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vizbe menjen át ; azután egy légy mellkasának a felét fekteté bele

és ellenrzés czéljából a mellkas másik felét destillált vizbe tette.

Tizenkét óra lefolyása alatt az elbbi folyadékban fekv mellkas-

darab izmai szétválni kezdtek és ismét 12 óra múlva kásás, sr
folyadékká változtak át, míg a tiszta vizben lev darab izmai még
ekkor is épek maradtak. Ezt másféle pók állkapcsaival is megkí-

sértette, hasonló eredménynyel. így hát látható, hogy az állkap-

csokon nyiló mirigyek váladéka az állati szövetekre oldó hatással

bir. Ne csodálkozzunk azon, hogy a kísérletnél ily hosszú id volt

szükséges az izmok teljes átváltoztatására, az él póknál minden-

esetre concentráltabb és hathatósabb a mirigyváladék, a miben a

chemiai hatást még a szájrészekkel való nyomkodás, dörzsölés is

elsegítheti.

Tehát a rovarnak nemcsak vérét szívhatja fel a pók, de még
izmait és talán más lazább szövetit is felemésztheti, ha azok

feloldódnak a mirigyváladékban. Egy nstény Trochosa infernalis

4—5 perez alatt rendesen kiszív egy közönséges házilegyet, st

még rövidebb id alatt is, így fel sem lehet tenni, hogy néhány

perez alatt sokat oldana fel a légy izmaiból ; mikor egy már egészen

kiszivott, eldobott légy maradványait megvizsgáltam, találtam is

benne ép izmot eleget. Lehetséges, hogy a pókoknál fajuk szerint a

mirigyváladéknak különböz hatása van, mégis azt tartom, fonto-

sabb a szájrészek mechanikus munkája, a nyomkodás, préselés és

kiszívás, mint a váladék oldó képessége, habár hiszem, hogy ez is

hozzájárul s így a pók a rovarnak nem csupán csak nedveit, ha-

nem még más szöveteit is felemésztheti kis mennyiségben, mikor

már folyadékká alakultak. ^^^^^ ^^^;^_

A magyarországi fa-rontó darázsok.

IV.

IV, A Cephinae álcsalád.

A Cephus- fajokat ujabb idben több újonnan felállított nembe

sorozták, a szerint, a mint a csápok végük felé vagy végeiken vas-

tagodnak vagy vékonyodnak, hány izülékbl állanak, vagy tojócsövük

egyenes vagy görbe, hogy az elmellkas domború, ell kevéssé vagy

nagyon lejts, a középs és hátsó lábszárakon a középen alul hány

tövis van és végre a szerint, a milyenek szájrészeik. így állottak

el aztán az egyetlen Cephus- nembl a Janus Steph., Phylloecus
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Newm , Cerobadrus Costa, EiMp-pionot-us Costa, Pachycephus Stein,

Macrocephtis Schlclit. és Cephosoma Gradl. nemek.

E nemek azonban nem állják ki a kritikát, mert a hártyás-

szárnyú rovarok rendszerében, hol a nemek fjellegeit leginkább a

szárnyak erezetének elágazásából s az egész rovar kinézéséböl

veszik, a fentebb elsorolt különbségek csak a rokonfajok megkü-

lönböztetésére, egyes csoportok vagy legfeljebb a nem keretében

egyes al-nemek felállítására szolgálhatnak. Épen ezért a Cephus-

fajoknak kisebb nemekre osztását nem volna czélszer elfogadni

;

én is csak egy nemnek vettem fel, csakhogy két csoportra osztot-

tam, a szerint, mint a csápok végük felé vékonyodnak (Janus

Steph.), vagy vastagodnak [Cephus Auct.).

André Eduárd franczia hymenopterologus az európai levél-

ev és fa-rontó darázsokról írt nagy munkájában a Cephidákat a

fa-rontó darázsoktól különválasztotta és külön családdá emelte.

Részemrl azonban ezt nem tartom indokoltnak, mert ezt sem

testök alkotása, sem életmódjuk nem teszi szükségessé.

Ebbe az alcsaládba tehát szerintem csak egy nem tartozik.

1. Nem : Cephus Latr.

A fej kerekded, a nyakszirt homorú. A csápok az arcz kö-

zepén vannak beillesztve, fonal-idomúak, sokizülékek, végeik felé

többnyire vastagodnak, néha végeiken vékonyodnak, az els iz

meglehets nagy, a 2-ik igen kicsiny, csaknem kúpalakú, a 3—4-ik

izülék meglehetsen hosszú és változó nagyságú, a következk las-

sanként rövidülnek. A szemek tojásdadok, a pontszemek kicsinyek

és a fejtetn háromszög-alakban vannak elhelyezve.

A mellkas hosszúkás ; az elmellkas nagy, hátul sokkal széle-

sebb mint ell, hátsó széle gyakran kimetszett. A lábak hosszúk,

vékonyak, a czombok vastagok, az els pár láb szárain alul csak

egy tövis van, a középskön egy vagy kett, a hátsókon pedig

mindig kett ; ezenkívül a középs lábszárak közepén alul egy, a

hátsókon egy vagy két tövis látható, mely a fa-rontó darázsok többi

nemeinél hiányzik. A szárnyak közép-nagyságúak, a potroh végéig

nem érnek, átlátszók, vagy többé-kevésbbé sötétek ; a fels szár-

nyakon két sugársejt és négy könyöksejt van, mely utóbbiak közöl

az els sokkal nagyobb mint a második ; a második és harmadik

könyöksejt egy egy visszafutó- eret ve?z magába.

; A potroh hosszas, a nstényeknél a legtöbb esetben oldalról

összenyomott, csak ritka esetben kissé lapos, a hímeknél többnyire
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hengeres, az els szelvény meglehetsen rövid és a végén egy

széles, hártyás, világos szín csupasz hely van ; felülrl 9, alulról

csak 6 szelvény látható ; a himek végszelvénye tompa, a nsté-

nyeké ferdén csonkított, a tojócs egyenes vagy kissé hajlott.

A kifejldött Cephusok a virágokon, fleg a ftejféléken tar-

tózkodnak és a virágok nedvével táplálkoznak ; itt párosodnak is.

Álczáik különféle növények száraiban vagy cserjék és fák

fiatal ágaiban élnek, féregalakúak, fehérek, simák, hat lábúak, ha-

sukon segít-lábaik nincsenek ; fejk kicsiny, kerek, testök törzsétl

jól különvált ; testök törzse keskeny, S alakra hajlott.

A legtöbb Cephus-faj álczája még ismeretlen. Az eddig is-

mertek a szalmás füvek és nád száraiban, a szeder indájában, a

rózsa, körtefa és tölgy fiatal hajtásában élnek, de rejtett életmódjuk

daczára sem mentesek a fürkész-darázsok élsködésétl.

A Cephusok egész Európában el vannak terjedve, de a leg-

több faj mégis a déli tájakon él. Eddig mintegy 62 faj ismeretes,

melyek közöl 46 Európában él; ezenkívül 2 faj Japánból és 14

Éjszak-Amerikából van leírva. A legismeretesebb faj a szalma-
darázs {Cephus 'pygmaeus L.), melynek álczája a búza és rozs

szalmájában él s hazánkban is több helyen okozott már nagy károkat.

Magyarországban 16 Cephus-faj él, melyeknek könnyebb meg-

különböztetésére a következ táblázatot állítottam össze.

I, A himek,

I. A csápok végeiken lassanként vékonyodnak {Janus Steph.,

Phylloecus Newm.).

1 (2). Potroha narancssárga szín, a két els szelvény fekete, a

2-ik hátsó szélén keskenyen narancssárga; lábai is egészen

sárgák 1. compressus Fabr.

2 (1). Potroha fekete, a 3— 9-ik szelvény hátsó szélén meglehets

szóles sárga szalag van ; lábai rtsárgák, de a czombok

feketék 3. lineáris Schrk.

II. A csápok végük felé többé-kevésbbé vastagodnak. {Cephus

Auct.)

3 (4). A hátsó lábszárah közepén alul csak egy tövis van. — Arcza

egészen, potroha és lábai pedig nagyrészt világos narancs-

sárgák ; mellkasa (thorax) nagy része, pajzsa és a csápostor

feketék 4. idolon Rossi.

4 (3). A hátsó lábszárak közepén alul két tövis van.
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5 (8). A potroh egészen fekete ; lábai részben sárgák.

6 (7). A hátsó lábak tarsusai és lábszárai egészen feketék.

.... 7. analis. KI.

7 (6). A hátsó tarsasok töve és a hátsó lábszárak töve szélesen

sárga 5. niyrinus Thoms.

8 (5). A potroh nem egészen fekete, vagy legalább néhány szelvény

hátsó részét narancssárga, czitromsárga vagy zöldessárga sza-

lag ékesíti,

9 (10). A potroh 4—5, vagy 4—6, vagy 4— 7-ik szelvényének hátsó

szélét meglehetsen széles halvány narancssárga szalag éke-

síti ; a hátsó lábszárak és ezek tarsusai feketék.

8. variábilis Mocs. (uj faj).

10 (9). A potroh 4-6-ik szelvényének hátsó szélén meglehetsen

széles halvány narancssárga szalag van ; a hátsó lábszárak és

tarsusok sárgák, végükön kissé barnásak 6. pallipes KI.

11 1^12). A potroh 3-ik szelvényének a végén két oldalt egy-egy

sárga íolt van ; lábai egészen feketék ; csápjai 29 izülékek.

9. Mocsáryi Kirhy.

12 (11). A potroh 3-ik és 7-ik szelvényének oldalain egy-egy folt,

a 4-ik és 6-iknak hátsó szólén meglehetsen széles sárga

szalag van ; a lábak legnagyobb részt rtsárgák ; csápjai

22 izülékek 10. niger Harr.

13 (16). A potroh 4-ik és 6-ik szelvényének hátsó széle zöldes-

sárga, a 7-iknek oldalai és felül egy folt a középen, valamint

az utolsó szelvény sárga színek.

14 (15). A bels szemkörökön alul egy-egy kis sárga folt van s

ilyen szín az állkapcsok és a szemek között lev tér is;

csipi, tomporai és a hátsó czombok töve sárga foltos ; csápjai

20 izülékek. Hossza 71/2—8 milI...14. sitnilis Mocs. (uj faj).

15 (14). A bels szemkörök és az egész arcz feketék, valamint

feketék a csipk, tomporok és a hátsó czombok töve is ; a

a csápok 19 izülékek. Hossza 6 mill. ...13. 'pumilus André.

16 (13). A potroh nem csupán 4-ik és 6-ik szelvényeinek hátsó

szélén zöldessárga vagy czitromsárga.

17 (18). Potroha a 4-ik és 6-ik szelvénye hátsó szélének széles,

az 5-ik és 7-iknek keskeny, néha megszakított szalagja zöl-

dessárga, valamint ilyen színek a 2— 3 szelvény oldalfoltjai

is; vagy pedig a potroh 2— 3-ik és 5-ik, vagy legalább a

2-ik és 5 ik szelvényen az oldalfoltok hiányzanak ; a fej fels

része, a csápostor, az elmellkas, a pajzs és czombjainak
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hátulsó oldala feketék ; szárnyaikon a bordaér és a jegy bar-

násí'eketék ; a csápok 22 izülékek 15. pt/gmaeus Lin.

18 (17). Potroha 3-8 szelvényeinek hátsó szélén czitromsárga,

többnyire szóles szalag van ; a 2-ik szelvényt épen ilyen szín

oldalfolt ékesíti ; a bels szemkörök egészen, halántékai, a

csápostor, az elmellkas oldalai, |a pajzs és mindenik lába

czitromsárga, valamint ilyen a szárnyakon a bordaér és a

jegy is ; a csápok 20 izülékííek 16. pidcJier Tischh.

II. A nstények.

I. A csápok izülékei végeiken vékonyodnak.

1 (4). A potroh narancssárga vagy némely szelvény hátsó szélén

czitromsárga.

2 (3). Potroha narancssárga, els és utolsó szelvénye fekete.

1. compressus Fabr.

3 (2). Potroha fekete, 2—3 és 5—6-ik szelvényének hátsó szélét

csaknem mindenütt egész, czitromsárga szalag ékesíti.

3. linaris Schrk.

4 (1). A potroh egészen fekete .2. Emichii Mocs. (uj faj).

II. A csápok izülékei végeik felé többé-kevésbbó vastagodnak.

5 (6) A hátsó lábszárak közepén alól csak egy tövis van.

7 (8). A potroh és a lábak nagyrészt narancssárgák ; a pajzs fe-

kete 4. idolon Rossi.

6 (5). A hátsó lábszárak közepén alól rendesen két (a C. vaga-

bundus-náX kivételesen egy) tövis van.*)

8 (7). A patroh vagy egészen vagy részben fekete ; vagy legalább a

szelvények egy részének hátsó szélét narancssárga, czitrom-

sárga vagy zöldessárga szalag ékesíti.

9 (12). A potroh egészen fekete.

10 (11). A csápok egészen feketék, a lábak nagyrészt sárgák, de

a czombok elülrl feketék ; a hátsó tarsusok barnásfeketék.

5. nigrinus Thoms.

11 (10). A csápok feketék, de a 8-10 utolsó izülék barnássárga;

a lábak nagyrészt sárgák, a czombok elülrl is sárga színek,

a hátsó tarsusok barnássárgák 6. imllipes KI.

*) A Cephus Árundinis és Mocsáryi-n-kX a fajok leírói nem említik e tö-

viseket, s minthogy én e fajokat természetben nem ismerem, nem tudhatom,

hogy egy vagy két tövisük van-e ?
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12 (9). A potroh nem egészen fekete.

13 (14). Potrohának csak az utolsó szelvényén, felül, van egy na-

rancssárga folt ; középs és hátsó lábszárai feketék.

7, analis KI.

14 (13). Potrohának 5-7-ik szelvényeit felül egy rövid, az olda-

lakra nem ér narancssárga szalag ékesíti ; középs lábszárai

is narancsszínek, csak a hátsók feketék.

7. variábilis Mocs. (uj faj).

15 (16). Potroha 3-ik szelvényének a végén két oldalt egy-egy

sárga folt van ; lábai egészen feketék ; csápjai 29 izüiékek.

9. Mocsáryi Kirhy.

16 (15). Potroha 3-ik és 7 ik szelvényének oldalain egy-egy sárga

folt, a 4-ik és 6-iknak hátsó szélén pedig meglehets széles

í-árga szalag van ; lábai nagyobbrészt rtsárgák ; csápjai 22

izüiékek. 10. niger Har.

17 (18). Potroha 2— 6-ik szelvényének hátsó szélét zöldessárga

szalag ékesíti; teste fényes. Hossza 10 milL.ll. Arundinis Gir.

18 (17). Potroha 3

—

7-ik szelvényének hátsó szélén zöldessárga

szalag van; teste kissé homályos. Hossza 12 mill.

12. vagabündus Mocs. (uj faj).

19 (22). Potrohának 4-ik és 6-ik szelvényei hátsó szélükön zöldes-

sárgák, a 7iknek oldalai és felül egy folt a közepén sárgák,

valamint ilyenek a csipk, tomporok és a hátsó czombok is.

20 (21). A bels szemkörökön alul egy-egy sárga kis folt van, s ilyen

szin az állkapcsok és a szemek közt lev tér is ; a csipk,

tomporok és a hátsó czombok töve sárga foltos; a hátsó láb-

szárak vége és tarsusai barnásfeketék ; csápjai 20 izüiékek.

Hossza 7^/2 — 8 mill.

14. similis Mocs. (uj faj).

21 (20). A bels szemkörök és az arcz egészen fekete, valamennyi

lábszára ós tarsusa sárgaszín, de az utóbbiak végükön kissé

barnásak ; csápjai 19 izüiékek. Hossza 6 mill.

13. ptlmihis André.

22 (19). A potrohon nem csupán a 4-ik és 6-ik szelvény hátsó széle

zöldessárga vagy czitromsárga.

23 (24), Potroha 4-ik és 6-ik szelvényének hátsó szélén széles, az

5-ik és 7-iknek keskeny, néha megszakított zöldessárga szalagja

van, valamint ilyen színek a 2 -3-ik szelvény oldalíoltjai is

;

vagypedig a 2 - 3 és 5-ik, vagy legalább a 2-ik és 5-ik szel-

vényen az oldalfoltok hiányzanak ; feje, mellkasa és hátsó
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lábai feketék ; szárnyain a bordaér és a szárny jegye barnás-

feketék ; csápjai 22 izülékek 15. pygmaeus L.

24 (23). Potroha 2— 3-ik szelvényének oldalait egy-egy czitromsárga

folt, a 4— 7-ik szelvények hátsó szélét széles czitromsárga

szalag és a 8-iknak két oldalát ugyanily szín folt ékesíti;

feje, az elmellkas egy része, és lábai czitromsárgák ; rendesen

czitromsárga a pajzs is, ha pedig ez fekete, ebben az esetben

csak a potroh 6-ik szelvénye sárga szalagos, míg a 2—5 és

7— 8-ik csak oldalain sárga ; a szárny jegye és borda-ere

czitromsárga; csápjai 20 izülékek 16. pulcher lischh.

I. A csápok végeiken lassanként vékonyodnak.

1. Cephus compressus Fabr.

Fekete, fényes, rövid szürkés selyemszer pelyhes szr

;

csápjai feketék, 22 izülékek, meglehetsen rövidek ; mellkasa

fekete, az elmellkas hátsó szélén, kivált a hímnél, igen keskenyen

sárga szegély ; a hátsó lábszárak közepén alul két tövis van

;

állkapcsai és szárnyai töve sárgák ; szárnyai átlátszók, szivárvány-

színbe játszók, ereik és a jegy barnásak.

A nstény : potroha narancssárga, az els ós utolsó szelvény

fekete ; lábai feketék, az els és középs pár szárai fehéressárgák,

hátulsó lábszárai végükön fehéresek. — Hossza 7 mill.

A him : potroha narancssárga, a két els szelvény fekete,

az utóbbinak hátsó széle keskenyen sárgával van beszegve; lábai

sárgák, az els pár láb csipi és a hátsókon egy folt, feketék. —
Hossza 6 mill.

Elskori életmódját Go ur e au (Annál. Soc. Entom. de Francé.

Sér. 3. tom. VI. 1858. Buliét p. CCXXXl.) és Rogenhofer
(zool.-bot. Gesellsch. XHI. p. 1335.) ismertették meg. Szerintök e

darázs kártékony álczája a körtefák egy éves hajtásában él és

annak belét eszi meg. Hossza 7 mill., sárgás, feje kissé sötétebb,

alul barnás, állkapcsai barnák, végeiken feketék, háromfogúak ; a

háromszögalakú szájvéd mellett egy kicsiny, látszólag két izülék

csáp látszik s e mellett egy kis, kerekded, fekete szem. Áprilisban

bebábozódik és a darázs május közepén kel ki. Élsdije a Pimpla

stercorator Grav. fürkész-darázs.

Hazája Franczia-, Olasz- és Németország, Svájcz, Ausztria,

Dalmátország és Afrikában Berberia. Magyarországból csak egy him

példányunk van, mely valószínleg Budapest környékérl való.
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2. Cephus Emichii Mocs. (uj faj).

Fekete, fényes ; állkapcsainak a töve, a szemek és állkapcsok

között lev ter, az els pár lábszár és tarsusai, a középs pár

lábszár és a hátsók töve fehéres szennyessárgák, a társasok végeiken

kissé barnásak ; a hátulsó lábszárak közepén alul két hosszú,

szennyessárga tövis van ; vállgümi és a közepén meglehetsen

szélesen kimetszett elmellkasnak hátulsó széle keskenyen czitrom-

sárgák ; feje nagy, gömbös, a mellkasnál csaknem szélesebb, feje

teteje mélyen kimetszett, halántékai szélesek ; csápjai feketék,

22 izülékek, középen meglehetsen vastagok, végükön vékonyabbak
;

potroha egyszín fekete, oldalról összenyomott, tojócsöve hosszú,

egyenes ; szárnyai átlátszók, ereik és jegyök szurokfeketék, a bordaér

töve szennyessárga. — 9 ; hossza 8 mill.

A C. nigrinus-hoz hasonló ; de feje nagy, mellkasánál csaknem

szélesebb, halántékai szélesek, vállgümi és elmellkasának hátsó

része keskenyen czitromsárgák és különösen az által különbözik

attól, hogy csápjai a középen meglehetsen vastagok, végükön vé-

konyabbak.

E fajt ifj. Emich Gusztáv úr nevérl neveztem el, ki a

magyar faunát már is sok új adattal gyarapította, s ezt a fajt is

május 22-én Budapest mellett a Lipótmezn felfedezte és nekem

ajándékozta.

3. Cephus lineáris Schrank. (faunus Thoms.)

Fekete, fényes, ritkás fekete pelyhes szr ; csápjai meglehe-

tsen rövidek, 25— 27 izülékek, tövükön szrösek, vastagok, vé-

geiken kissé vékonyabbak ; elmellkasának hátsó széle szögletesen

kimetszett és sárgás szegély, középmellkasa srn pontozott ; térdei,

lábszárai és tarsusai rtsárgák, a karmok feketék, a hátsó lábszárak

közepén alul csak egy tövis van; szárnyai csaknem átlátszók, a

bordaér és a jegy barnássárgák, az erek barnák.

A nstény: homlokán a szemek rr ellett egy foltocska és el-

mellkasának hátsó széle homályosan szennyessárgák
;
potroha fekete,

a 2, 3, 5 és 6ik szelvény hátsó szélét csaknem mindenütt egész

czitromsárga szalag ékesíti. — Hossza 10— 12 mill.

A him : arcza és állkapcsai rozsdasárgák, amaz három fekete

sávval jelölt, melyek közöl a közbüls néha igen rövid, csak hosszas

folt alakú ; a homlokon lev foltocska rtsárga ; csápjai alul kissé

csipkések; potroha 3— 9 szelvényeit hátsó szélükön meglehetsen

széles czitromsárga szalag ékesíti, melyek közöl az 5-ik szelvényen

8
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levo szalag felül néha meg van szakítva, a 2-iknak pedig mindkét

oldalán a hátsó szélén egy-egy kis sárga folt van; a hátsó csipköo

kis sárga foltocska látható. — Hossza 10 — 12 mill.

Nálunk egyike a legnagyobb Cephus-fajoknak. A himet ar-

czárói és csápjairól könny felismerni ; a nstényt azonban termé-

szetben nem ismerem, mert nekünk csak 3 him példányunk van.

Hazája Svéd és Angolország s Ausztria. Magyarországban

csak Frivaldszky János úr találta Budapestnél a Lipótmezn

június 18 án, Pécs vidékén és a mehádiai Herkulesfürdnél.

Mocsárt/ Sándor.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

A szlö-iloncza kártételei Fehértemplom és Versecz környékén.

— A szl-iloncza {Tortrix piUeriana S. V.) hernyói évenként

állandó csapásként pusztítják a Fehértemplom és Versecz környéki

szlket. A múlt 1885-ik évben a hernyók ismét nagy károkat tettek,

úgy hogy a szlbirtokosoknak e csapás miatt az adóból is tetemes

részt kellett elengedni. A kár nagyságáról világos képet nyújt az

a kimutatás, melyet a temesvári m. k. adófelügyelség volt szives

a területén e miatt elemi károk czímén leírt adóról összeállítani.

E szerint a kimutatás szerint Temesmegye verseczi és fehértem-

plomi járásában 1885-ben a következ adóleirás történt:

1, A verseczi járásban:

1. Kudricz községben 5,688 ft 90 kr. földadóból elengedt. 2,063 ft 13 kr.,teliát SöVo

2. Kustély » 14,208 ft 54 kr. . . 2,984 ft 73 kr., » 21"/o

S.Jabuka » 5,756 ft 04 kr. » » 2,353 ft 62 kr , » 40o/o

4.Messics » 2,813 ft 27 kr . . 974ft48kr, . 34%
5. K.-Szredistye í 1,599 ft 11 kr. » > 827 ft 99 kr., » 51%
6. N -Szredistye » 9,787 ft 44 kr. » » 1,546 ft 60 kr, » 15%
7.Szolcsicza » 3,170 ft 66 kr. » * 1,141 ft 37 kr., » 35%
S.Verseczsz.k. vár. 71,362 ft 38 kr. » » 18,516 ft (-7 kr., » 257o

2. A fehértemplomi járásban

:

1. Fehértemplom város 14,165 ft48 kr. földadóból elengedt 5,083 ft,— kr., » 35" o

2. Vöröstemplom közs. 5,732 ft 57 kr. . » 3,184 ft, 04 kr., » 567„

3,Vracsevgáj » 5,164 ft 86 kr. » => 2,254ft,64kr., » 43%

E kimutatás szerint a verseczi járás 8 községében összesen

30,408 frt 29 krra, tehát az 1885-ik évre elirt földadónak átlag

26%-ára rug a Tortrix-kár czimén elengedett adóösszeg. Aránylag

még nagyobb a xeszteség a fehértemplomi járás 3 községének sz-


