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1000 szülöttre e szerint a 100 esz
tendő alatt általában 708 halott jut. 
Legkedvezőbb a viszony az 1810—  
1819-iki évtizedben s legkedvezőtle
nebb 1790— 1799 alatt.Emlitésre méltó 
az is, hogy az egész 100 esztendő alatt 
mindössze 15 év fordul elő, mikor több 
volt a halott, mint a szülött. E 15 év 
között legmostohább az 1831-iki kolerás 
év, mikor 257 szülöttre 457 halott jutott.

A népesedés fokozódásával fokozód
nak a születések és halálozások. Lássuk, 
vájjon egyenletesen történt-e a fokozó
dás, vagy pedig bizonyos ugrások vehe
tők észre. A születések 33,012,  a ha
lálozások 23,370 esettel szerepelnek. 
Ezen összegekből az egyes évtizedekre 
következő százalékok esnek:

A  szüle A  halálo
téseknél zásoknál

1780— 1789 alatt 4 7 3 °/0 5*32 °/o
1790— 1799 5-64» 6 1 4  »
1800— 1809 » 7*47 » 7-48»
18TO---1819 8-13 » 7-07»
182O—  1829 » 9*20 » 8 7 4 »
183O— 1839 » 10*1 I » 10-93»
184O— 1849 » I2*l6 » 13-53»
1 8 5 0 — 1859 » 1 3 1 8  » 11-56»
l 8 6 0 ---1869 » 13 39 » 12*99 »
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A születésekben évtizedenként foko

zatosemelkedés mutatkozik, mely legcse
kélyebb a jelen század hatvanas éveiben, 
s legnagyobb mértékű az utolsó évtized
ben ( 1 870— 1879). A halálozásoknál 
már ugrások mutatkoznak, a mennyiben 
az i840*es években rohamos szaporo
dásnak s aztán az 50-es években apa
dásnak indultak.

XII. A LEFOLYT

Mindnyájan, kik a lefolyt évszakot 
dideregve és nagy hóban gázolva átél
tük, hivatott tanúi vagyunk annak, hogy 
az nem a legszelídebb oldaláról mutatta 
be magát; sőt habozás nélkül állíthat-

Eddigelé a haláleseteket részint ön
magokban tekintve, részint a születé
sekhez viszonyítva vontuk számításunk 
körébe; viszonyítsuk már most azokat 
az időnkénti lakossághoz is, ismerked
jünk meg a halálozási és születési koeffi- 
czienssel is. A katholikus lélekszámot 
három évből (1814,  1870,  1880) is
merjük. A kétféle koefficzienst azonban, 
minthogy a kis számoknál kevés meg
bízhatóság van, nem e három évből 
számítottam, hanem részint az 1814—  
1880,  részint az 1870— 1880 évek 
alatti lakosság s a halál- és születési ese
tek átlagából. 1000 lakóra vonatkoz
tatva, a koefficzienst a következő számok 
fejezik k i :

a halálozásnál 1814— 1880 alatt 36*0 
» 1 870— 1880 » 39*3 

a születésnél 18 70 — 1880 » 54*5*

Ezek a számok városunk népesedési 
viszonyait eléggé kedvező színben tűn
tetik fel, a mennyiben az 1 8 70 — 1880  
alatti 11 évben a születési koefficziens 
i5*2-del múlja felül a halálozásét.

H e g y f o k y  K a b o s .

* 1870— 1880-ban 11 év alatt született 
5890, elhalt 4250. — 1780— 1879. alatt a 
születések mintegy 9642 esettel múlják fö
lül a halálozásokat; 100 esztendő alatt eny- 
nyivel szaporodott a lakosság. Ebből kö
vetkeztetve, 1780-ban a lélekszám csak 
mintegy 600 főre rúgott volna (mert 1880- 
han a katholikus lakosság 10,254-et tett). 
Pedig többnek kellett len n i; hiszen már 
1720-ban mintegy 1000-nek kellett annak 
lennie, mert akkor 60 születés és 10 párnak 
az egybekelése van könyveinkbe bejegyezve. 
Eszerint tehát azt kell hinnünk, hogy vá
rosunkból időnként több vándorolt ki, mint 
a mennyi bevándorolt.

ÉL BUDAPESTEN.

juk, hogy zsarnoki szeszélyeinek nyo
masztó súlyát egyes időszakokban oly 
kiméletlen módon éreztette velünk, hogy 
igen előkelő helyet biztosított magának 
társai között. Azonban túlságosan szigorú
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