont ennél az, hogy oly la
kásokban, hol sok emberi lénv összezsufoltan lakik, és
igy megromlott állati anyag-részekkel teli van a le
vegő. a fal és minden mi a szobában létezik, ott a
hagymáz gyakrabban lép fői, mint a tágas és alig ne
hány embertől lakott jobbmódnak tiszta szellőzött
lakszobáiban. Ennélfogva a lakások tultömöttségén
hatósági vagy egyéb utón segíteni kell. Hol azonban
a szegénység a betegségnek ezen szövetségese lehetlenné teszi igyekezetünket legalább a czélszerü na
pon kinti szellőztetésre szorítsuk, reábeszéljük és kér
jük az illetőket a szerint a mint hatalmunkban vagy
módunkban áll kényszerítés vau y kérés által jutni el
ezen czélhoz.
(Vége következik.)
Vegyes közlemények.

A „Szathmár" következő megjegyzést csatol lapunk
6-ik számában közölt felhívásunkhoz : A íölhivásnak engedve,
örömest veszszük át c közleményt és felhívjuk olvasóink figyel
mét a veszélyben forgó embertársaink életének megmentésére
eszközök és módokról gondoskodni, bzamos folyóuk annyi
emberéletet vészén évenkint áldozatul, hogy valóban megérde
melné a Szamos mentében egy a vízből kifogottak megmentésére
szükségesekkel ellátott bódé fölállítását, bol a megkivántató
segélynyújtásban részesülhetnének. És e fölhívást a városi ható
ság és megye figyelmébe ajánljuk, küldjenek a megtartandó
tanácskoznianyba képviselőt, és gondoskodjanak ez által a ve
szélybe jutott honpolgárok életéről!

Hirdetések.
Tettey Nándor OS Tsít könyvkereskedésében
(Budapest vácziutcza a vastuskónál) megjelent :

Nemorvosok használatára, különös tekintettel azon
határvonalok kijelölésére, melyen túl nemorvosnak
gyógyítani nem helyes. Irta Dr. D u d i t s Mi k l ó s ,
budapesti gyakorló orvos sat.
M ásod ik v á ltoza tla n kiadás.
Egy kötetben. 24 iv, 376 lap.

Ára fűzve 2 frt 80 kr , bekötve 3 ft. o. é.

Egy gimnáziumi tanárjelölt
helyben egyes órák adására ajánlkozik. Értesülhetni e
lap kiadó-hivatalában.
Egy t a p a s z t a l t és j ó bizonyítványokkal ellátott

néptanító keres alkalmazást
M

l

i

É r t e s ü l h e t n i e lap k i a d ó h i v a t a l á b a n

Nyomatott Neuer I-nál (országút és rostély-utcza sarkán.)

