
több czukor is van mint a tehéntejben. Az aludttej készítésében 
mesterek az oláhok. Szülőhelyemen, Pancsován, ez egykori határ- 
őrvidéken gyermekkoromban a környékbeli falukból hoztak az oláh 
asszonyok aludt tejet a piaczra, a mi igen keresett czikk volt. Sok
kal izletesebben készül még az aludt tej Szabadka környékén. Az 
itteni aludt tejet tarhónak hívják; kocsonyás állományú annyira, 
hogy késsel vágható s ha jól készül, egész tömegén át egynemű.

A  friss juhtejet egy üstben (rendesen czinezett réz) felforralják. 
Ha már jól felforrt, az üstöt leveszik a tűzről és a tejet kis faze
kakba (félliteres köcsögökbe) öntik, a melyeket a szabadban, vala
mely árnyékos helyen helyeznek el, míg bennük a tej 35—400 C.-ra 
le nem hül. Ekkor a fazekakat a szobába hozzák, hol mindegyikbe 
egy kávéskanálnyi készen tartott fermentumot tesznek és végre a 
befödött fazekakat vánkosok és más meleg ruhadarabok közé teszik. 
Hat—hét óra múlva már készen van a tarhó, melyet kellemes tej
saváért általában kedvelnek. P e t r o v i t s  D ö m e .
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XIX. A HOSSZÚ ÉLETRŐL*

Változó a sors kegyelme. Az egyik 
ember keresztül élve a gyermek- és ifjú
kor mámorát, és sokáig élvezve a férfi
kor munkásságát, megéri még az élet 
második virágzását is ; azt a kort, a 
mikor az ősz fíirtök glóriát alkotnak 
emlékekben gazdag feje körött; a mikor 
arczának ránczai mosolygóvá teszik nyu
godt, elégült tekintetét; a mikor az élet 
tapasztalásaival gazdagabb lett, mint 
a mily gazdaggá könyvtárak teszik a 
velőt; megéri az ősz haj tisztességét, 
a tapasztalat becsülését s a hosszú 
élet emlékének boldogságát: a másik 
pedig munkássága közepette, megrakva 
a tanulmányok, a tudás, a munkabírás 
kincseivel egyszerre zátonyra kerül,
— mint a távolról haza vitorlázó hajó 
gazdag rakodmányával, — megszakad 
élte fonala, s vele együtt örökre elvész 
az oly* nehezen, oly sokáig gyűjtött 
tudásának, munkaerejének értékes kin
cse is.

Valahányszor látom, hogy a sors

* K i v o n a t  F o d o r  J ó z s e f  ta n á r n a k  

a m . tu d .  a k a d é m ia  f. é .  m á ju s  3 l - i k i  k ö z 
ü l é s é n  f e l o lv a s o t t  é r t e k e z é s é b ő l .

élete derekán tör le egy-egy munkás 
férfiút, fájdalomtól dobban meg a szí
vem. Mennyit, gyakran pótolhatatlant 
veszít az oly idő előtt kioltott életben 
egy-egy család ; mennyit veszít gyakran 
egy egész nemzet, sőt az emberiség!

És hányan szakíttatnak ki ily mó
don az élők sorából akkor, a mikor 
testük még munkabíró, szellemük kin
cset ér!

Régóta él bennem az a nyomasztó 
aggodalom, hogy épen a mi népünk 
iránt mostoha a sors; sajnálja tőlünk 
legnagyobb ajándékát: a magas kort. 
Dessewfy Emil és Aurél grófok, Eöt
vös József báró, Lónyai Menyhért gróf 
aránylag fiatalon haltak m eg; Széchényi 
életét is korán, nagyon korán törte 
meg a szellemi halál, sőt aránylag 
Deák is rövid életet élt. Kisfaludy 
Károly, Vörösmarty, Arany, — Balassa, 
Izsó, Huszár —  számosán, épen leg- 
jelesbjeink, korán költöztek el közülünk.

Ezzel szemközt látjuk, mily nagy 
kort ér meg a külföld sok ismeretes 
államférfia, tudósa, költője. Thiers, Pal- 
merston, Gorcsakov, Herschel, Hum
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boldt, Béranger, Göthe, Hugó Victor, 
Auber közel egy-egy századra terjedő 
életet éltek!

Véletlen és látszólagos dolog-e az, 
hogy annyi jelesünk hal meg ai'ánylag 
fiatalon ? avagy termésvMi törvény ez 
M agyarország népe között ?

Ezt a kérdést óhajtottam minde
nek előtt tudományos alapon megvilá
gosítani.

A legnehezebb s eddig eldöntet
len kérdés, hogy minő nagy kort ér
het meg az ember, kedvező hygienikus 
körülmények között. Számos búvár 
foglalkozott az élet határának kérdé
sével — . mondjuk meg mindjárt, — si
kertelenül.

Az alap, a melyből kiindulva 
megállapítani kivánták a remélhető 
élet határát, fölötte hiányos volt.

A régi írók isteni csodának tulaj
donítottak szerepet az életkor meg
szabásában és mesés korokat említenek : 
Methusalem kora nem áll egyedül az 
ókor irodalmában. P l i n i u s é s  V a- 
l e r i u s  M a x i m u s  egy kis sziget 
királyáról állítják, hogy 803 évet élt. 
Újabb korból is vannak hasonló mesék 
följegyezve. Az alchimisták egyik ravasz 
mestere, A r t i p h i u s  elhitette kor
társaival, hogy a bölcseség kövének 
segítségével már 1029 éves. Sőt a 
18-ik században is akadt oly szemfény
vesztő, a hírneves S t. G e r m a i n, 
a ki állítá, hogy több száz évet élt, 
beszélt V-ik Károly császárral — sőt 
Jézus Krisztussal is, s kor társai elhit
ték; a magas körök Olasz-, Német-, 
Francziaországban ünnepelték, királyok, 
udvari hölgyek, hadvezérek titkos sze
reit mesés áron vásárolták.

De ne foglalkozzunk e csalókkal,
A természetbúvárok (Aristoteles, 

Buffon, Flourens) a test fejlődése 
alapján kivánták az emberi élet tar
tósságát megszabni. Az állatvilágból vet
ték a példát s alkalmazták az em
berre. Szerintök az ember életének 
normális határa 90 — 100 esztendő, 
azonban esetleg elélhetne 200-ig és 
még tovább is. Hagyjuk az ő elmél

kedéseiket is ; nem bízhatunk meg 
bennök.

Majd a statisztikusok összeírták a 
világ minden részéből a példákat, a 
melyék némely embernek hosszú éle
téről tanúskodnak. Ezek az adatok 
fölötte érdekesek és bizonyitékok len
nének, ha tényeken alapulnának és 
nem — mint többnyire — meséken. 
Nem mesebeli férfiu-e Spodisvode ma
gyar érsek, a ki 185 évet élt? Nem 
az-e a temesvári Rovin János, a ki 
1741-ben halt meg, állítólag 172 éves 
korában, míg felesége Sára 162 évet 
élt ?

De ne vessük el egészen ezeket 
az adatokat. A legmegbízhatóbb és 
legújabb följegyzések is számos egyé
nek fölötte nagy koráról tanúskod
nak. így a Registrar General pl. 1869* 
ben Angliában 62 egyént mutat ki, a 
kik 1 oo-ik évükön felül haltak meg ; ne
vezetesen egy férfi 111 és egy nő 114 
éves korában.

F o i s s a c, jeles és szellemes fran- 
czia író egybeállította a biográfiái iro
dalomból számos hírneves • férfiúnak 
a korát, melyet megért, s ily módon 
tanulmányozta a kort, a melyre az 
ember számíthat.

Az ő érdekes adatai szerint a 34 
ókori bölcsész átlagban 84 évet és 
5 hónapot élt, (köztük Leontiumi 
Gorgias 109-et, Theophrastes 107-et), 
ellenben 34 újkori hírneves bölcs 
csupán 67 évet és 2 hónapot élt át
lagban, vagyis 14 V4 évvel kevesebbet, 
mint az ókoriak. A régi bölcsek törőd
tek a test fizikai és morális fejleszté
sével és nem csupán bölcsen beszéltek, 
hanem egyszersmind bölcsen éltek. 
F o i s s a c egybeállítása szerint a tör
ténelem 114 leghíresebb orvosa köze
pesen 68 évet élt; 73 költő, kiket 
szintén az egész emberiség történeté
ből válogatott egybe, 62V3 évet élt, 
50 zeneköltő 63 V4 ével stb. Kell-e 
bizonyítanom, hogy ezek az adatok is
— bármily érdekesek — , nem képe
sek azért feleletet adni arra, hogy a 
mai korban, a különböző népek között,
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a különböző foglalkozású emberek mily 
kort érnek el.

Pontosabb úton jár C a s p e r  s 
utána sok más statisztikus. Összegyűj
tötték a különböző állásban levő, kü
lönböző foglalkozású egyének korát 
haláluk idején, s ebből számították 
ki, hogy amaz állású vagy foglalkozású 
egyének közepesen milyen kort érnek el.

Ismerem jól e módszer hiányait, 
úgy mint mindnyájan ismerték a statisz
tikusok, a kik kutatásaikhoz fölhasz
nálták. Azonban kellő elő vigyázat mel
lett sok hiba kikerülhető, s arra a 
czélra, a mire hygieniai tanulmányom
ban szükségem van, az egyedül alkal
mazható, azért én is e módszerrel él
tem.

Tudni akartam: milyen kort érnek 
el nálunk Íróink, művészeink, tanáraink, 
tudósaink, politikai férfiaink, biróink, 
orvosaink, technikusaink, úgyszintén bir
tokosaink, főuraink, az úri nők— szó
val a társadalom java — és minő kort 
érnek el a hasonló állású és foglal
kozású egyének másutt, — pl. Angliá
ban, Ausztriában, Németországban, hogy 
ennek nyomán egybehasonlíthassam a 
mi férfiaink valamint nőink megélt korát 
más nemzetekével, s ennek alapján ki
deríthessem, vájjon véletlen és látszóla
gosa, avagy bűneinkért sújtó természeti 
törvény-e, hogy oly sok jelesünk hal 
meg fiatalon.

Vizsgálódásom czéljára az utolsó 
10— 15 év alatt elhúnyt megfelelő 
állású és foglalkozású férfiak és nők kö
zül mintegy 15,000 egyénnek a korát 
gyűjtöttem össze és vettem számításba.

E számítás alapján a társadalom 
javából való férfiak kora volt * haláluk 
idején:
Magyarországon . . . . 59*3 év
Ausztriában............................65*1 »
Németországban . . . . 68* 1 » 
A ngliában............................70 6 »

Ez az adat megdöbbentő. Ugyan
azon állású, ugyanazon foglalkozású 
egyének 11 és 1/3 évvel élnek hosszabb 
életet Angliában, mintegy q évvel ébiek 
hosszabb életet Németországban és mintegy

5*<? évvel hosszabbat Ausztriában, mint 
Magyarországon.

És e számoknak még nagyobb 
jelentőségük van, mint az 59 és 
70 évnek egymáshoz való aránya. 
Ugyanis az ember életéből az első 25 
esztendő az erő-, az anyaggyűjtés ideje ;
— ezen túl kezdődik a hasznos munka 
életszakasza. E szerint a magyar társa
dalom kiváló állású férfiai csupán 34 
munkásesztendőt élnek meg, holott 
Angliában megélnek 4 5-öt, Németor
szágban 43-at s Ausztriában 40-et —- 
a munkásélet tehát épen egy harmaddal 
rövidebb Magyarországon mint Angliában 
s egy negyeddel r'óvidebb mint Német
országban.

Ki volna képes számokban kifejezni 
azt a veszteséget, a mit a nemzetnek az 
okoz, hogy társadalmunk java férfiai 
általában oly fiatalon halnak meg ? És 
ki tudná pénzben kiszámítani annak ér
tékét, ha társadalmunk amaz osztályai
ban mindenkinek az életét 9 avagy 
111/3 évvel —  a tudás, a tapasztalás, 
az érett Ítélet éveivel birnók meghosz- 
szabbítani!

Es meg lehet hosszabbítani az életet ?
Merész kérdés. Olyan kérdés, a 

melynek megoldását az ókor orvosai, 
a mágusok, a chaldeusok, a középkori 
alchimisták annyiszor tűzték maguk elé !

Hogy megfelelhessünk, menjünk az 
indukczió utján. Vizsgáljuk, minő ténye
zőkből alakul a rövid élet a magyar 
társadalom osztályaiban, s minő ténye
zőkből á hosszabb élet a külföldiek 
között.

A kijegyzett magyarországi, német- 
országi, angol, úgyszintén franczia és 
osztrák elhúnytakat állásuk s foglalko
zásuk szerint csoportokba osztottam, s 
vizsgáltam az egyes csoportok korbeli 
viszonyát.

A tudósokkal kezdem. Ismerjük mind-* 
nyájan a tudósnak és tanárnak életpá
lyáját. Tudjuk, minő közülök a legtöbb
nek az ifjúsága, minő további életmun
kája, minő testének ápolása s szellemé
nek zsarolása. —  És milyen életének 
tartóssága ?

19*
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A elhunyt magyar tudósok és taná
rok közepes kora 51*8 esztendő volt; 
az angoloké 67-9, a németeké 68;3, a 
francziáké 71*1, az osztrákoké 63*5; 
vagyis az osztrákok 11*7 az angolok 
16*1, a németek 165 s végre a fran- 
cziák 19*3 évvel hosszabb életűek mint 
a magyarok. A magyar tudósnak és 
tanárnak 26*8 munkáséve van, a fran- 
cziának 46*1, tehát közel még egyszer 
annyi! Nem véletlen tehát a Dumas-k 
és Chevreuil-ök, a Buffon-ok kora Fran- 
cziaországban!

Szellemi munkával foglalkoznak az 
írók és művészek i s ; azonban kell-e mon
danom, hogy e munkájuk jellemében 
egészen más, mint a tudós és a tanár 
munkája. Kevésbbé fárasztó, kevésbbé 
kimerítő; inkább izgató és elevenítő, 
íróink és művészeink átlagos kora 54*4 
esztendő volt; az osztrákoké 61*9 (7-5 
évvel több), a németeké 64*1 (+9*7), 
a francziáké 66-1 (+11*7), az angoloké 
69-6 (+15-2).

Az orvosok kora Magyarországon 
55*0, Ausztriában 62*5 év. A bírák kö
zepes kora Magyarországon *60*9 év,— 
Németországban 70-5 (+9*6), Angliá
ban 72-8 (+11*9); az- ügyvédeké Ma
gyarországon 56-4, Angliában 7 2*3.

A közhivatalnokok kora Magyarorszá
gon 58*4, Németországban 68*3, Angliá
ban 73*5 év.

Az államférfiak csoportjába gyűjtöt
tem mindazokat, a kik a politikai téren 
mint főhivatalnokok, képviselők szere
peltek. — Közepes koruk Magyarorszá
gon 64-3, Ausztriában 66'1 (—|— 1 *8), 
Németországban 69*0 (—f—4*7), Franczia- 
országban 69*5 ( + 5 ’2) és Angliában 
71*1 ( + 6 #8) év. Észrevehetjük, hogy 
e téren Magyarország száma mily jelen
tékenyen emelkedett s most már kezdi 
megközelíteni Ausztriáét, sőt Német
országét is.

A förangáak és birtokosok átlagos 
kora Magyarországon 63*1 év ; az osztrá
koké 68-3 ( +  5-2), a németeké 69*0 
( +  6-9), az angoloké 69-4 ( + 7 ‘3)-

Megint az osztrákok állanak legkö
zelebb hozzánk s leginkább felülhalad

nak bennünket az angolok; azonban 
azt is láthatjuk, hogy a különbség kö
zöttünk és a különböző nemzetbeliek 
között megint kisebb.

Az egyházi férfiak  között katholi- 
kus egyházi férfiaink közép kora volt 
67*2 év (angol katholikus egyházi fér
fiaké szintén 67*2, számuk azonban oly 
kevés [15], hogy ez adatra nem fektet
hetek súlyt), más keresztény vallású egy
házi férfiak átlagos kora pedig 650;  
az angolországi állam-vallású egyházi 
férfiak középkora 74*3 — vagyis 6*6 
évvel több mint a magyar katholikus és 
9*3 évvel több, mint a magyar más ke
resztény vallású egyházi férfiaké.

Egyházi férfiaink tehát, nevezetesen 
a katholikusok, tetemesen felülhaladják 
a más állásúakat a kor szempontjából 
s igen megközelítik a legkedvezőbb 
korviszonynyal bíró nemzetet, az angolt.

Még csupán a katonák közép korá
ról kivánok megemlékezni. A kijegyzett 
katonák száma kevés, úgy, hogy részle
tesebb egybehasonlításra nem használ
ható. A közepes kor az osztrák-magyar 
hadsereg tagjainál 70*2, az angoloknál 
69*5, a francziáknál 73*0, s végre a 
németeknél 73 7 év volt.

A katonaságnál jóformán egyenlő 
nagy kort érnek el a különböző ország
beliek, nyilvánvaló következményekép 
annak, hogy a katonáknak nagyjában 
egyenlő, egészségi szempontból kedvező 
életmódjok van.

Azokat az állásokat és foglalkozá
sokat, a melyek a társadalomnak leg
jelentékenyebb részét teszik, befejeztem. 
Más foglalkozásbeli férfiakról egyáltalán 
kevés adatot gyűjthettem, úgy, hogy 
azokat behatóbb egybehasonlítás alá 
nem vonhatom. Nem hagyhatom mind- 
azáltal ezeket a töredékes adatokat se 
megemlítés nélkül, mert hézagosságuk 
mellett is igen tanulságosak.

így pl. Magyarországban 159 elhúnyt 
technikusnak korát találtam az utolsó 14 
év alatt följegyezve, kiknek közepes 
koruk 52-1 év volt, vagyis valamennyi 
eddig ismertetett foglalkozás között 
majdnem a legalacsonyabb! A szin
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tén csekély számmal följegyzett német 
és osztrák technikusoknak hasonlóképen 
legalacsonyabb életkoruk volt hazabe- 
lieik között. —  Valamivel nagyobb kö
zepes kort értek el nálunk a színészek 
(54*3); számuk azonban kevés (47) a be
hatóbb egybehasonlítás czéljára. A né
met színészek (60 egyén) közepes kora 
66'3 év. — Jóval nagyobb közepes kort 
értek el a kereskedők. 214 magyarországi 
kereskedő közepes kora 58*1 év volt; 
158 német kereskedőé 68*5.

Mielőtt az eddig felsorolt adatok 
méltatásába bocsátkoznám, megemlék- 
szem még a nők közepes koráról is a 
tanulmányozás alá vont országokban.

A kijegyzett nőket Magyarországon 
két csoportra osztottam: ú. m. főran- 
gúak, birtokosok nőire és más osztály
beliek (ú. m. tudósok, tanárok, bírák, 
stb.) nőire. Angliából, Németországból 
és Ausztriából gyűjtött adatok főké
pen főrangúak nőire vonatkoznak és 
ennélfogva az első csoportbeli magyar 
nők korát kell az idegen nemzetbeliek
kel egybehasonlítanom.

A magyar magasrangú nők közepes 
kora (136 egyén) 63*7 év; az osztrá
koké (kevés adat; 32 egyén) 62*6 
(—i*i év); a németeké (110 e.) 68*5 
(-}~4*8) és az angoloké (461 e.) 72*1 év.

Ezek szerint a magyar magasrangú 
nők korviszonya eléggé kedvező, szem
közt a külföldiekkel. A mily örvende
tes ez a jelenség, annál feltűnőbb és 
sajnálatosabb a korviszony,, a melyet 
ama magyar nők között tapasztalunk, 
a kik, ámbár nem főrangúak, a társada
lomnak mégis magasabb osztályaiba tar
toznak. Ezeknek közepes koruk ugyanis 
(707 feljegyzés alapján) csupán 51*6 
év; 21*5 évvel kevesebb, mint az an
gol nőké ! És még feltűnőbb és sajná
latosabbnak tűnik fel ez a viszony, ha 
meghalljuk, hogy az említett 707, ezen 
osztályba tartozó nőn kívül még 89 volt 
feljegyezve, a ki 25 éves kora előtt 
húnyt el (=12*5°/0), holott a 136 25 
éven túl levő főrangú nőn kívül még
4 (=2*9 °/0) 25 éven aluli volt följe
gyezve.

Noha elégtelenek az adataim, fel 
tűnőségük miatt mégis meg említem’ 
hogy az utolsó 14 év alatt elhúnyt s 
a lapokban följegyzett írónőink (23 
egyén) közép kora (a 2 5 éven alul meg
holtakat nem számítva) csupán 48*5 év 
volt, holott az angol Írónőké 73*9, a 
németeké 68* 1. Sőt színésznőink (39 
egyén) átlagos kora (a 25 éven alul el- 
húnytakat nem számítva) csupán 45*7 
esztendő volt, holott az egyébként szin
tén kevés számú német -színésznőké (28 
egyén) 64*2, az osztrákoké (16 e.) 67*2 
év. — Nem hagyhatom megemlítés 
nélkül, hogy ezeket a szerfölött ala
csony számarányokat a magyar nőknél 
legalább némi részben talán az is okozza, 
hogy lapjaink különös gondossággal 
jegyzik föl az elhúnyt nőket, s közöttük 
épen a fiatalon elhúnytakat. Az a 
valóban ijesztő arány tehát bizonyos 
részében lapjainknak s levelezőiknek 
lovagiasságában találhatja magyarázatát. 
Mindazáltal kétségen kívül való, hogy 
ezt le is számítva, a magyar nők élete, 
arányítva a magyar férfiakéhoz, és a 
magyar főrangú nőkéhez, valamint a 
külföldi nőkéhez, nagyon alacsony. Ez 
a körülmény figyelmet és beható meg
fontolást érdemel!

Láttuk az előadottakban minő kor
ban halnak meg közepesen számítva 
Magyarországon s a külföldön a társa
dalom legfontosabb állásait elfoglaló 
egyének. A számok értelmét, röviden 
egybefoglalva, e következőkben fejez
hetjük k i :

Magyarországon egyátalában alacso
nyabb korral halnak meg az emberek, 
mint a külföldön; legközelebb áll még 
hozzánk ebben a tekintetben Ausztria, 
azután jön Németország, majd Franczia- 
ország és végül Anglia.

Továbbá:
A legszomorúbb korbeli viszonyt ta

pasztaljuk nálunk a tudósoknál és tanárok- 
nálj íróknál és művészeknél, orvosoknál, 
bíráknál s ügyvédeknél, technikusoknál és 
kivált ezen osztályok nőinél; javul a 
viszony a politikai férfiaknál, a főran-
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gúaknál, a férfiaknál úgy mint a nőknél, 
valamint az egyházi férfiaknál, a mely 
utóbbi osztályok megközelítik a külföld 
hasonló állású férfiainak középkorát, sőt 
pl. Ausztriáét egy s más irányban kissé 
felül is haladják.

Végre:
Nálunk szerfölött nagy különbség 

van a tudós és tanár, az író, az or
vos, áz ügyvéd és bíró, a technikus 
közepes kora, meg az államférfiak, fő -  
rangúak s egyházi férfiak kora között; 
pedig a külföldön, nevezetesen Angliá
ban és Francziaországban a tudós, ta
nár, író, művész stb. vagy ép oly nagy 
kort ér el mint a pap és a főrangú, vagy 
csak igen kevéssel alacsonyabbat.

Világos pedig ebből, hogy az ala
csony középkort nálunk lég főképen a tu
dósok, tanárok, írók, művészek, szóval a 
szellemi munkások mostoha, rövid élet
kora tételezi f ö l .

E tényeket konstatálva, feladatom 
jóformán be van fejezve. Azok alap
ján bárki tovább fűzheti reflexióit, 
nevezetesen gondolkodhatik és Ítélhet 
a fölött, hogy mi oka annak, hogy ná
lunk az élet egyáltalán rövidebb mint 
pl. Angliában, s nevezetesen, hogy 
épen a szellemi munkások olyannyira 
sujtvák életük fonala szempontjából, 
szemközt a hazai más, szerencsésebb 
osztálybeliekkel, valamint a külföldnek 
hasonló foglalkozású egyéneivel.

Legyen szabad saját véleményemet 
röviden előadni.

Mik a rövid élet okai s mik a hosz- 
szú élet feltételei ?

Erre a kérdésre egészen önma
gától kínálkozik az a felelet, hogy a 
rövid élet okai a hiányos lakásvi
szonyok, rósz táplálkozás, czélszerűtlen 
életmód, elégtelen kényelmi eszközök 
stb. — s a hosszú élet föltételei a 
mértékletes élet, az egészséges táplál
kozás, az egészséges lakás, kényelem 
és tisztaság, lelki nyugalom stb.

Nem kivánok mind e dolgoknak 
részletes fejtegetésébe bocsátkozni; nagy 
részök úgyis általában ismeretes. Csu
pán egy példát kivánok elmondani

a hygienikus életmód illusztrálására- 
L u i g i  C o r n a r o ,  a hatalmas velen- 
czei család dúsgazdag ifjú tagja bősé
gesen élvezte mindazokat a gyönyöröket, 
miket ifjúság, vagyon és olasz vér nyújt
hat. Ennek következtében elgyengült; 
köszvény és álmatlanság, valamint élet
telen gyomor voltak társai, s orvosai a 
halál martalékául tekintették. Az élet 
szeretete s az okosság azonban cso
dát mívelt. Luigi Cornaro megváltoz
tatta életmódját. Paduában, egészséges 
helyen kastélyt építtetett, a mely biz
tosította a tél hidege és a nyár for
rósága ellen; naponként 12 unczia 
szilárd eledelt s ugyanannyi bort vett 
magához, s e rendtől semmi szín alatt 
sem tért el. Tizenkét gyermeket gyűj
tött maga köré, s kedves életökben s 
víg játékukban gyönyörködött. Napja 
nagy részét munkával töltötte, de nem 
a kifáradásig; művészekkel, tudósokkal 
együtt dolgozott, de nem a kimerülé
sig, — nevezetesen egyre törekedett 
szüntelenül, hogy lelkének nyugodal
mát s derültségét mindenkor megőrizze.
— És ezen valóban hygienikus életmód 
mellett a halálnak szánt ifjú elérte kö
zel a 100-ik évet.

A rövid és a hosszú életnek egyik 
oka az öröklés is.

Hihetetlen, mennyire függ az em
ber — épen úgy, mint az állat — az 
örökléstől. így függ az ember rövid 
avagy hosszú élete is apái életének 
tartósságától.

‘Voltalcépen nem az életet örökli 
az ember az apjától, hanem a testének 
azt a szerencsés alkotását, hogy a meg
betegedés ható-anyagainak képes ellent- 
állani. És ellenkezőleg az a gyermek, a 
ki elgyengült, rövid életű szülőktől 
származik, magában hordja a testi gyar
lóság magvát, s a rövid élet átkát.

A hosszú élet öröklésének érdekes 
példái vannak az irodalomban.

Az élet öröklésének egyik bizo
nyítéka az egyes nemzetek főcsalád
jainak régisége is. Családok, a melyek 
valamely nevezetes tettükkel fölmerül
nek a történelemben, fölötte különböző
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tartosságúak. A legtöbb család 2— 300 
esztendő alatt elpusztul; ezek nyilván 
rövid életet és kevés szaporaságot örö
költek; mások ellenben fölötte sokáig 
maradnak fenn, elszaporodnak, sok mel
léknemzetségre szakadnak: ezek tartós 
életei kaptak s hagynak is örökbe.

Látva a hosszú élet öröklésének 
példáit, megértjük, miért hosszabb az 
élet általában Angliában, mint minálunk. 
Látva az öröklésnek ezt a fontos sze
repét, nekünk, magyaroknak kétszeresen 
kell törekednünk az élet meghosszabbí
tására: önmagunknak s a jövő nemze
dékeknek jobbra fejlődhetése érde
kében.

És én nem habozom kimondani, 
hogy az apának nemcsak arra kell 
törekednie, hogy gyermekeinek s uno
káinak vagyont gyűjtsön, hanem — egész
ségének fenntartásával és fejlesztésével
— arra is, hogy nekik a hosszú élet 
öröklésére reményt, kilátást nyújtson.

Másik kútforrása a rövid élet
nek, különösen a mi szellemi munká
saink rövid életének, a mostoha ifjúság, 
a sanyarú tanulóévek.

Mindnyájan tudjuk, minő életviszo
nyok között növekedik fel nálunk a 
szellemi munkásoknak, a tudósok, taná
rok, írók, orvosok, ügyvédek, bíráknak 
stb. legnagyobb része. A vagyonosság 
ezen pályákra készülők között kevéssé 
általános; csak kevés apa bír tanuló 
gyermeke számára egészséges existen- 
tiát, kényelmet és gondos nevelést biz
tosítani tanuló ifjúsága éveiben, tehát 
abban a korban, a mikor teste épen 
a legtöbb gondot követeli, a mikor 
legkönnyebben megfészkeli magát tes
tében valami később halálra vezető kór 
csírája.

A legtöbb a szülői háztól távol, 
idegen családban nevelkedik, a hol 
rendesen se a lakás, se a tisztaság, se j 

a táplálás ki nem elégítő, de még ke- | 
vésbbé a felügyelet az ifjú fejlődésére, j 

Ehhez járúl a többnyire rósz egész- ! 
ségi állapotban levő, zsúfolt iskola, 
dohos levegőjével, tisztátlanságával, po
rával ; továbbá tanulás-rendszerünknek

főleg a sok nyelvtanulással el halmozott 
volta s mindenek fölött a »conditio«- 
tartás, az óraadás, —  a zsenge korban, 
csekély pénzért tanitás. Hogyan fejlőd
jék ilyen viszonyok, között ép és erős 
test, a mely később a foglalkozás fárad
ságainak, az idő viharának ellentálljon ?!

Minő más az élete folyása az an
gol ifjúnak, valamint a francziának is!

Intemátusokban, kollégiumokban 
nevelik őket, a mely intézetek nem 
is hasonlíthatók azokhoz a kollégiu
mokhoz, a minőket én ismerek Magyar- 
országon. Tisztaság, rend, kitűnő szel
lőzés, jó táplálék, rendes, nem túlsá
gos munka, tanulás és mindenekfelett 
a testgyakorlás minden nem e: lovag
lás, úszás, lapdajáték, evezés, verseny- 
futás, vivás stb.: ezt nyújtja az angol 
college! — Majdnem azt hinné az 
ember, hogy a régi görög gymnasiumo- 
kat . látja bennök újra, a melyeknek 
főfeladatuk volt ép test fejlesztése. És 
ez angol és franczia college-ekbol 
mégis minő férfiak — tudósok, mun
kásemberek — kerülnek ki !

És a mit mondhatunk az ifjúság
nak hazánkban antihygienikus fölneve
léséről, nagy részben ugyanazt mond
hatjuk a férfikor életmódjáról is. A ma
gyar férfiú, — az ügyvéd, az orvos, a 
bíró, a hivatalnok stb. — életét meglehe
tősen egészségellenes módon tölti el.

Ha foglalkozása teendőit végezte, 
elmegy a kaszinóba, a körbe, a klubba — 
és kártyázik. Ül a füstben és elkártyázik 
óra és óra hosszant, — napról napra, 
évről évre. —  Egészen más megint az 
angol társadalom hasonló állású s fog
lalkozású férfiainak az élete. A kocsizás, 
lovaglás, vadászás nem egyes főurak 
sportja, hanem általános, edző időtöltés. 
De nemcsak ezt, Angolország művelt 
férfiai az edző sport minden nemét ki
tartással és öntudattal űzik. Egész ön- 
kénytes katonáskodó rendszerük, úgy- 
szinte utazókedvük nem egyéb, mint ál
talános sport, a test edzése érdekében. 
Nemrég hunyt el Anglia hires postaügyi 
minisztere, F a w c e 11. Az angol illusz
trált lapok egész életét képekben ábrá
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zolták: ott volt Fawcett mint a csolna- 
kázó egylet működő tagja, felgyürt ing
ujjal, izmos karokkal, —  Fawcett mint 
a cricket-club működő tagja, — mint 
lovagló, kocsizó stb. Nálunk csolnakázó, 
cricketező minisztert el se tudnánk 
képzelni; kártyázót . . . igen. Vagy 
megemlítem Anglia nagy pietistáját és 
politikusát, Gladstonet. Ki nem tudja, 
hogy e nagy korú, véghetetlen munka
erejű férfiú szabad óráiban, izmainak 
és tüdőinek elevenen tartására . . . 
fát vág!

A mi egész társadalmunk — hogy 
egy nem épen szép kifejezéssel éljek
— lusta; a testet edző, férfias és egész
séges mozgást — kevés kivétellel — 
nem kefesi. Nincs is sehol oly intéz
ményünk, a mi igazán a test egészsé
gére szolgálna s általán használható 
lenne. A tornázás és tornacsarnokok 
nem pótolhatják a mozgást a szabad
ban. Anglia minden városának vannak 
lapdázó terei, benn a városban; — 
nálunk semmi.

Sőt fővárosunkban az egyszerű sétá- 
lást sem űzhetjük. Hova menjünk? a 
sugárútnak a porába, kocsi-tengerébe, 
kátrány-bűzébe ? a dunapart aszfalt-ol- 
vasztó forróságába? Egy fölötte egész
séges sétánk lehetne: gyalog ki a budai 
hegyek közé. De ki vállalkozhatik erre ? 
Mire árnyékot ér a fáradt tüdejű városi, 
portengert kell átvándorolnia, vagy 
zsúfolt kocsiban utazást tennie. Egy 
árnyékos sétáló út, ki a hegyek közé, 
megbecsülhetetlen hygienikus nyere
ség lenne a fővárosra nézve.

A mily keveset törődik testével 
társadalmunk férfiainak szine és java, ép 
oly keveset, sőt még kevesebbet gon
dolnak testük edzésére nőink. Az ő 
foglalkozásuk országszerte otthonülés. 
Az angol nő nem így él. Szereti a 
szabad természetet, játékokat, lovaglást; 
nevezetesen az utazást, hegyi tourokat.

Egyetlen egy örvendetes testmoz
gást karoltak fel némileg újabb idő
ben hölgyeink is : a korcsolyázást. En
nek a helyes fejlesztésére, általánosítá
sára méltán hatóságilag kellene befolyni.

Jó testmozgás még — melyet nőink 
szeretnek is — a táncz. Ha Magyar- 
országon a táncz nem volna olyannyira 
a luxus kultusza és oly kevéssé az 
egészség és szórakozás eszköze: egész 
jó lélekkel ajánlhatnám is.

Vannak nemzetünkben is kivételek, 
a kik testmozgást űznek, mint akár az 
angolok, a kik serdülő korukban egész
séges viszonyok között nevelkednek
—  mint az angolok: ezek főne
meseink (férfiak, nők) és katonáink. 
Láttuk, hogy ezek az osztályok va
lóban egészség és élettartósság tekin
tetében megközelítik az angolokat. Én 
az általános hadkötelezettséget fölötte 
üdvösnek tartom ifjainkra nézve. Az a 
katonai szolgálat testileg s egyszersmind 
erkölcsileg is fejleszti ifjúságunkat.

A tudósok, a tanárok, szóval a szel
lemi munkások veszítik el életük ja
vát a kora halál által; — azok a 
férfiak, a kiknek értéke a korral, a 
tudománynyal és tapasztalással n o ; a 
kiknek elvesztése a társadalomra szel
lemi tőkeveszteség!

Sokat, igen sokat kellene tennie az 
államnak, társadalmunknak, hogy e fér
fiak életét meghosszabbíthassa. Egyet 
azonban megtehet, mert ez kezeiben 
van! az ifjúság nevelésének reformja.

Ha volnának ennek a nemzetnek
—  s lenniök kellene — milliói, a me
lyeket —  talán az ezredéves fönállás 
örökemlékére — angol avagy franczia 
rendszerű kollégiumokba fektetne: az
zal, úgy hiszem, sokat tehetne társadal
munk javára, a szellemi pályára törekvők 
életének meghosszabbítására és morális 
fejlődésük biztosítására.

Megelégszem jelenleg ez eszmék egy
szerű fölvetésével, megjegyezvén, hogy 
legbelsőbb örömömre ily vélemény már 
az ország házában, törvényhozó testüle
tünk előtt is felhangzott —  sajnos, el is 
hangzott. Egyes emberek ily eszmékért 
lelkesülhetnek és küzdhetnek; eredmény t 
azonban csak úgy érhetnek el, ha az 
egész társadalom, jobb meggyőződésre 
ébredve, tettre támad.
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Én egyátalán hasznos dolognak tar
tom, ha minél többen és minél többet 
foglalkoznak a hosszú élet kérdésével. 
Kivánom, hogy tudja meg mindenki, 
hogy az a kor, a mit a mi népünk szine 
java elér, csak része annak, a mire mél
tán számíthat. Nálunk Öregnek tartja 
magát, a ki a 6o*at meghaladta; cso
dálat és irigylés tárgya a 70*es, fehér 
holló a 80-as. A felsorolt adatok pedig 
bizonyítják, hogy megfelelő hygienikus 
viszonyok között 80 sőt 90 esztendő 
sem ritkaság. 100 angol főrangú ha
lott közül 29 haladta meg a 80. évet; 
100 angol katona közül 30, 100 úr
hölgy közül 33, 100 egyházi férfiú kö
zül 40!

Az a hosszú kor nálunk is elérhető; 
csak az egészségtan elvei szerint kell 
élni, s akarni kell élni.

Akarni? mondottam. Igenis. Az az 
erős akarat, hogy az ember ne érezze,

legyőzze teste gyengülését, az az erős 
meggyőződés, hogy az ember életfonala 
épenséggel nincsen oly rövidre szabva, 
mint azt rendesen tapasztaljuk: fenn
tartja az életerőt. Valamint a képzelő
dés, a lélek hangulata, az elcsüggedés 
beteggé, korán aggá tesz s sírba visz: 
épen úgy a meggyőződés, a bizalom az 
élet tartósságában, az erős akarat a 
munkásélet folytatására, kellő hygieni
kus életmód s lelki nyugalom mellett 
a legbiztosabb szer a hosszú életre.

A mit a chaldeusok, a mágusok, az 
alchimisták titkos és bűvös szerekkel 
óhajtottak elérni és lázas, őrületes mun
kával kerestek : az élet hosszabbítását,
— lehet-e elérni ?

Igenis lehet.
Csodás, bűvös szerekkel, medicziná- 

val ugyan nem, hanem hygienikus élet
móddal igen.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

CSILLAGTAN.

(4.) VlLLÁM -ALKOTTA KÉP. Az 1884. 
aug. 12-ikén Kaba határában lesújtó 
villám, miként e Közlöny márcziusi 
füzete 131-ik lapján felemlítettem, 5 
juhot sújtott agyon. Ez esetről bővebben 
a következőket tudtam m eg: Amint 
este 6 óra tájban hirtelen feljött a jeges 
záporeső, az 1200— 1400 darabból álló 
és szerteszéjjel legelésző juhnyáj, a fa
sortól mintegy 15, 20, 25, sőt 50 — 60 
méternyi távolságban is több kisebb- 
nagyobb csapatba bújt Össze. Az a csa
pat, mely a fasorhoz legközelebb volt 
s a villámtól sujtatott/5 darabból álott. 
Mind az öt megdöglött, de külső sérü
lés, perzselés nem látszott rajtok, talán 
azért, mert az eső nagyon átáztatta 
gyapjokat. A 3 pásztor és két juhászeb 
a fasor lombjai alá menekült az eső 
elől, s az iszonyú nagy tűzláng, mely ő 
tolok mintegy 30 méternyire csaphatott 
le, pár perezre megbénítá a látásukat.

A villámcsapás már az eső szűntével 
történt, de még egy kissé permetezett 
az eső. Midőn egészen elmúlt a zivatar 
s a majorban levő felügyelő meggyőző
dött a juhok élettelen voltáról, mind az 
öt juhnak lenyúzatta bőrét. Két juh lenyú
zott bőrének belső részén, a farkától fel
felé majd a lapoczkája tájáig vonult 
a villám-alkotta feketes véres kép. Egyik 
kép kétágú lombos fát, másik egy pira
mis alakú lombot mutatott; még a vas
tagabb gályák is kivehetők voltak rajta. 
A fa dereka vagy törzse a fark felől volt, 
a lomb a derék táján, mindegyik 2 láb- 
nyi hosszúságú. A bor csak a rajzolaton 
volt feketés vérrel aláfutva; egyebütt 
fehér volt. A vérrel elfutás a húst fedező 
hártyán szintén mutatkozott épen azon 
a tájékon, mint a bőrön. A fasorban 
volt olyan fa a villámütött juhok irá
nyában, a milyennek a rajza ott látszott 
a bőrön. De különös! a kifeszített és
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