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kés gyümölcsöt találtunk, mely a földi 
epernek narancs nagyságúvá növő mássa 
volt, s arra színével is nagyon ráütött, 
íze emlékeztetett a vadalma ízére; 
azonban a megízlelésnél nem vittük 
tovább, mert a botanikus sem ismerte 
a gyümölcsöt. A parton magános né
ger sírhalmot is találtunk, melyen 
ismét fel volt halmozva a jellemző fazék
cserép, és a mely dorongokkal durván 
be volt kerítve és egymásra rakott puska
poros hordókkal díszítve. Ezen a szige
ten szintén tüzet rakott a kalauz, a mi, 
úgy látszik, különös szenvedélye.

Visszatéréskor a hosszú evezőket 
rövidekkel váltottuk fel, hogy lehetőleg 
csendben evezzünk be az öblökbe. Az éj 
leszállásakor valóban meg voltunk le- 
petve, miként kezdett körülöttünk eleve
nedni minden. Úgy tetszett, mintha az 
erdőnek, a fűnek szeri-száma nélküli la
kója volna ; itt kakukolt a kakuk, ott csi
cseregtek a szövő madarak ; mindenütt 
zúgás, röpkedés, rikácsolás, hogy a va
dász, noha fegyverének legyét rég nem 
látta már a sötétségtől, mégis minden 
figyelmét összpontosította, hogy valamit 
kinyomozzon. Sötét éjjel kerültünk vissza 
a »Gazelle«-ra.

Majmot és kigyót a szabadban, úgy 
szólván, nem is láttunk. A gorilla, a né
gerek nyelvén pongo, állítólag a csim
pánzzal egyetemben Bomától pár napi 
járó földre, a Majumbe erdőségében 
található. Egy fekete arczú, kékes-fehér 
baj szú és sárga barkójú vörhenyes-barna 
kis majmot gyakran láttunk a négerek
nél megszelídítve; két darabot szerez

tünk is belőle, melyek nagyon bizalma
sok voltak. Chameleon, gyík, skorpió, 
százlábú és kígyó tengersok van az 
alsó Kongón, különösen az esős évszak
ban. Oldenburg úr mondja, hogy ő 24 
lábnyi óriás kigyókat is lő tt; különben 
ezektől a bennszülöttek nem félnek. 
Termeszeket az ő kúp- és gombaalakú, 
két láb magas építményeikkel eleget 
láttunk és számtalan hangya is mindenütt 
bőven volt.

Szeptember hetedikének reggelén, 
miután a hajóról Puerta da Lenha pom
pás fekvésű képét lerajzoltam, és né
mely etnográfiai tárgy, egy néger dob 
is, a szárazról a hajóra került, »Isten 
hozzád «-ot mondtunk e helynek is, s 
míg a »Gazelle« fenségesen úszott 
lefelé, a fedélzet hajói az árútelep 
taraczkjainak harsogva feleltek, és a 
matróz zenekar a portugál nemzeti him- 
nust játszotta. Megkapó pillanat volt ez 
a Kongón, a trópusi őserdőnek köze
pette. Délben a torkolatra érkezve, egész 
sereg játszadozó delfinre bukkantunk ; 
csolnakon felkerestük még a Bananá- 
nak átellenében fekvő Shark-point-ot, 
(czethal-pontot) s több egészen meztelen 
néger családot találtunk ott, kik halá
szattal foglalkoztak és kunyhók helyett 
fonott kalibákat építettek; ugyanott az 
1858. évi Kongó-expedíczióangol tagjai
nak több sírjára bukkantunk, kiknek 
egy részét a folyam, más részét a lázas 
betegség döntötte sírba. Minket szeren
csére semmiféle szomorú emlék sem 
fűz a pompás Kongóhoz.

W e in e k  L ászló.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

A v i p e r á k  f o g s á g b a n . Az iroda
lomban alig két-három eset van fel
jegyezve, hogy a viperák fogságban hosz- 
szabb időn át éltek és táplálkoztak volna. 
H e r m á n  O t t ó  a szarvas viperáról 
(Vipera cerastes) tett közzé érdekes

adatokat* F. P r o s t  az Isis 1885-ik 
évfolyamának 52-ik számában azt írja, 
hogy viperái az ő vivariumában ettek ;

* Term. tud. Közi. XIV. k. 3 5 7 —3 6 1 .1.
1882.
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még pedig holt egereket is nyeltek el. 
Külömben Prost nem említi, hogy mi
féle viperái voltak, de a mennyiben 
a »Vipern« elnevezést használja, azt 
hiszem, hogy a Vipera ammodytes Dum. 
Bibr. fajjal van dolgunk. Az én észle
leteim a Pelias derűs Merr.-re vonat
koznak.

H. L a c h m a n n  ugyancsak az 
Isis 1886-ik évfolyamának 15— 19-ik 
számában hosszabb értekezést tett közzé, 
melynek végén a következőket mondja: 
A viperák (Kreuzottern) hosszabb időn 
át fogságban való tartásra nem alkal
masak, a mennyiben csaknem sohasem 
vesznek magukhoz eledelt; ha mégis 
előfordul reá eset, az bizonyára kivétel, 
mely felette ritka. A »Zoologischer 
Garten«/* valamint az Isis 40-ik számá
ban már közli, hogy viperái ettek, de 
közelebbi adatokkal nem szolgál.

Az ilyen esetek mindenesetre a 
ritkábbak közé tartoznak. Egy ilyennek 
szemtanúja már az 1885-ik év nyarán 
voltam a budapesti József-műegyetem 
állattani szertárának terrariumában. Ne
vezett év nyarán ugyanis K r i e s c h 
tanár tíz viperát — Pelias derűs Merr. — 
szerzett, melyeknek alkalmas lakást 
rendeztünk be. Állt az egy körül
belül 2 méter hosszú, 1 méter széles 
és 1 méter magas vivariumból, melynek 
oldalait üvegtáblák alkották; a fedelét 
szintén üvegtáblák képezték, de a közé
pen egy meglehetős sűrű rácsozat volt el
helyezve, hogy a kígyók elegendő leve
gőt kapjanak. A vivarium aljára körül
belül 2 ujjnyi vastagságban homokot 
szórtunk s annak közepére néhány darab 
mésztufifot akként helyeztünk el egymás 
mellé, hogy alá is bújhattak. Ez volt 
viperáink lakóhelye, melyet az udvaron 
álló nagy terrariumba helyeztünk, a 
melyben különben számos kígyó (Zame- 
nis, Tropidonotus, Coronella stb.), vala
mint békák, teknősök, gyíkok s másféle 
állatok vannak.

Forró nyári napokon a viperák reg

* Zoologischer Garten, X XVII. évf.
7 . sz., 2 2 6 . 1.

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887.

gél 9— 10 órától délutáni 4 — 5 óráig 
kint hevertek mozdulatlanúl a köveken, 
naplementekor mozogni kezdtek s las
sacskán elsompolyogva, a kövek alá rej- 
tődztek. Ekként viselkedtek mindennap.

A sokaktól már megpróbált, de kellő 
sikerre nem vezetett etetést én is meg- 
kisérlettem. Eczélból egy jó meleg napon, 
úgy déli fél egy órakor először két fehér 
egeret tettem a vivariumba, melyek 
fürgén szaladgáltak össze-vissza. A vipe
rák észrevették a vendégeket, mert 
sziszegésök tisztán hallható volt. Az ege
rek egyike fürge mozdulataival, mitsem 
sejtve az életveszélyről, fölmászott a kö
vekre s a kigyók hátán is megtette sé
táját. A kigyók folytonosan sziszegtek, 
de nem bántották. Az egér ismét lefu
tott a homokon, de alig, hogy leért, az 
egyik kígyó lassan mozogni kezdett és 
szintén lerándúlt a homokra a vivarium 
egyik szögletébe s ott összetekerődzött. 
Kiváncsi voltam a történendőkre; fe
szült figyelemmel várakoztam. Az egér 
folyton szaladgált. A vipera, valahány
szor az egér közelébe jutott, mindig 
élesen sziszeget, de nem bántotta; a 
könnyelmű egér egy izben végre nagyon 
is közel talált menni a viperához, sőt 
testén át akarta útját tovább venni; 
erre a vipera éles sziszegéssel fejét ma
gasra emelve, nyílsebesen vágott az egér
nek és meg is harapta.

Az egér össze vissza futkosott, de fu
tása csakhamar lassúbb lön, lépései inga
dozni kezdtek, elvégre megállt s fel- 
fordúlt. A halál egy órán belül állott be. 
A kígyó a harapás után nyugodtan vi
selte magát, s a tőle 1— 2 dcm.-nyi 
távolságban holtan fekvő egérhez nem 
nyúlt azonnal. Csak később bontakozott 
ki spirális alakjából, nyelvét folyton ki- 
kiöltögetve s fejével a homokban tur
kálva, közeledett prédájához. Hozzáérve, 
fejét kissé fölemelte, az egeret fején 
kapta és nyelni kezdte; körülbelül 
10— 12 perez lefolyása alatt lenyelte. 
A vipera most néhány perczig nyugod
tan hevert, azután lassacskán mozogni 
kezdett s elhúzódott a többi kígyó közé. 
Másnap könnyen felismerhettem meg
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lehetős vastag testéről, mely később 
napról napra vékonyodott, míg az emész
tés folyamata véget ért.

Az 1885-iki év nyarán nálunk fog
ságban élő viperák közül csakis kettő 
vett magához eledelt, ámbátor a viva- 
riumba tett fehér és szürke egér mind
egyikét megmarták. Azt is megfigyeltem, 
hogy minden vipera csak a saját prédá
ját költi el * A másik vipera, a mely 
evett, az előtte holtan fekvő s másoktól 
agyonmart egereket nem bántotta, ha
nem egy élőt ugyanolyan módon vég
zett ki, mint az fennebb le van írva, s 
azután le is nyelte.

A tapasztalatok arra utalnak, hogy 
a viperák első sorban a mezei egerekre, 
azután a cziczkányokra vadásznak, kü
lönben kis vakondokat sem vetnek meg. 
Vivariumunkban a betett verebeket nem 
bántották; felette nagy szükség esetén, 
a mint mondják, békákhoz is nyúlnak.

A hideg iránt a viperák, úgy látszik, 
meglehetős érzékenyek ; habár télen át 
jó melegben tartottuk őket, megdermed
tek s február havában mind elpusztúlt.

A viperák nálunk Szepes- és Gömör- 
megyében tetemes magasságban is elő
fordulnak ; így a műegyetem gyűjtemé
nyében van egy Pelias bet'us Merr. pél
dány, mely a Tátrából, nevezetesen a 
Poprádi-tó környékéről való, melynek 
tengerfeletti magassága 1792 méter. E 
példányt 1872-ben egy állattani kirán
dulás alkalmával fogták.

F i r b á s  N á n d o r .

H a d i  h a j ó  a z  á l l a t t a n  s z o l g á 

l a t á b a n . A »Rivista marittima* leg
utóbbi számában C h i e r c h i a sorhajó
hadnagy számot ad utazásáról, melyet a 
» Vettor Pisám « nevű hadi hajón 1882 -tol

* L a c h m a n n  észlelte, hogy két 
együttesen tartott vipera közül, mikor az 
egyik egy egeret megölt, a másik akarta 
elkölteni, miért is egész veszekedés támadt 
közöttük, melynek Lachmann úgy vetett 
véget, hogy a másik hivatlan vendéget el
távolította. Ez bizonyára felette ritka eset. 
Másféle kígyóknál azonban, nevezetesen a 
Tropidonotus és Coronella fajoknál a létért 
való küzdelem ilynemű nyilvánulása igen 
gyakori.

1885-ig az olasz tengerészeti minisz
térium megbízásából Földünk körül 
végzett. E kutató utazásnak zoológiái 
eredményét, ha mindjárt dióhéjban is, 
szívesen ismertetem, mivel bennünket 
arra tanít, hogy aránylag csekély áldo
zattal, ha nem is nagyszerűt, de a tudo
mányra nézve mégis sok hasznosat és 
értékeset lehet ebben az irányban is 
teremteni.

Aki a tengernek gazdag állat- és 
növényvilágával csak némileg isme
rős, tudja, hogy mennyi áldozat és 
munka árán lehetett eddigi igen cse
kély ismereteinket is megszerezni; hogy 
nem egyedül az óriási összegeket 
emésztő expedícziók fényes sikere, ha
nem sok apró, olykor talán csekélynek 
látszó adatok oldják meg a tudás ezer
féle problémáit.

Ma, midőn már nem elégszünk meg 
azzal, hogy a szerves lényeket egybe
gyűjtve, csupán csak megnevezzük, 
hanem arra is törekszünk, hogy szerve- 
zetöket és fejlődésöket a legapróléko
sabban megismerjük: az expedícziók 
gyűjtéseinek is ehhez kell alkalmazkod- 
niok nagy területek számos pontjára 
kiterjedniük s czélirányosan végeztet
niük. Ez utóbbit pedig leginkább úgy 
érhetjük el, ha a tengerészek és utazók 
közül lehetőleg sokakat avatunk be 
a gyűjtés és konzerválás módszereibe. 
Miért ne állhatna be béke idején a 
milliókat emésztő hadi hajók közül 
nehány a tudomány szolgálatába ! ?

Így okoskodott az olasz tengerészeti 
minisztérium, midőn 1881-ben a gyűj
tésnek és konzerválásnak jelenleg még 
mindig egyedül álló iskoláján, a nápolyi 
zoológiái állomáson, két tisztje részére 
két fizetéses helyért kopogtatott. A tisz
tek közül az első, ki akiküldetésben ré
szesült, C h i e r c h i a  sorhajóhadnagy 
vala.

S a l v a t o r e  L o b i a n c o ,  a ná
polyi zoológiái állomáson a gyűjtésnek 
és konzerválásnak nagymestere, min
dent elkövetett, hogy honfitársa ne csak 
az olasz nemzetnek, hanem a nápolyi 
állomásnak is dicsőséget és jó hírnevet
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szerezzen. Az olasz kormány a »Vettor 
Pisani« nevű hadi hajót teljesen fel
szerelve, a Nápolyi-öbölbe parancsolta, 
honnét 1882. április 20-ikán indult út
nak C h i e r c h i a ,  magával vivén zooló
gus barátjainak őszinte szerencsekivá- 
natait. Beh sok irigye volt az elindulás 
pillanatában!

Nem egyedül élvezetekben és ta
pasztalatokban gazdag utazásának csábja 
keltette fel irigységünket, hanem az a 
tudat, hogy C h i e r c h i a  az első, ki 
a konzerválás újabb módszerei szerint 
végezheti gyűjtéseit. Tudtuk, hogy gyűj
tött tárgyai nem foszlányokban, nem 
alaktalan tömegekben, hanem későbbi 
beható kutatások végzésére megfelelő 
állapotban fognak beérkezni. Nem is 
csalódtunk. A gyűjtött anyagot ma 
Európának különböző laboratóriumai
ban a legkiválóbb szakemberék dolgoz
zák fel. Mintegy 1600 állatfajt gyűjtött, 
s ezek között nemcsak kifejlődött álla
tok vannak, hanem egyeseknek egész 
fejlődési cziklusa, a fogantatástól a ki
fejlett korig képviselve van gyűjtésében. 
Nemcsak a leheletszerű tengeri állatok, 
hanem azok az érintésre darabokra sza
kadó társas állatok is, melyeket Sipho- 
nophoráknak nevezünk, bőven vannak 
gyűjtésében. S a mi a fő, nem mindent 
hordott össze, a mi keze ügyébe akadt, 
hanem megválogatva a hasznosat és ér
dekeset, a kevésbbé ismertet és az újat, 
tervszerűen alkotta meg gyűjteményét, 
mely beleértve a sok üveget, borszeszt 
és chemiai szert, 2500 liránál többe 
nem került. Ily szerény összeggel ily 
sokat még senki sem létesített. Ebben a 
főérdem határozottan a nápolyi zooló
giái állomást illeti, mely éveken át ki
próbált módszereinek segítségével most 
már olcsón is tud jót előteremteni.

A » Vettor Pisámé a Nápolyi öböl
ből a Gibráltarba, innét a Zöldfoki és 
Kanári szigetek felé haladt, hol hosz- 
szabb időre megállóit és főleg a sík
tengeri, vagyis pelagikus állatok halá
szatával és konzerválásával foglalkozott. 
A Kanári szigetek közelében nagy szám
ban figyelték meg a Glaucus-oknak ne

vezett, rendjel alakú, kristályszerű mez
telen csigákat is, melyeknek a pároso- 
dását. nekik sikerült legelőször meg
figyelniük. Ugyancsak itt hurokszerű 
lágytestű aszczidiákra is bukkantak, me
lyek helyenkint 70 cm. hosszaságot ér
tek el. Innét Brazília felé hajóztak s 
útközben éjjel világító állatok villódzása 
körül tettek megfigyeléseket. A Pyroso- 
má-k okozta világítás időnként oly erős 
vala, hogy a legkisebb betűkből álló 
írást is könnyedén lehetett az éj sötétjé
ben olvasni. Azután Délamerika partjai 
mentében haladtak s átjárva a Mage- 
lan tengerszorost, a keleti partvidéken 
Valparaisoban kötöttek ki, Útközben 
sok érdekeset és nevezeteset gyűjtöttek : 
a többek között a gerinczesek ősatyját, 
az Amphioxus-1 s az egyedül Darwintól 
észlelt Myxine australis nevű őshalat, 
melyek e vidékről egészen ismeretlenek 
valának. Hosszabb ideig időztek a pa
namai kikötőben is, honnét az egykor 
híres gyöngyszigetekre rándultak s szo
morúan konstatálták, hogy a benn
szülötteknek esztelen gazdálkodása miatt 
a gyöngytermő kagylók végképen kipusz
tultak. E helyen egy 9 méter hosszú 
czápát is fogtak, melyet a felvett fény
kép után G ü n t h e r ,  a British Muzeum 
őre, Rhinodon typtcus-mk határozott 
meg. De rájákat is szép számban talál
tak; különös nagyokat a Gallopogos 
szigetek körül, melyek fiaikat a fiahordó 
módjára a hátukon czipelték.

Amerika nyugoti partvidékéről a 
Csendes-tengerbe, a Sandwich szigetekre 
indúltak, honnét 40 napi tanulmányi út 
után Honoluluban és Shangaiba ér
keztek.

A Csendes-tengerben főleg a tenger- 
mélységek életének kutatásával foglal
koztak. P a 1 u m b o, a hajó kapitánya, 
oly hálót szerkesztett, mely a hajó fedél
zetéről kormányozható s tetszés szerinti 
mélységben nyitódik fel és csukódik be. 
Segítségével tehát biztosan meg lehet 
állapítani, hogy a felhozott állatok mily 
mélységből valók. Ezzel lehetett leg
először pontosan megállapítani, hogy a 
leheletszerű pelagikus állatok, különösen
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pedig a Siphonophorák i ooo méternél 
mélyebb helyeken is laknak.

Shangaiból Adenbe hajóztak \ e vo
nalon a tenger öt éjszakán keresztül 
világított. A világítást apró kagylós rá
kok miriárdjai okozták, nyálkát elvá
lasztó potrohmirigyük segítségével.

Végül, három évi kutató utazás után, 
a Vörös-tengeren át ismét Nápolyba 
érkeztek. A kikötőben a zoológiái állo
más derék igazgatója D o h r n  A n t a l  
üdvözölte legelőször a megérkezőket.

D r . Örley László.*

A HALANDÓSÁG CSÖKKENÉSÉRŐL. 

Dr. V a c h e r, a franczia parlament 
tagja, legújabban egy igen érdekes dol
gozatot tett közzé »a halandóság csök
kenéséről a múlt század óta«, melyben 
megmutatja, hogy a halandóság a múlt 
század óta általánosan csökkent. E tény 
meg világosi tására számos bizonyítékot 
hoz fel Európa különböző részeiből. 
Francziaországban a halandóság, L a 
p l a c e  és C o n d o r c e t  szerint a múlt 
században (1770 — 1783) minden 1000 
élőre évenként 34 volt, holott most nem 
több 22-nél. A Corréze-departement 
egyik községében 1775-től 1790 igaz 
évi halandóság 41 volt s most csak 24 ; 
akkor az elhaltak átlagos kora 23 év 
volt, és most 36. Körülbelül ugyanezt a 
számot találták Francziaország más vi
dékeire is. De így van az egyebütt is.

Svécziában igen gondosan vezetik 
a statisztikát már 1740 óta. A múlt 
században az évi halandóság 28 volt, 
most csak 17 ; úgy hogy Svécziában, 
Norvégiával együtt, a halandóság leg
kisebb egész Európában.

Olaszországban Dr. R a s e r i, az 
egészségügyi statisztikai hivatal feje, 
összevetette a régi Lombardiára vonat
kozó számokat; a halandóság 1774-ben 
41 volt, ma csak 28. Még Rómában is 
1794-től 1800-ig a halandóság 39 volt, 
s most (1880— 1885-ig) 27. De legyen 
ennyi elég a példákból.

* Szerencsétlen véget ért tehetséges és 
szorgalmas munkatársunknak egyik utolsó 
dolgozata, melyet halála előtt néhány hét
tel adott át a szerkesztőségnek. S zerk.

Honnan van ez az örvendetes csök
kenés ? Vájjon az orvosi tudomány fejlő
désének kell-e tulajdonítani ? Vacher, 
ki maga is előkelő orvos, nem hiszi, 
hogy ez volna az oka. »Nagy bókot 
mondanak — úgy mond — az orvosi 
tudománynak, midőn ezt az eredményt 
neki tulajdonítják, holott az érdem nem 
az övé, hanem az egészségtané. Ha pl. 
azt mondják, hogy 1660-ban a párizsi 
Hőtel-Dieu kórházban a gyermekágyas 
asszonyok negyede elhalt, holott most 
a huszada sem hal el, erre azt vála
szolom, hogy ehhez az orvoslásnak 
semmi köze sincs; mert elegendő volt 
a régi Hotel-Dieu-t restaurálni, termeit 
az egészségtan követelményei szerint be
rendezni és a betegeket egymástól el
különíteni, hogy a halálesetek száma 
apadj on«.

Igen nagy fontosság tulajdonítandó 
a himlőoltásnak. B e r t i 11 o n, az öre
gebb, statisztikai adatokkal mutatta ki 
annak nagy jótéteményét. Svécziában 
1749-től 1801-ig minden 10,000 lakos 
közül évenként 28 halt meg himlőben ; 
a mióta a himlőoltást általánosan alkal
mazzák és kötelezővé tették, t. i. 1815 
óta, a himlő átlag csak egyet ragad el 
28 helyett.

A halandóság csökkenésének egy 
másik oka a mocsarak kiszárításában 
keresendő. Hollandia mocsaras vidékein 
az egy éven alóli gyermekek halandósága 
feltűnően nagy, 28 esik 100 születési 
esetre, míg Limbourg és Drenthe vidé
kén, a hol a talaj száraz, már csak 12.

V a c h e r  kipuhatolta azt a kinin
mennyiséget, a mit departementjában egy 
kevésbbé mocsaras vidéken (1000 hek
tár területen 2 hektár mocsaras) fogyasz
tanak. Az eredmény rettenetes, 5090 
frankot költenek erre az orvosságra. Ezt 
a saját utánnajárása alapján kapott szá
mot kiterjesztve nagyobb területekre, 
úgy találta, hogy Francziaország és Algir 
kinin-szükséglete 8 millió frankra rúg. 
Egész Európában 25 millió frankra 
becsüli az elhasznált kinin értékét. Ez 
az összeg, csak három százalékot szá
mítva, majdnem egy milliárd föl nem
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használt tőkének felel meg, mely összeg 
pedig elegendő volna Európa összes 
mocsarainak kiszárítására. A mióta a 
németalföldi kormány az Északi-tenger 
egészségtelen vidékeit csatornáztatta, a 
vidéket tehát kedvezőbb egészségügyi 
állapotba helyezte, a halandóság azon a 
vidéken alábbszállt 28— 30-ról 2 2-re.

Végre a gabonaneműekkel való sza
bad kereskedés az országok belsejében 
és a kivitel könnyűsége, a mi az éhség 
megszüntetésére lényeges hatással volt, 
szintén csökkentette a halandóságot, a 
mint az könnyen bebizonyítható. Külön
ben nemcsak azok a szerencsétlen évek 
szűntek meg, mikor éhség uralkodott, 
hanem a faj is erősbödött, ellenállóbbá 
lett. Az éhségnek különös gyengítő ha
tása van egész nemzedékre nézve. Az

TERMÉSZETTUDOMÁNYI
30. A M agyarországi K árpátegyesület 

augusztus havában két ünnepet ült, melyek 
hazánk természettudományi mozgalmában 
is számot tesznek. Augusztus 6-ikán nyitotta  
meg ünnepiesen a K á rp á ti múzeumot Poprá- 
don és augusztus 7-ikén ülte meg ez évi 
közgyűlését Tátrafüreden.

A K á rp á ti múzeum, melynek hivatása 
Kárpátjaink történeti, néprajzi nevezetes
ségeit, kiválóan pedig természeti kincseit 
tanulságosan egyesíteni, szép bizonyítványa 
az egyesület sikeres működésének és annak, 
hogy az egyesület czéljait immár a nagy 
közönség is megértette és törekvéseit támo
gatja. A  gyűjtemények, melyekben a tár
gyak száma 10,432, már most is buzgó 
gyűjtőkről tanúskodnak s vázlatban már 
megtaláljuk bennök a Kárpátok életének 
képét. Vajha elég pénzereje volna az egye
sületnek, hogy jövőben a gyűjtött anyagnak 
jó karban való tartásáról és rendszeres g y ű j
tések létesítéséről is gondoskodhatnék !

Nem kevésbbé tanúskodott a közgyű
lés is a Kárpátegyesület élénk munkásságáról. 
Az egyesületi tagok száma az elmúlt évben 
mintegy 600 al emelkedett ; az egyesületnek 
jelenleg mintegy 3700 tagja van; az anya
egyesületnek hét osztálya van, és pedig : a 
Keleti-Kárpátok osztálya 570 taggal, a

1816— 1817-iki éhség nemcsak szapo
rította a halálozást és csökkentette a 
születések számát, hanem azok a gyer
mekek, kik abban a szomorúságos évben 
születtek, nyomorúltakká lettek és rossz 
szervezetűekké. Midőn 1837-ben, tehát 
20 évvel később, sorozáshoz kerültek, 
feltűnő sok volt a gyenge és a testi 
hibával bíró.

Mindezekből kitűnik, hogy ha az 
általános egészségügyi viszonyok javúl- 
nak, csökken a halandóság aránya is. 
A statisztika eléggé mutatja, mily sokat 
lendít e téren minden újabb haladás. 
A kormányok tehát sokat tehetnek ez 
irányban, csak akarjanak. Az első kel
lék azonban az állami egészségügy ren
dezése. (Revue Scientif. 1887. 26. sz.)

S z t . H .

MOZGALMAK A HAZÁBAN.
Liptói osztály 60 taggal, a Mátra osztály 
Gyöngyösön mintegy 500 taggal, a Szitnya 
osztály 202 taggal, a Tátra osztály 200 tag
gal, a Vasvármegyei osztály Felső-Lövőn  
97 taggal és a Magura-javorinai osztály 
Szepesmegyében 60 taggal.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a fürdő
igazgatóságokat felszólítandja a sétautak 
jobb karban tartására, hogy Új-Leszna 
községe megkeresendő a Tarpataki völgybe 
vezetendő új útirány engedélyezése iránt, 
és hogy a Csorbai-tóhoz vezető út kiépíttes
sék. Nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés 
gr. A n d r á s s y  M a n ó  szavait, melyek
kel ez út építésére 500 frtot és S z e n t -  
i v á n y i  J ó z s e  f-ét, ki ugyané czélra 
200 frtot ajánlott fel.

Tisztviselőkül az eddigi tisztviselők vala
mennyien egyhangúlag újra megválasztattak. 
A  múzeumi bizottság elnökévé Dr. E m e- 
r i c z y  G é z a  helyébe, kit betegsége aka
dályoz, W ü n s c h e n d o r f e r  K á r o l y  
választatott. Megalakíttatott a központi vá
lasztmány is. Végül a közgyűlés R  o t h 
M á r t o n  iglói tanárt, ki az egyesület év
könyveit több éven át kiváló buzgalommal 
szerkesztette és a gyűjteményeket tetemesen 
gyarapította, egyhangúlag az egyesület tisz
teletbeli tagjává  választotta.

LEVÉLSZEKRÉNY.
K É R D É S E K .

(38.) A  Pester Lloyd S i m o n k a i  ván, hogy a Társulat egyedüli czélja a ter- 
»Erdély flórája* czímű derék munkáját mészettudományok népszerűsítése, s épen 
ismertetve, megróvja a Társulatot, azt állít- azért az ily tudományos munka nem illik
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