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Hogy az ember egészséges legyen sokáig éljen, olly ételekre vagyon 52111: 
sége , mellyek csupáh tápláló, nem ре 
dig ingerlö ‚ orvosságos részecskékkel 
birnak, ’s ollyan italokra , mellyek vagy 
csupán nedvesitök, vaзу pedig nedve- 
sitök és táplálók egyszersmind, de sem 
mi orvosságos és ingerlö állató-részecs 
kékkel nem birnak mint a’ tiszta for 
rásvíz és a’ tej. 

Az izlést ingerlö pótolékok közi'il , 
csak a’ konyhasó , a’ czukor és az есгес7 
mind a’ három kevés , vagy lega 
lább mérséklett mennyiségben, taмпл 
tak ártatlanoknak, és hasznosoknak, az 
emberi testre nézve. 



Minden más pótolékok , mellyeket 
füszerszámoknak nevezünk , és minden 
szeszessé , vagy borszesznemüvé ‘6l10: 
tatások az italoknak, kissebb vagy' na 
gyobb mértékben, közelitenek az or 
vosságok’ természetéhez. Mennél in 
kább közelitenek pedig az orvosságok 
hoz, mennél gyakrabban, >s nagyobb 
mennyiségben élünk azokkal, annál 
gyanusabbak, annál ártalmasabbak azok 
az egészségre, és hosszú életre nézve. 

Legnagyobb meggondolást kiván, 
a? tiszta orvosságos,v nagy erejü szub 
stántziákkal való , diaetetikus gyg 
kórí élés, 

‘ А’ régieknél, egyedül a’ bor vólt 
.tisztan orvosságos ital, de' a’ mellyet 
legalább a’ bölcs Görögök , és Rómaiak 
mindég sok vizzel elegyítettek. 

Az újabb id'c'ìk , sokkal több csupa 
orvosságos italokat, és éldelle'teket kö 
töttek a’ diaetához: a’ tobákolást és a’ 
dohányfüstöt, a’ dohány és kenderlevél 
rágást , a’ mákonynyelést, a’ légyölö 
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galócza a) évést, a’ pálinkát , а’ sernek 
nehány Знает-l6 és orvosságos nemeit, 
а’ theác b) és va’ kávé italt. 

Azon szubstántziák, mellyek nem 
táplálnak , hanem a’ tesçnek egészséges 
állapotját megváltoztatják, orvosságos 
dolgok: minden megváltoztatása pedig 
a’ test egészséges állapotjának, @gy ne 
me, a’ természetellenvaló beteges szer 
keztetêsnek с) 

 

a) Ide lehet мамаша több más gamba пете 
ket is. 

b) A’ csokoládé, a’ tńplálószerek közé tartozìk , 
ha, nincs sok fííszerszámmal megterhelve , 
mert akkor gyanús , еöt igen is ártalmas. 

c) Azon szubstántziák mellyeket orvosságoknak 
nevezünk , ugyan azon mértékben alkalma 
tosok, az életre nézve veszedelmes, ter 
mészetellenvaló állapotoknak , mellyeket 
nyavalyáknak nevezünk, elháritásokra, mint 
a.’ mellyben az egészséges testet megbete 
githetik. Az orvosságoknak _ egyedl'ílvaló 
rdndeltetésük ennél fogva az , hogy a’ ter 
mészetellenvaló , a" beteges vállapotokat 
megváltoztassák, az az egészségre téritsék. 



A’ Kávé csupa orvosságos 52111) 
stántzía. 

Minden orvosságok, nagy mérték 
ben véve, kedvetlenül illetik az egész 
séges ember érzéseit. Senki sem do 
hányzott elöször életében undorodás 
nélkül 5 eggy egészséges ember .sem ivott 
jóizi'ín vßlöször életébe fekete kávét , 
czukor nélkül, _- a’ természet ìntése 
ez, hogy az ember, az egészség törvé 
nyeinek altal hágására szolgáló elsö al 
kalmatosságot kerüljc el, ’s az életet 
megörzö, intö ösztönt, mellyI bennünk 
van, ne tapodja olly könnyelmüen l51; 
bai alá. 

Folytatva élvén ezen orvosságos 
 

Magokban, ’ nyavalyákon kivl'íl 111112116! 
tatva, az egészségnek, ’s a’ természetsze 
rintvaló életnek általjában {тaит dolgok. 
А’ velek valö gyakori és diaetetikus élés , 
a’ mi orgánjaiknak harmoniás üszveeggye 
zésüket felbontja, az egészséget megrongálja, 
és az életet ищу-6114111. I'IOgy valamely 
orvosság az cgészségeseknek egésségökrc 
váljon , már magába ellentmondás. 
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diaetai czikkellyel, (mellyre Ъеппйп 
ket módi _és példa csábitnak) a’ 
szokás'ápródonként eltörli azon kedv` 
vetlen benyomásokat , mellyeket elö 
ször bennünk okoztak; söt végre kel 
lemetesekké lesznek azok elöttünk, az 
az a’ vele való élés kezdetekor, ben 
nünk tett kedvetlen bényomások, a’ 1`0lу 
vást vele való élés által , nem olly 
szembetünök, és érzö orgánjaínkra ген 
’s kellemeteseknek tetszö munkálatjaili, 
lassanként szükséggé válnak elöttünk. 
A’ közönséges ember7 még a’ mester 
kézetl: szükséget is boldogság gyanánt 
veszí, ’s a vele való éléshez lassanként 
a’ jó izletnek ideájátvköti. -- 

Ha máx' egyszer ezen orvosierejü 
dolgok, egészségünket meg)r l16l106гot 
ták, talán a’ bennünk lakó ösztönnél 
Ротa13 kiv'ánjuk, az azokkal való élés 
nek folytatását, vagy is azon palástolô 
заведениеt , mellyet azok, az általok 
idöröl ídöre okozott bajoknak enyl1i- 
tésökre, legalább idöröl idöreâyujtanak. 

1 . 
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Ezen tételnek megértésére szolgál 
azon tapasztalat, hogy minden orvos 
szerek, két egymással ellenkezö álla 
potokat szülnek a’ testben. Kezdeti , 
vagy mindgyárt eleintevaló munkálat 
jok , (Уши/111111115) épen ellenkezik utó 
munlva'latjo/ckal , ( N achwirkung ) vagy 
is azon állapottal, mellyben a’ test ne 
llány órák mulva, a’ kezdeti munká 
latnak megszünése után marad. a) 

А2 orvosszereknek nagy része, mind 
' elö-mincl utómunkálatjaikban, meg za 
varjïàk az egészséges testet, ’s henne 
kedvetlen érzéseket és fájdalmakat 01102 
nak, másokat elö-és másokat utómun-' 
kálatjokban , és még a’ velök foly 
tonfolyvavaló élés sem gerjeszt kelle 
metes munkálatokat az egészséges em 
berekben. 

 

а) р. o. a’ jalappa-gyölrér, ma székre hajt, 
hólnap és hólnapután pedig szorúlás âll 
elö. — v ' 
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I Csak azon_kevés orvosságös 521111 
51611121611, 161e161111e11 111 ki , legalább 
elömunkálatjaikra nézve , mellyeke't 
az elflnomított, ’s véldelleten kapko 
d6 világ diaeta czikkelyeivé Válasz 
tott. i1))vEzelmek azon különös 111l11} 
donságok van , hogyv ha velök az em 
ber mértékletesen él, eleinte a’ 1162611 
séges egészség’ állapotját , néminémü 
mesterséges felemelödésbe helyheztetik, 
’s csaknem csupa kellemetes érzéseket 
szülnek; kedvetlen következéseik pedíg, 
mellyeket utó munkálatjaikban 01102 
hatnak , mind addig mig az ember 
megZe/zetö's egefszsegóen vvan , ’s más 
tekintetekôen ege'szsefges e's terme’szet 
tel megeggyezö e'letmo’dját lzöuet , bi 
zonyos ideíg csékely jelentésüek. 

Az élelmek s_orában feltolt orvos 
ságok kís klasszisába tartozik a’ kávé is, 

д) A’ mint mondódott: Bor, pályinka, mà 
kony, dohány, thea , kávé s. t. eß‘. 
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résszerint kellemetes , résszerint kelle 
metlen munkálatjaival , mellyek bár 
mi csudálatosan hangozzon is az, ke 
véssé esmertetnek. 

Az ezzel való igen gyakori, ren 
detlen élés, a’ napnak csaknem minden 
részeiben, annak olly külömbözö erös 
ségben ’s mennyiségben ivása, elterje 
dése a’ legkülömbözöbb állapotú em 
berek közt , közönséges használása a’ 
legkülömbözöbb életideji'í 65 testalka- 
tású, egészségů és életmódú emberek 
által, minden pillantatban eltaszítja a’ 
vi’sgálódó nézöpontját,’s felette nehéz 
26 teszi, hogy annak valóságos 111011116 
latját elvonja, ’s abból tiszta követ- 
kezeteket húzzon. Igy ha szín‘te vala 
mely karika, a’ legvilágosbb irás jelek 
kel, és szókkal van is beirva , minden 
esmerhetetlenné válik, ha ezen karika 
nagy sebességgel forgattatik, minden 
öszvefolyik a’ legélesbblátásúnak szemei 
elôtt is. ' ' ' 
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Csak szoros , folytonfolyvavaló , 
józan, és minden megcsalódásoktól a’ 
lehetöségig elválasztott vi’sgálások, ’s 
a’ jeleneteknek az oltra való gondos 
visszavitelök, tanít meg bennünket, az 
italok közt legfontosabbnak, a’ kávénak 
természetére. 

А’ kávénak eleimevaló munkálátl 
ja közönségesen, nagyobb vagy kissebb 
mértékben kellemetes felemelése az élet 
munkásságának; az állati , a’ természeti, 
és életi funktziók, (a’ 1111111 l.leVeZllì) 
az elsö órákban általa mesterségesen 
felemeltetnek; de utóbhi munkálatja, 
melly több órákkal azután , lassanként 
elöáll, annak épen ellenkezöje, -tud 
niillik lételünlmek kedvetlen érzése , 
az életnek mintegy alsó lépcsöje, ’s az 
állatí, természetes és életi funktzióknak 
néminémü megbénúlása. a) 

 

_ a) Нa jókor felébredek, „igy‘ira ogy elökelü , 
tükéletes kávéivóné“ akkor gondolkozó eröm 
’s tuuukásságom, ollyan mint egy ausztrigaé. 



I4 

Ha Fegy kávéhoz nem szokott em 
ber mértékletes, vagy egy kávéhoz szo 
Ко“, módnélkül való, a) mennyiségí'i 
kávét iszík, tehát az elsö órákban azu 
tán, az önntudat, önnlételének, életé 
nek érzése elevenebb lessz. Èrverése 
teljesebb, sebesebb, de lágyabb. Ar 

 

a) Ezen kífejezéseket me’rse'lizlett, és módne'lkûl 
való, képestségesen, és az eggyes emberek 
hez szabva, (individuell) kell тетка 
zönségesen ill5, meghatńrozott nagyságok 
ban és „этом“, nem lehet azokut ki 
tenni. lgy ‚ vólt eggy már meghólt, fény 
iizésben nevekedett Princz, H. C. C. ki 
alig érte be, egyszeri felöntésre 14 lat 
pergelt kívéval, midíín vagynak olly sze 
mélyek, kiket már egy fertály lat igenv 
erl'ísen illet. Minden embernek meg van, 
a’ maga tulajdon mértéke ‚ mellyet önn 
testéhez szahhat: Egyik többet elviselhet 
mint a’ másik. A’ kávé elömunkálatjá 
пa!‘ itten elöadott kellemetes symptomái, 
sem jönnek mind elx'í, mindeneknél, leg 
alább nem mind eggyszerre, hanem csak eg 
gyenként, eggyiknél ezek másiknál ama 
вой; eggyiknél több, másiknál kevesebb 
zímn'lak. — 



l 15 

czain körûlirt pírosságot kap, olly pi 
rosságot,melly nem enyészik el észreve 
hetetlenül a’ szomszéd részekben,` ha 
nem a’ melly elválva , mint eggy veres 
fólt áll ott. A’ homlok és a’ tenyér me 
legnedves lessz. Nagyobb meleget érez 
mint az elött , melly néki kellemetes, 
szorongató érzést' okoz. Néminémü 
gyönyörérzésü szivdobogás áll elö, ol 
lyan forma, mint a’ nagy örömnél. _A’ 
kéznek vérerei feldagadnak. Még külsö 
kép is a’ természetinél nagyobb meleg 
ségel: érez az ember az illyenen, de a’ 
mell‘)r még nagyobb mennyiségü kávé 
után is soha sem megy höségben által 
(elébb közönséges izzadásban); égetö hö 
séget utánna „вы sem kap. 

A’ lélek jelenléte , a’ fìgyelmetes- 
ség, az eggyüttérzés elevenebbek lesz 
nek,_mint az egészséges természeti ál 
lapotban. Minden külsô tárgyak né 
minémü kedves. érzést gerjesztö színt, 
valami _ ha szabad úgy' szólnom. --- 
örvendetes mázolatot, és ha a’ kavé 
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szokatlan mennyiségü vólt, valamelly 
csalmem rendit túlhaladó, kedvességiî 
fényt kapnak. a) Az elsö órákb'an , önn 
magával, ’s minden külsö tárgyakkal 
való meg elégedés mosolyg a’ kávéivó 
ból, ’s ez emelte különösen a’ kávét , 
társaságos itallá. Minden velök közlött 
kellemetes érzések, hirtelen az Enthu 

 

a) Нa a’ kávé rendkívůl való mennyiségl'i , és 
ha a’ tet kiilönösen ingerlékeny, ’s ká 
véhoz épen nincs szokva , akkor egyóldalú 
föfájás :ill el5, a’ fejoldalcsont felsô' részé 
töl fogva egész az agyvelö alljáig. Még 
az agyvelöhártyàk is fájdalmas érzékeny 
Ségíieknek tctszenck ezen az óldalon. А’ 
kezek és lábak meglxídegesznek: a’ homlo 
kot és tenyereket hideg izzadtság lepi el. 
Az érzet ingerlett és tiirhetetlen lessz ; sem 
mit sem tehetni az ember kedvére. Az 
illyen ember félelmes szol'ongattatásban 
van, reszket, nyughatatlan, osaknem min 
den ok nélkül sir, vagy csaknem kényte 
len nevet. Néhány órák múlva elszun 
nyad, melybô'l ottan ottan felfel падеж. Ezen 
ritka âllapotot, иду kétszer láttam. 



17 

ziasmusig emelkednek, (noha csak rö 
vid idöre). A’ kedvetlen emlékezetek 
nek, vagy kedvetlen természeti érzé 
seknek, minden nemei, halgatnak ezen 
boldogítò hideglelés nemében. , 

Az 'embel‘nek egészséges, magâra 
hagyott, természetes áll'apotjában, a’ 
kedvetlen érzések, kedves érzésekkel 
váltják fel egymást; ez a’ mi természe 

vtünknek bölcs elrendelése. De ezen 
orvossá'gos italnak eleintevaló munká-` 
ища alatt, minden kedves érzést ger 
jeszt; söt a’ testnek még azon funktziói 
is , mellyek a’ »természetes állapotban 
keseri'i , csaknem a’ fájdalommal hatá 
ros éŕzéssel vagynak öszveköttetve, 
most pehely könnyüséggel , söt némi 
némí'i kedves érzéssel mennek végbe. 

A’ felébredésnek els'c'i pillantatjai'- 
ban, vagy fertályoráiban, különösen ha 
az korábban történik meg ‚ mint rend- 
szerint, minden ember, ha nem egé 
szen a’ nyers természet’állapotjában él , 
kedvetlenül érzi az öntudatnak, пеш 
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teljes felébredését, mord és tagjaì res-~ 
tek, ’s nehezen mozdulók; a’ .sebes 
mozgás nehezen esik, a’ gondolkozás 
fáradtságban kerül. 

De ímé a’ kávé ezen természet 
szerintvaló kedvetlen érzést, a’ lélek 
nek ’s testnek ezen kellemetlen állapot 
ját, csalmem eggy pillantat alatt eli'izi; 
nagy hirtelenséggel felébredünk. 
v A’ napi munkának bevégzése után, 

a’ természet folyamatjához képest el 
.kell fáradnunk; testünk ’s lelkünk ere 
jében való nehezs'égnek ’s ellankadás 
nak kedvetlen érze'se, rosz kedvüekké, 
bosszúsokká tesz bennünket, ’s kény 
szerit az éjjeli nyugodalomra ’s álomra. 

.Ez a’ kedvetlenség , ’s rезшёё7 ezen 
kellemetlen ellankadása a’ testnek, ’s 
léleknek, midön az álom természete 
sen közelget, sebesen eltünik ezen or 
vosságos м! elött, az álmosság ele 
nyészik, mesterséges ébredtség, ’s a’ ter 
me’szettöl kicsikart fennlétel áll'elö'. 

q 
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Ногу éljünk , szükségünk van táp 
l'áló eledelekre , és ímé a’ természet 
azoknak keresésöJu-e, ’s az elvesztett 
nek kipótolására kényszerit bennünket 
azvéhség által, melly egy rágó alkal 
matlan érzés a’ gyomorba , kínzó МУЗ 
nása az ételnek, czivódó vbosszúisálggal , 
fagyossággal, lankadtsággal ’s. t. eff. 

Nem kevésbbé alkalmatlan _, ’s még 
is nem kevésbbé hasznos intézete a’ 
természetnek, a’ szomjúság érzése is. 
A’ folyósságok után való epedö vágya 
kozáson МИН, mellyre szüksége van 
testünknek, a’ kipótolás végett, a’ to 
roknak és szájnak szárazsága, az egész 
testnek száraz hösége, melly néminé 
mi'íképen a’ lehelletet szorongatja, nyug 
hatatlanság , s. a. t. kinoznak ben 
nünket._ _ 

Kávét iszunk --- és ímé! már ke 
i безеt vagy semmit sem érzünk , az éh 

r i - l l l - .‚. ‚ segnek azon kmzo erzeselboL, sem a 
sŕzompíság szorongató ‚v epedö érzésé 
böl. Az igazi kávéivók, különösen pe 
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dig azon kávéivónék, kik meg vagy. 
nak azon szerencsétöl fosztva, hogyv a’ 
szabad levegön való mozgás által Юб 
röl idöre meggyógyúljanak ezen ital 
ártalvmaiból, keveset 'tudnak többé az 
ígazi éhségröl és szomjúságról. A’ test 
megfosztatik ekképen, ételitöl ’s italá 
tól, és a’ böredények egyszei‘smind ter» 
mészetellenvaló módon ke'nyszerittetnek 
annyi nedvességnek beszivására a’ le 
vegöböl, a’ mennyi az életnek szük'sé 
‘дек-е elmúlhatatlanúl megkivántatik. A’ 
rendes kávéivóknak vizelletök sokkal 
több mint italok. A’ természet legter 

 

mészetesbb kivánságainak halgatniokv 
kell. (Igy közelget az еmЬеr lassan 
Кем, (Hálá az lsteni italnak!) a’ ból-' 
dog lelkek állapotjához ott fent; a’ 
megdicsöülésnek való kezdete , már itt 
alant.) ' ' ff’ 

vAz ételekkel való jóllakás шёл 
а’ minden élö valóságok jóltévö meg 
tartója, úgy rendelé, liogy a’ mozgás 
az egészséges emberben kedvetlen ér--v 
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zéseket vgeirjesfgzçafn, mellyek b_ennünket 
egy kis megszům'zsre,' egy vkisv testi és 
‘lelki nyugodalomra kényszeritsenek feg 
lalatosságaink után, hogy az emésztés- _ 
'nek 'vfontos munkája háboritás néllgül 
'elke;di‘ìfidj‘ö'xhi..MA’ teнце]; ’s léleknek 
rests'ége, a’ mozgáskor elöálló szorú 
lás a’ .âgyomor száján,.néminémi'i kelle 
metlen nyomás', a" hasnak feszí'iltsége ‚ 
telisége s. va. t. emlékeztetnek bennün 
het, Ьa erönket mindjárt az étel után 
megszoritni akaifjuk, a’ most szükséges 
nyugalomra, „-és ha' gondolkozó erön 
kei; .munkára fogni akarjukv, _a’ lelki 
eröknek restségök, a’ fönek mordsága, 
a’ tagoknak hidegségök, az arcznak me 
legségével egyszersmind, "s a?, nyomó 
érzés a’ gyomorban , a’ has feszültsé 
gének terhes .érzéséïelmannál “еду” 
vvedlietetlenebb Девы, _mennél .igazvabb 
az, 11935; ‘ a’ lelkí ervöknek'imegszbnivtáf 
sok ,az e'mésztés kezdetébe, sokkal ter 
mészetellenvalóbb ’s ártalmasebb , ,mint 
maga a’v testnek megszoritása is. 

‚.‚_'.__.;'_:д_=_‚._ . _ i ' 

  
 

 _x_ _' _ A'‘, ' _ ' -r".... »f ‘fe »r2‚.. „51‘2“' _щР'т‘Ьь’Ё. A 
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v A’ léleknek ’s testnek ezen _tunya 
ságát, és a’ hasban lévö alkafmatlan 
érzést az ebéd után, el öli a’ kávé. A’ 
flnomabb tobzódók ennélfogva , mind 
járt az ebéd után`szokták azt innya, 
és ezek ezt a’ természetellenvaló mun 
kálatot nagy mértékben is el érik. 
Vidámok lesznek és olly könnyûk, 
mintha gyomrokat kevessé, vagу épen 
met,lr nem terhelték vólna. ---- v 

Nem kevésbbé kivánt bennünket, 
természetünknek bölcs elintézöje , kel 
lemetlen érzéseknél fogva, arra kény 
szeriteni , hogy az elválasztott emész 
теt ki iìritsük. Valamiszenvedhetet 
len szorongattatás áll elö, öszvekötve 
valamely nem kevésbbé kellemetlen 
késztetéss'el, melly az életnek minden 
kedves érzéseit magakadályoztatja és 
mintegy elnyeli, mig a’ kiürülés meg 
nem történik. Az erölködés, a’ mi 
természetünknél Роgы', szůkségeské 
pen hozzá tartozik, az emésztetnek vég 
képen тaк) kiüritéséhez. ” ‘ 
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De gondoskodott érröl a’ mi ko 
runknak raílinirozó szelleme, ’s ezt a’ 
természet törvényét is kijátszani 1851г 
kezte. Hogy a’ dolgok rendinél fogva 
több órákat kivánó, emésztés ideje, 
mesígerségesen__elömozdíttasson és siet 
tessen, ’s hogy magokat a’ székre hajtó 
szorongató, ’s gyakran lassanként neve 
kedö ösztönöztetéstöl megszabaditsák, 
a’ mi éldellet után kapkodó, ’s minden 
kellemetlen érzésektöl gyermekmódra ' 
félö korfeleink, a’ kávéba keresik Sza 
badúlásokat. A’ kavé által, -elö mun 
kálatja alatt -- a’ belek , egymást 
sebesebben követö peristaltikus moz 
gásra ingereltetnek, úgy hogy ezek ha 
csak félièr is megemésztett tartalmokat‘ 
sebesebben Iefelé tolják, ’s a’ tobzódó 
azt hiszi, hogy valamiu becses emész 
téstsegi'tö szerre’'alìadttÈAzonban ezen 
kevés‘idö alatt, az ételpépnek folyós, 
és táplálatúl szolgáló nedve, sem а’ 
gyomorbarf czélarányosan meg nem 
változtathatik, (meg nem emésztì’ìdhe-v 
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tik) sem a’ vbf'elcsa'tornáiban a’_bészivó 
edények által fel nem szivódhatüt 5v a’ 
massza tehát most, a’ több mint ter 
mészetes mozgásban lévö beleken, még 
félfolyós állapotban, egész a’ kimene‘ 
telig _elöre megy, a’ nélki'il hogy táp 
lálórészeinek egészen fele, a’ testnek 
javára fordúlhasson. Mi jeles , a’ ter 
mészetet megigazító emésztöeszköz! _ 

Épen ig , a’ kiüri'íléskor , à’ 11676 
nak elömunkálatja által , az alfel, 
sebesebb kinyílásokra és öszvehúzásokâ 
ra ingereltetik , és az emésztet osak 
riemI minden erölködés nélkül, ’s gyak 
rabban megy, mint az egészséges ká 
véval nem élö embernél. 
¢ Ezen természetszerintvaló fájdal 
mak ’s kedvetlen érzések., mellyek ter 
mészetünknek bölcs elintézéséhez tar 
toznak , a’ kávénak elömunkálatja 
által , megkissebbednek , ’s csaknem 
eszrevehetetlenekké lesznek, —- a’ nél 
kül, hogy az ember annak szomorú 

 

4 
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következéseit észrevegye , vagy csak 
gyanítsa is. \ 

Még _a’ nemiösztönt is, mellyet a’ 
mi korunk, egész uralkodó fő éldeletté 
raűiníroz, a’ kávé, elömunkássága , job 
ban felíngerli ,' mint akármelly más 
mesterséges eszköz. Mérséklett alkalom. 
adás , villám sebességgel teremti elő 
a’ búja képeket, és a’ nemirészeknek 
teljes felingérlésökre csak kevés pillan 
иго]: kellenek; a’ kiömlés csaknem vis 
szatartóztathatatlan. Tíz, tizenöt esz 
tendővel korábban felébresztetík a’_ ká 
vé által a’ nemi-ösztön, már a’ leg 

v gyengébb életkorba,'mínda, két nem 
nél.„Eäen el. finomodásnak a) erköl 
csiségünkr'e és halandóságunkra a’ l* 
láthatóbb befolyása van, _ ha nem 

 

a) Eldellet! éldelletl így kiált időkorunk, --- 
sebes , szakadatlan életéldellet , minden más 
tekintetek’ költségén is! és czélját jó for 
mán eléri, ezen életsiettető, életvesztege tő ital által. ` 

2 
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emlitjük is. itt a: ebböl folyó' iòkori 
tehetetlenséget. 

m 

A" kávénak eddig elöîaidott mun 
kâlatjai , még sokkal szembetünöbb 
mértékben kitetszenek, az ollyan sze»--' 
mélyeknél, kik különösen ingerlékeny 
temperamentummal birnak ‚ vagy a’ 
kik a’ sok kávé ital és szobàbanülés ál 
tal enerváltattak. .Az illyen személyek 
né] minden a’ kávé által okozott testi 
változásokon és . érzéseken megesmeri 
akarmelly tisztaelméjü ember , a’ ter 
mészetellenvalót, a’ mértékfelett inger 
lett állapotot, észreveszi azon mérté 
‘ntúlüzött érzékenykedést, vagy azon 
vigságot , melly sckszor a’ tárgynak 
természetét sokkal túl haladja, azon 
csaknem görcsös rángatódzásba által 
menö gyengédedséget, azon mértékfe 
lettvaló buslakodást ‚ azon elméskedést, 
meliy sokszoi‘ az okosságnak határainn 
túljárdal , az arcz йпaзйшзaйийгь na 
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gyobb el el vonódásait, mellyek kari 
f katú'rát képzenehL a’ helyett hogy csak 

eggy‘ el el mosolyodásnak , egg kis 
gúnynak, еgду mérséklett megütközés.. 
nek, a’ búsongás vagy szánakozás mér 
séklett kijelentéseinek vólna helye. -- 

' A’ test egyéb inashúsai is akkor, 
természetfelettvaló , mértéket haladó 
nfozgékonyságot mutatnak, _» minden 
csupa élet, minden mozgás, (ha szinte 
arra kevés alkalmatosság van is) az 
elsö óvákban, az erös kávé, vagy (hogy 
a’ világ helytelen kitételével éljek) a’ 
jo' kávé ital után. ---- A’ Fa‘ntáziának 
képei ё: ideái tolongva és sebesbb fo 
lyammal repülnek el az elöterjesztés’ és 
érzés’ ülöhelye elött , az agyvelöben. 
Mesterséggel vsiettietett , meslerséggel 
fel emelt élet ez! -— 

ц'; А’ természet’ állapotjában, némi~ 
némü munkájában kerül az embernek, 
hogy valamì rég elmúlt dologra ‘Пё 
gosan emlékezzen; de mindjárl; a’ kávé 
után, böven ömlik úgy szólván nyel~ 

r_#_' «à - .' ‘ '.*r‘ zß‘ 2" „а“ ‘du 
.f‘r. 'E 

2 * 
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yiinkre az venu lékezeth — és ennek kö 
_vetkezése‘ sokszor 'csácsogás, hirtelen 
kedŕ'i fecsegés, és oly dolgok’ kieresztése, 
mellyeket nem kelle vala mondanunk. 

A’ mérték és czélarányi átaljába 
hibázik. '- А’ `mi' eleinknek hìdeg 
megfontolô komolyságok, vazv akaratnak, 
meghatározásòknak, és itélettételeknek 
erössége,.a’ test nem sebes, de erös, 
czélhozsv'zabott mozgásainak kiállása , 
mellyek 'egykor a’ Németeknek eredeti, 
nemzeti characteröket jelelték, -\mind 
ezen .clicsö ösbélyege a’ mi származá 
sunknak, eltünik ezen orvosságos ital 
elött , és hebehurgya kinyilatkoztatá 
sok , hirtelenkedö elhatâroz‘ások, éret 
len itèlettételek, könyelmüség, válto 
zgndósfág, csaçsogóság', inggdozás, az 
inashúsoknak ,' minden energia 
nélki'il való mozgékonyságok, és theatre 
mi magatartás léptek annak helyére. a) 

 

a) Ki минa , micsmla diaetetikus elerötlenités az 
oka, hngy a’ hazaszeretetnek , a’ gyermeki 
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.ÈáàflJó‘l tudom, hogy a? buia fant'âzi-- 
ákkal való bövelkedés, a’ csintalan го 
mánok’ irása, a’ Ьбппуй, jâtsz'i ës el 
més darabok’ költése , — megkiván 
ják , hogy a’ német kávét igyon; -- a’ 
német Dámának erös kávéra van szük 
sége, hogy g3 _módi cerkelekb‘en dús 
¿n ‚ш “мы 

1 . ‘l 
 

szeretetnek , a’ megszeghetetlen hííségnek, 
a’ megtántorithatatlan egyenes lelküségnek 
és kötelesség betôltésnek, ( elöidönk esme 
те; tulajdonainak) höstilletö virtusaì , aп 
nyi „мышь nem sziilnek, ’s csziknem mind-. 
nyújan alacsony МКФ-56386. пеш sugorod-- 
tak ôsîve a’ 1‹1бп1‹1›еп‘! De nem látjuk 

Ч ellelihen molt axon hvöstilletö ушей: sem 
a’ kôzépídönek és a’ távolabb régiségnek', 
mellyek a’ léleknek ’s testnek erejét bi 
zonyitották ’s mellyek hclyett most ,~sok 
ezer meg ezel' iudividuumokban , fìnOm 
ravaszságot, elrejtett csalárdsâgot, és min 
dennénu'i rászedéseket találunk , mellyek 
az el nem fogott földi polgárnak minden 
lepéseit fenyegetik! Avagy ártulmasabb e’ 
eggy eggyes bomba, mint eggy milliom l4111111 
tatlanûl kirakott érczsulyom. 
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szellemmel ’s finomérzéssel ragyoghas 
son. ‘А’ ballettánczosnak, az Improw'fi-L 

v zátornak, a’ kauklernek, a’ szemfény 
vesztönek, a’ tanúlttolvajnak, a’ Fél-v 
róbanktartónak , szükségesképen kávé 
kell, valamint a’ módi muzsika~virtuóz-~ 
nak, az ö széditö sebességéhez, és a’ 
mindenüttottlévö módiorvosnak , ha 
egy délelött kilenczven betegviziteket 
akar átlepkedni. Tartsák magoknak ezen 
emberek természetellenvaló ingerlösze 
röket , annak az ö egészségökre, ’s az 
emberek javára vaк) következéseivel 
eggyütt! -- 

De annyi legalább igaz, _ hogy az 
egész földgolyóbisán, a’ legrafïinìrozot 
tabb tobzódó, a’ legkitanúltabb élet 
vesztegetö sem találhatott vólna fel a’ 
kávéu a) kivůl, egyéb diaetetikus 01‘ 
vosszert arra, hogy rendszeréntvaló ér-v 
zéseink nehány òrákra csupa kelleme~ 

 

a) ’S néminexm'i tekintetben a' llzeán.' 
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tesekké változtassanak , hogy nehány 
òrákra bennünkjoviális söt csintalan 
vidámság , elevenebb elmésség, tempe 
ramentumunkat meghaladó lobogó fan 
tàzia szárma‚zzon , hogy inashúsainknak 
mozgáspk , a’ reszketésig siettessen, hogy 
emésztö, és elválasztó orgánjainknak 
rendszerintvaló n,yugodt menetelök ket 
vtöztessen , a пешйвцбп çsaknem akarat 
ellenyalóx Íńgerlésben tartasson , az 
éhségnek vés szomjúságnak jóltévö kin 
ja halgasson, a’ fáradt гaзом'6l a’ ból 
dog álom elüzettessen, ’s melly még 
akkor is képes volna l,iéminémi'i ébredt 
séget mesterkézni, midön hemisphae 
ránknak vegész teremtetsége, rendelte 
tésénél fogva, az éjhek csendes keblé 
buen megpihentetö nyugalommal él. 

Igy akarunk mi a’ természetnek 
bölcs intézetjeinél okosabbak lenni ‚ 
I( len‘g,zem L‘a'runk ne'llrül ! ' 

fA’ kávénak elsö,l1amarmúló mun 
kálatja , nehány órák után elenyész 
vén, lassanként elö áll az ellenkezö 
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állapot, az utómunka’lat. Mennél szem 
betûnöbb vólt az elsö , annál érez 
lietöbb és kellemetlenebb 'az utóbbi. 

Azomba nem mindenember egyena 
lökép érzi annyi káraít, eggy olly 0r 
vosságos itallal való visszaélésnek, mint 
a’ kávé. 

A’ mi testünk olly derék alkatás-i 
sal bir, /zogy ha külömben имидже: 
tel eggyezö' e'letmódot követünk; né' 
mely diaetánkban ejtett nem igen nagy 
hibák, csakncm semmi kárt sem okoz 
nak.' _ 

Igy p. 0. Németprszâgban va’ nap 
számos és a’ paràszt, a’ külömbeli oly 
ârtalmas pályinkával él, csaknem. min 
den. reggel; de ha azt kis mértékben 
issza', sokszor meglehetös vénséget ét 
el a’ mellett. Egészsége keveset szeny 
ved. Jó természete és külömben egész 
séges életmódja meggyözi ezen italnak 
kárait, csaknem minden baj nélkül. 

Ha a’ pâlyinka lielyett valamely 
napszámos vagy paraszt familia atyla, 
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eggy pár' .findzsa ritka kávét iszik,_ugyaçi 
e’ történik. Az ö erös testei, tggjgîpek 
me'gszorított mozgáshan 'tartása, a." 
szahad levegövel való mindennapiiól. 
lakás, ezen italnak kárait e_lüzìw.çslv 

miatta egészsége Iwveset;v magy sem szenyvieìiq _ _ _“_ у‘; 
«l De a’ hol ezen kedyezö,környül-. 

mények segedßlmet nem nyiiitanakv, (ш. 
a’ kásvénak ártalma'i sokk'al sjiemhelü-rsl 

‘ŕäìwïí'fŕìlàffk.'uiJin‘lë 
М!“ .'.' „и. -,_ и_’ ’i' 

Í " L„'Íëzi'z ’Legg Тай ,111111591’; ä” fhäz ‘RB-1 143,36‘: ,ь: 520 аъщы'тъ тъёйцыыкьщ 
dâèok‘; iŕà'gy f'smïiábanivaia'gyáköw 
filésxés j‘gyën' élkèd‘ö из‘: wauw: 
agfégësz'sjégnèi 1n¢n5f0sïnemëwi.ë1he¢,' 

. . ьa.йагдшъы más fekîmewkßëî‘símáwv petjálxoz ,képest él.v _Ha az o e» 1U_fi‘..". д)" Ц?! "1 _ n xiw .. „1.. A Röhm 6211116 1: vп'’9аЁ ?v1ф%ЁvxuаvvШ“ЁЁvЁv„‹Ё‚ Ё; 
‚ „www ‘ìei’fî- .l‘íî Аню п'.i!‹'_\‚'‚ »ù 

 

"." »'l ("'Tï'ïî'ß ‘ uw); vsì in; k’llf ‘’l q) Sot en feltetefql‘gßlatt a’ lÍ‘ogo y 1s. " l 1% ; “ \\‘.\ ÈÀ‘»_ ' 
_ „i .HZvM‘MJ 
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gyenge, eggyszerü, csupán tápláló, csak- 
nem minden fiïszerszámnélki'ilvaló éte-f 
lekkel és italokkal mértékletesen él„ __ 
szenvedelmeiben bölcs mértêket'tart,n 
lakószobájában a’ levegöt gyakran vál-l 
toztatja; minden magy testmozgás mél 
ki'il is , az egészségnek bizonyos nemé 
vel él, melly külsö alkalomadások ál 
12.41, könnyen megzavartatik ugyanf, .de 
ha azok elkerültetnek, az egészség mér 
séklett grádusának neveztethetik. Az ill 
lyen személyekben, minden betegség 
szůlö szubstántziáknak az az'milgden orvosságoknak munkâlkodáisfòk‘, szembetünö‘bb és erösebb,'mint az lz-f. 
mos, aJ’uszabadlevegöbeli n'iun'káho'z szö: 
kott emberekben, kik az'ig'eiiv ai‘taln'ia‘sJ 
dolgokat vis minden külöliös ka'u‘àx.ç'yéllulrilâ 
elviselhetik. „p _ ' ; ‚` _` ' I" 

_Azon gyengélkedö Is:z'o‘bàl.avk6k „'azf 
ö egészségöknek alàcsony .lép'ésè'íjêii'',r 
úgy szólván csak fél életet érvzìilek ‚ 
nekik minçlexi érzé‘seik, minden mun- 

. “шт_ _ 

11331501 , “ёхеггипшаыь valańiii'e'lv 
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gyengébbek, ’s ennélfogv/a. kivàncsisan 
nyúlnak eggy olly italhoz, melly az 6 
életmunkásságokat, ’s lételök érzését, 
nehány vórákra _olly hatalmasan {6le111e 
1i, -- nem gondolván ezen palástoló 
szernek követkegés_eivel , ’s másodrendü 
munkálatjával. „? vf gn; 

Ezen utómunkálat hasónló azon 
állapotlioz, mellyben, voltak a’ kávéivás 
el6г1 , csakhogy valamivel nagyobb mér- ' 
téků. _ , . 

‹Нa ezen Qrvosságos ital '.felljebb 
le firt elömunkálatjának kevués óvái, 
azon exáltált, mesterséges életliiunkás 
ságnak öszvesége, eltünt, lassanként 
ásitozó álmosság és nagyolpb tehetetlen» 
ség lopódzik el6, ’5 az eléblaiàéólfâkńàk 
mértékletlen vìdámságok, tompúltságbà 
megy éltal. Ha a’ kávéi‘dïás után valô 
el56 Óijákban, az emésztés, 65 a2 emész 
tetekf elmenetele 11165te1Ё$6Ё681518121818“, 
most a.’ l1еlуe11.a’$ szelek fájdeilmasan 
megszorúlnak a’fbelekben, 626111652 
tetek neliezebben ’s lassabban mennek 
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el, mint az elébbeni állapotbamvHa az 
elsö órákban ‚ a? kávéivókat jólesö kel- 
lemetes melegség hatotta általïmost a’ 
helyett ‚ ezen mesterkézett életszikra 
lassanként elrepi'íl, fázékonyság áll elö, 
’s a’ kezek és lâbak meghidegszenek. 
Most minden külsö tárgyak kevesebb 
kellemmel birnak reájok nézve mint az 
elött. Rosszabbkedvi'iek lesznek min't az 
elött ’s bosszúságra hajlandóbbak. A’ 
kávé által az elsö óràkban felingerlett 
nemiösztönjök most annál hidegebb és 
lankadtabb lessz. A’ tápláló eledel 
egészséges kívánása helyébe ,' most va- ' 
lami nagy véhezés áll elö,' de a’ melly 
llamar kielégítödik, ’s még is az étel 
és ital jobban elnehezítik gyomrokat 
és fejöket mint az elött. Nehezebben 
tehetnek szert az álomra mint az elött, 
’s az álom lankàdtabb , mint mig a” 
kávét nem esmerték, ’s felébredvén ál 
mossabbak , roszkedvüebbek , szomo 
ruabbak mint rendszerint. *fsf'_ ' 
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De, íme! mind ezen rosszakat h'i'r- v 
telen elüzi ezen káros Ralástoló szer 
nek megújitott itala. i_ Uj mestez‘séges 
élet áll elö, csakhog ‚ valamivel Jrövi 
debb idöre mint az elött, ’s (így .em--. 
nak megújitása, mindég gyakrablian 
szükséges, vазу pedig mindég'eröseb 
ben kell az irait csinální, 11a azzàl az 
дева‘; f'nehány órákra fel aka_rjukf.in~- 
gerelni. _1. 1v1‘? v ' ЁЖЙ'ЮЁ 

Azonban ez‘által a’ szobal'akóknák 
testök még annálinkálib velfzaljúlf Ezen 
orvosságos ital utómunkálatjának l¿irl 
talmai , mí11дё5'xго‘п1bb terjednek,v éd 
mélyebb gyökereket vernek,v ànnyifa 
hogy ezen palástolószern‘ekgyàkoribb 
és erösbb ismétlései is, мы (19:11:' пе: \ 
háliy órákra is el nëmfüzhetik'. 'A ’ _ 

A’ bör közönségesen éŕzëkeliyelàbí 
lessz a’ hideg eránt',_ sö‘tva’ nem _liie'tlegv 
Szàliadlevegö eránt is', îàz emésìstés ne» 

 

‘ ЬегеЪb lessz, a’ s'zék több napoli'ig ké@ 
sik, a’ szelek szoro‘ngattatást terjesz‘te 
nek el, ’s igen sok fájdalmas vérzéseket. 



\ \ 
3S 

szülnek. A’ kemény.szék hasmenéssel, 
nem pedig egészséges székkel "(диоgам 
Az álom nehezen jö, ’s inkább szendef. 
redéshez hasonló, melly semmi mеф 
julást nem nyújt. Felébredéskor az el 
foglalt fönek komolysága, szendergö 
fantâzia , glzissií. veszmélés , tagoknak _г9 
hetetlensége , . és. némillêmi'i .Ölïömnélvl 
kiilvalógágw mellyv _a’gl körülvevö s'z‘épv 
természetnek tekintetét h‘omâlybaïvbgf 
ritja ,',szembetünök. Afs.zi,vnek ióltévìi 
mozdúlatjqi, a’umeleg emb'elfszeretésí, 
a’; háladatosság, a’ з2ёцa1ю3ё1$,ё\’u1дё1е11 
nek. erös'sége és n'emességeßs. ß’dïidfymg 
ság, félénkséggé, közömbösségg ' '_r'zén 
ketlen '' keménysggé ,. ingadékonysáägáů 
’s buslakodássá változnak. _ el? . 

. А’ kávéital folytatóçlik, v ’s Jmind 
inkább váltogatódzuak az érzeképyke 
dések az _érzéketlenséggeh hirte,lenkef, 
dö 'elhatározások ,az elhatáro.zatlansâg-y 
gal, ,fellobbanc'i czivakodások Qkìcsinym 
szivü.engedékenységgel, barátsg'lguanto:-, 

 

gatásokqirígyuincselkedésseè, ’s raïlatte- ._ 
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mçskedással, llafmar elrcpiilö. elvagiuìie. 
tatás örömnélkülvalós'ággal, vigyorgńl 
móselygáfpityergéssel, ' gyiksze 
szély a’ méisikat éri. _ Min Íezek lei, _ a’ з2йп1еlепуё1l6 = iiig'ado'zzíuanalgv а’: 
test’ és'lélek’ Гена erlets' e Iés'el " ‘в gúiása ‘közötg/ ' s :"n 'ß ‹ .' ¿Nehéz v volnzi. .rie‘kèm azen 
gosszáka'tìleîrnom‘; mellyekua’ Ákâvéiae 
vôk’ _ neme v közt v'bujke’ilnalg 'résßzerirxtl. 
gyen‘gr'eség'ek ,_ résàz'erint :érzöidegbajúi 
és vchre'nikus nyavalyák nieve) allnt'ç 
’s_meIIyek az euiberiséget e‘lgyengítib 
és .lelki--s’ testiképeń.elfajibjik‘. few'mo In 
— »if em 'kell ‘azdmbari'azb .yélnil- míiw-i; 

há ‘ ‘ininden 'ïká'vétdbáôdölìzegyeaůöl «haben ,11‘1е5’1:Ёе1‘ез›11‹ё111е11_ a’tìnëgzeìœœìtí 
rosz következések! .Nen1,"'eg'gyik’jòl_i~'-ì 
han érzi vve'zt,'la’ másik гаммы kálvfér 
utônŕurikálatj‘ânak simptomái .közû'b 
Ãzfén .i‘ajzom QÄa’ ‚качать. egész. Iie~v 
mét egybefóglalja, én itt mind azon 
szenyvedéseket egybegyüjtöm , me llyek 
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ez'en forrásból erednek, ’s mellyek eggy- 
másbután tudtomra e'stek. _ 
for. Azon ideigóráigtartó kellemete's ér 
zést, mellyet a’ kávé, még a’ le‘glino 
mabb szállaicskz’ikoli'is,. nehány órákig 
elterjesztett, _felette naду hajlandóság 
követi a’ fájdalmas érzésekre , ’s annéllI 
nagyobb ‚ îmértékben , ,.mennél?, tovább , 
mennél gyak'ralâban, mennél eröse'bben; 
és mennél nagyobb mennyiségben тa 
aat `viîlraki..Main csekély környülmé 
nyek, (mellyek az egészséges ,/kávéhoz 
nemszokott einbel’re'ß’ leg kissebb bé 

. nyomást’sen_i teszik) _a’ kávétesvérbe Mi- 
graine-tif yakoi‘ii, .sokszm‘ Íszenyved 
hetetlen., kivált fёйеп fpgfájást ‘arсъ 
pirossággal és :végre pofadagainattalf 
fájdalmas húzóclást és szaggatást, a" test 
nek külömbkülömbféleß nészeiben, BLZ 
aктa]; eggyik yóldalán ,’ 1 иgу. îhol ez ,` 
hol ama tagbanf/ 9.)*.A’ testnek nagy 

'im' ы. :là .nißelëf'’leìil.gä шш 
а) Ez a’ húzódó .szaggatád a’ tágokban , mellyet 

a’ kávéval való szakadatlan éle's , ez б ntó 



41 

haìlandôsága v_an'_.a’ cs_i’mra, (_Sz. Amal 
tüzéŕe') résszerint a’ lábszái‘akon,"(hon- 
nan gyakran régi lábsebek támadnak) 
résszerint, (a’ szoptatáskor) a’_.mellyen, 
vagy' pedig'a’ kép'nek eggyik felén. Az 
illyeknek minden‘uapi panaszaik a’ szo 
rongatódások, és repülö höségek, ’s\ 
tulajdonokaz érzöideges eggyoldalú fö 
fájás.,a) vv v д' ' 
' _ Apr-ó diaetai‘ hibák,.vagy kellemet 
 

munkálatjában gerjeszt, nem ‘a’ ‘751111ló1: 
ban van, hanem eggyik esuklótól'a’ músi 
kig. Ugy láts'zik, hogy inkâbb'a’ húsban, 
vagy a’ „штаты“ van az, mint a’ 

- csontokban, ’s minden daganat, vagyegyéb 
и‘ külsö vâltozás nélkl'il, ’s a’ nélkíil hogy 

a’ hozzáérés fajdalmnt okozna. A’ mi No 
sologiáink nem esmerik ezen nyavalyát. 

a) A’ 'fellyebb emlitett migraìne-töl, mellyet , 
снa]: bizonyos alkulonmdás , valami 11055211 
sâg , vugy gyomormegterhelés , vagy meg 
hi'ilés, s’ t. e. f. rendszerint hirtelen , ’s 
a’ napnak minden részeiben hoz elli, egé 
szen kiilömbüzik az úgy печени; erzöideges 

_‘_ egyóldalû föfájás. Ez. reggel, vaзу’ mind 
járt zi’lîeléln‘edés. után Ы! е1б, ’s lassan 
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len szenvedelme'l;. мёд, fiijdalxnasmelly. 
gyomor~és hasbajok'álnak elö, (mell‘yeis. 
a’ görcsök hamis nevezete alatt esme 

‘UL 

ként nevekedik. A’ fájdaloni esaknem 
szenyvedhetetlen, nella e'getö, még a’ Ей}: 
S5 fejbore'kok is türlletetlen e'rzékenyse'giiek, 
e's 'a’ leg kissebb ho.zzáéríntés is fájdalnmt 

'_ okox. Test ё‘ lélek tůrhetetlen e'ŕze'keny-v 
f ségüeknek lenni látszanak. Az illyen bef 

идей, külsö „ищет gyenge'k , a’ ma 
gz'mosságot , ’s mentöl homályosabb helyet 
keresik , hol a’ napvilágot ken'ilvén , né; 
minémü ébredt szenderge'sben, rendßzerint 

~._ vagy háttal Гении!‘ fekvésben, vaзу pedig 
‘i:. egy karossze'kbe mozdůlhatatlanùl tültik 
'iî ìdejöket. Mindenfe'le mozgâs , minden zöt 
' ges печей fájdalmaikat, Keriilik a’ beszé 

le'st vagy mások besze'dje тамады. iTes 
tök hidegebb, borzadozás ne'lkûl, mint 
rendszerint; kiilönôsen kezeik és lábaik 

z igen hidegek. Minden ellenökre van, 
.A leginkább pedig az étel ’s ital, теr‘: fe'l 

benszakadâsnélkl'ilvaló émelygós 1110145‘. 
н lyoztatja ôket ‚ liogy тихий: egyenelr. 
' Нa a’ baj nagyobb mértékü, az émelygést 

takonyhányás követi , de ritkán enyhl'il az 
ůltal a’ ТЫЫЁЩ; А’ szék rendetlen. Ez 
a’ föfájás ‚иван mûlik el estve elött, a’ 
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retesek ,) --- a’ havitisztúlás nem й] 
dalmak nélkûl jelenik meg, nem'tart 
többé rendet, vagy legalább kevesebb, 
utóljára pedig igen kevés vér megyen 
el; a’ vér vizes ‘гaзу nyálkás; eggyik 
holnaptól a’ másikig , csaknem az egész 
idöt fehérfolyás, (melly rendszerint' csi 
pösnemü) tölti Ье, vagy pedig egészen 

 

a’ vérfolyás helyére áll , _ .gyakran 
a’ nöszés fâjdalmas. A’ fóldszin sárgás , 
гagу legalább egészen halvány arcz 

_г. _ ‘sjv_3._ 
roszabb esetekben 36 мы; láttam ислaм 

vtami, úgy hogyv esuli más nap estve szünt 
meg. A’ könnyebb esetekben, ezen bajtÍ, 
annak erédeti пение, az erös kává pa 
llxstolólag rüvidebb idöre szoritja ,v az al 
ilgy, hogy a’ test niég annál hajlamlóbl 
lessz, aн rôvidebb idö mulva ismét elö 
hozni. ‘Чашa térése bizonytalnn, két, 
három, négy hétbe ’s a’ t. Véletleniil, 
minden közelebbi okadás nélkl'il jôn 'elög 

. még a’ шсЁеЫяб c'tszalm is ritkân érzi Ь’ 
beteg, a’ más nap megjelenendfi e'rzöille 

, ges fůf'ájásnak jeleit. _ _ v ‘f 
v Salla sem [Щит ezen да}! нём/“241, hai 

»um vaak az z.grlx Мое. z‘vó/mál. ‚ 
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szin , a’ kék gyürüvel vlu’a'rûlövedzett 
bádjadt szem, a" halvány. ajakalk,' a’ 
pettyedt hús , a’ hervadt cs‘ecsek, 11111 
615 jelei. ezen nyo'morúlt elrejtett álla 
potnak.v Gyakran a’ csaknem kiapadò ‘ 
llalvitisztulásv , ' nagy ‘vérfolyásokkal vál 
tOgat. ÍA’ férjlieknál fájdalmas . véref 
dénycsomôk .alzgalifelfhe ,_ és. éjj'eli. mag 
ömlések. -'Mind a’nkét vnemnêl' laslszll'i-. 
ként kialszik a’ 'nemzöerä Azon terr 
mészetszerintvaló hatalmas energiája 
eggy egészséges emberpárnak a’ nöszé‘s. 
be , semmirevaló bagatelláva változik. 
Mind a’ két nem tehetetlen, terméleel‘f». 
len; az as'szony‘’neiil képes gyermeket 
szoptatni. A’ ищешь'„дыры“, a’ 
bêessettszemü kísírtet Onania, leginkább 
а’ káve's asztalfr'negé rejte'zik., (noha a’ 
fajtalen , vszel'elmeá’» vrQmánok’v Olvasásá 
ba való elmerûlés , az emlékezötehet 
ség’ megszorít'ása , a’ rosz tarsaság , ’s a’ 
dohos levegöjü szobában való munkátlan 
ůlés is a’ magok részéröl sokat tesznek.) 

Ha a’ kavéval való böv élés, utô- . 
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munkálatjáhan, a’ testet minden kel 
le.metlen érzésekre, és a’ leg élesbb 113] 
dalmakra felettébb hajlandóvá teszi, 
ebböl megfogható, miért sz'ül ez, min 
den esmeretes, ‚ártalmas szubstantziá 
nál el'ébb , Oly nagy hajlandóságot a’ 
csontfenére. Semmi 'más diaetai'hiba 
által sem mennek könnyebben és bizo 
nyosabb'au rothadásba a’ fogak, mint a’ 
kávéval való tobzódás által. Csupán a’ 
kávé, (a’ búnn , és kényesövel való vis 
szaélésen kivi'il) rontja el a’ fogakat 
leghirtelenebb. a) Sokat tesznek erre a’ 
szobalevegö , és a’ gyomornak ( különö. 
sen étszakai) megterhelései is. Аист- 
Ьдп а’ kávé maga is képes a’ szájnak 

vezen kipótolhatatatlan ékességét , az 
érthetö. beszédnek ‚ ’s az ételnek az 
emésztö nyállal _való belsö öszveve 
gyitésének, ezen elkerülhetetlen segitö 
Drgânját, kevés idö alatt semmivétenni, 

а) Csalhatatlan tapasztalńsok gyöztek meg en 
gem errôl. 

»., 
. _ 
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Ö 

vagy legalább megfeketíteni és sárgíta 
ni. Az elö -( metszö) fogaknak elvesz 
tése, leginkább a’ kávéval való vissza 
élésnek tulajdona. 

Ha kives.zem az igazi csontfenepuf- 
fadást, (spina ventosa, Winddorn) csak 
nem semmi más csontfene nem támad a’ 
gyermekeknél , ('ha kényesövel el nem 
rontották öket) más okból, mint a’ kávé 
tôl. a) Más',I a’ húsban mélyenfekvö, és 
igen lassan nyiló, szi'ikszájú vsebek is, 
sokszor egyedül a’ kávénak szüleményei 
a’ gyermekeknél, 

A’ kávénak átaljában legkárosabb 
befolyása van a’ gyermekekre, ’s annál~ 
inkálil) mennél gyengébbek azOk. N0’ 

 

р) Az illyen csontveszélyekbâl , (mellyek dom 
bos,' kemény, kékellö vere bär dagana» 
tok ala rejteznek,) tojásfejér forma nyáll, 
kás, és némely sajtos részekkel vegyeß 
nedv szivárog. Szaga igen kevés van. 
A’ szenyvedö rész’ fájdalmaí szúrók. A’ 
.test ещё!) állapotja, a ka'lvé-.hektikának 
eleven képe» 
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ha magába igazì Racliit'ist, (angoly 
nyavalyát, tagok egybekö'tését, kettös 

v tagokat) nem okoz, hanem azt csak annak 
tulajdonképi szûlöokaival, (millyek a’ kif-- 
nemforrt növevényszubstantziákból ké 
sz'ült taplálószerek, és a’ dohos, nedves 
szobalevegö) egybeköttetésbe sietteti,de 
x'nég is, csupa maga is támaszt a’ kis gyer 
mekeknél, külömben egészséges táplálô 
eledelek ’s egészséges levegö mellett, 
eggy nem kevésbhé szomorú gyermek 
hektikát. Az illyeh gyermekeknek szi 
nök halavány, húsok egészen elfon-~ 
nyadt. Sok idöre tanúlnak meg járni, 
de járások сдают-36, könnyen eles 
nek , ’s mindég hordatni kivánnak. Ве 
szédjök hebegö. Sokat és sokfélét ki 
vánnak, és még is keveset esznek. A’ 
furcsaság, jókedvüség, vidámság, mel 
lyek a’ gyermeki idönek kedves cha 
rakterét teszik, lacsuha kedvnélkülva 
lòsággá változik ; semmi sincs nékilx 
örömökre,semmi sines megelégedésök 
re 5v mindenböl csak fél élet néz ki. Na 

. / 
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gyon ijedösek, felénkek. A’ hasmenés 
a’ kemény székkel “люgat. Lélekzet 

 

vételkor mellyökön süri'i nyál hörög, ‘ 
kivált az alvás alatt, mellyet semmi Кб 
högés fel nem óldoz 5 mindég tele van 
mellyök a’ mint mondják. Fogaik igen 
nehezen jönnek, és sok bajokat , sok 
szor görcsöket okoznak, ’s megrohadva 
ismét kiliúlnak, minekelötte változások 
ideje elérkezett vólna. Rendszerint 
minden estve, kevéssel a’ lefekvés elött, 
vagy épen a’ _lefekvéskor, elpirosodik ’s 
melegbe Щи, eggyik vagy mind két оr 
czájok. Almok csak fél álom, éjszaka 
hánykolódnak, gyakl‘an innya kérnek , 
izzad aztán nem csak homlokok, ha 
nem hajok 15,; kivált fejhátúljokon, és 
álmokba sirnak. Minden<nyavalyákat 
nehezen álnak ki, ’s nagyon lassan és 
tökéletleni'il jönek magokhoz. 

Gyakran lappangó szemgyuladás 
nak vagynak kitétetve, melly sok'szor 
valami arcz-kiütéssel van öszvekötte 

tésbe. Ezen bajjal a’ felsö szemhéj- ' 
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jaknak vzïlami külön'ös eltágulások jön 
elö, úgy liogy Inem tudják szemeìket 
kinyitni ,' ha a’ vszexnhéjjalmak veressé 
gök és daganatjok kís mértékbe van'is. 
Ezen neme a’ szemgyuladásnak sokszor 
több esztendökig eltart, ’s ‘a’ gyerme--' 
kek szůntelenvaló ’sembeskedés és pi 
tyergés közt , mindég arczokon feksze~ ° 
nek , vagy legalább' setétbe rejtik el 
magokat, ’s vagy'fekszeiîek, vva@7 meg 
hajolva ülnek. .Ez a’ szetngyiiladás' leg 
inkább, a’ szaruliártyát lepi'meg, be-ì 
von ja azt elöször veres erekkel, ’s utól 
jára setét fóltokkal, vagу hólyagocs 
kák és kís sebecskék álnak elô тaйгa, 
те11уеЪ'sоЪвшг a’ mrulxâï‘tyát, thélyen 
kieszik, 'és vaksággal' fenyegetnek. __ 5‘ ‘ 
' Ez a’ szemgyuladás, és az a’ mely 

hörgés, ’s több fentemlitett bajok, inég 
a’_csecsemöket is meglepik , kik 1111l611 
ben egyébbel annyok te'jénélïnem él 
nek, ha az annyok, a’ szobaleve önn kí--' 
vül sok kávét iszik. Millyen beható ár 
talmának kell lenni ezen orvosságds 

5 
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italnak, hogy még a’ csecsemőnek is 
miatta szenvedni kell! 

А’ gyermekeken kiví'jl a’ kávénak, 
a’ mint mondódott, legártalmasabb be 
folyása van az asszonyi nemre, és a’ 
tudósokra, kiknek foglalatosságok ter- _ 
mészetéhez képest ülni, ’s a’ szobale 
vegôben kell lenni. Az ülő kézmívesek 
is ezen két utólsókhoz tartoznak. — 

¿l x ... "i" 
А’ kávé ártalmai , a’ mint már fel 

jebb mondódott, leghatalmasabban elfi- 
zettetnek, a7 nagy munkásság, és a’ 
szabadlevegőn való_sok mozgás áltak_; 
de nem sok időre. „д. ' 7' 

Némely személyek ‚' mintha vala 
mely ínstinctus által ösztönözletnének',’’ 
a’ kávénak néminémű ellenmérgét ta 
lalják, a’ szeszes italokkal való élesben. 
Nem is lehet azoknak néminemü ellen 
munkálkodásokat megtagadni. Azon 
ban ezek csak új ingerlöszerek minden 
tápláló erő nélkül, az az hasonlókép 
orvosságos szubstántziák, mellyekkel ha 
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mindennáp élůnk; másnemü károkat 
okoznak, ’s a’ kávénak àrtalmait még 
sem töljölhetik еlз -- Ezen v szerek 
szińtúgy siettetik az életet, ’s й], noha 
más és mé?,r öszvébb bopyolt természe 
Ш bajokat hagynak magok шёл. _‹ 
v A’ kávénak alattomoâ és mélyen 
beható kárai ellen a’ fö segitség a’ Ica' 
"ve'to'l valo' èlszoka’söan áll, a) ’s a’ meg 

.' v 
 

a) Á’ kàvéhoz erösen hozzá szokott ими gyen 
v getestû szemé.lyeket , nem igen könnyü 

leszoktatni. En legclfîszüxV il azon {дей 
szem ‚ v hog-y betegeimct ezenv elszokásnak 
sûrgett'í és elmûlhututlan „вы“; vóltá 
ról, elevenen meg gyözzem. А’ Világol 
tapasztaláson épůlt igazság, ritkán, -- 
csaknem soha sem --- hibázza el czélját, melly 
в’ meggyözödés , ШИНt ha az eggy orvoa 
nak emberszeretö szl've'böl folyik , ki ünn 

mányainak igazsága felöl mgga belsökép 
meg van gyözôdve. Semmi sem akadńlyoz 
tatja, azoknuk belmtásokat; a’ beszélö 
nek semmi privát interesszéjóröl nem le 
het зад , a ниш nyereség a’ meg gyözött 

\ 5 *L "_ nek óldalán van. 

maga bizonyos lévén jó íìgyéröl, és állít-_ 
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gyógyulást a’ szabad levegöben való 
testmozgatás szokla elvégezni. Hogyha 

 

Ha ezen czél ele'rödůtt, ( a’ mit mín 
den emberesmerö, már a’ halgatónak te 
l'cinlretéböl. megesmér) , akkor minden hai 
rom --'-- négy Vnap, vonjon el uz embel- 
egy fìndzsa káve't, és uz utólsó reggeli 
мать, engedje meg még nyólcz napo 
kig innya, mig ezt is мы‘ egyszel're fél 
re tétetì, ‘aду még nyólcz napig ‘6lt0 
gam» minden második пaр, a’ kôrnyül 
mények’ természetéhez képest, engedje meg. 

Ha ollyanokkal van az embernek dol 
ga , Мыши bl'zhatik, мы az egész do 
lognak négy hét Мaгt vége van. Hogy'hm 
pedîg a’ gyengeœzívüség és íngadoz'ás, 
мну a’ kávé rabjuinak tulajdn‘nakk, enen 
dolognak kivitelét:' megnehez/ígenék, vmgy 
Рейд a’ betegnek nagyon vgyengéllvzedí; 
egészsége , n’ hamm` мышцам meg nem 
engedné,v akkor jó ha az .ember minden 

' elszakasztott fìndzsa kávé helyett eggy find 
нa theát enged innya, mig nyolcz nápok múl 
va, csupa thea, (hasonló de kissebb rossz) ma-' 
rad, mellyröl ,mivel még nemrégóta терт 
kott dolog, könnyebben leszokík a’ beteg s" 
megelégszik reggelenként, mìnden káYé 'ё: 
thea helyett еду pár ñndzga meleg ttejjel` 
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pedîg a’ test és lélek mélyen leestek 
vólna, vágynak némely hasznos orvos 
ságok, mcllyeknek emlìtésök nem ide 
tartozik, mivel ' nem orvosok-nak irok. 

Midön én a’ kávéitallal való min 
dennapi élésnek káros következéseit fes 
tem, ’s midön sok esztendöki észrevë 
teleim' ’s tapasztalásaim шёл megmu 
tatom, hogy az a’ mi testünknek ’s lel 

.liv künknek. energlalat cllankasztja ’s ha 

Hngy ‘a’ kávc'nak ‘Зимний elmúljannk, 
’s Богу az ennek elhagyásában való álhata 
tossńg nlegera'ísödjün, ezen leszoktatáskor, 
elmúlhatatlan szükséges a’ testet mínden 
пaр szubml levegön vnló мам“ l, ârtatlan 
neml'í lélekfelvidámîtásokkal, és alkalma 

vtos táplíxló eledelekkel megûjìtni es erö 
siteni. * 

Végre ha mind ez a’ legjobb móddal 
vé bement is, jól tcszi az orvos, ищу еп nei helyébe eggy jó barát, ha a’ betcgnek 
valódi megtéréséríîl idíiröl idöre tudakozó 
‘ЦК’: meggyözödik , ’s ha szükséges az in.. 
gadozót пей bátoritja, ha a’ példa'mak ha 
talmas ercje, ötet a’ társaságokbun meg 

' tántoritotta тылa. 
5 #is 



.54 ó 

vasztja, talám ellenvetésül szolgálhatna 
nekem ezen praedicatum , „orvosságos 
ital“ mellyet nekem a’ kávénak minden 
ellentmondás nélki'il adnom kell. 

„Hiszem az orvosságok; -- igy 
szóll a’ dolgotnemértö -- hasznos dol 
gok“ Igen is, de csak elmúlhatatlan 
feltélelek alatt. Csak akkor hasznos_ az 
orvosság, ha az az esetre _réa illik. ПЗУ 
de az egészségre semmiféle orvosság rей 
nem illik, ’s az egészséges, rendsze 
rintvaló életben, orvossággal élni ren 
des ital gyanán't nagyon káros, ’s-ma 
gamagával ellenkezö dolog. 
' Én a’ kávénak orvosi erejét, 'lia az 

annak igazi helyén, orvosság gyanánt 
használtatik , épen úgy tisztelern, mint 
akárînelly más orvosszerét. Semmi sem 
feleslegvaló az {5teп teremtményei kö 
zött; mindenek az elpber hasznára ‘щ; — 

' nak teremtve, kivält a’ hathatósahbak ‚ 
millyen a’ lsávé, kijelelt mél'tékbe. De 
liâyelmet, arra , a7 mit mondok! 

` Minden eggyes orvosság, némely 
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lu'ilönös változásokat csinál az emberi 
egészséges testben , mellyek egyedi'il né 
Ы tulajdonai. Ha az ember tudja eze 
ket, ’s ha az orvosságol: olly nyavalyák 
ban használja, mellyek csaknem egészen 
megeggyezö hasonlatosságúak azon vál 
tozásokkal ‚ mellyeket az orvosság ma 
gától, (az egészséges testben) elöhoz 
hat, úgy gyökeres meggyógyúlás követ 
kezik. Az orvosságnak ezen alkalmaz 
tatása gyógyitó (kurativ )‚ mеl1у egye-~ 
dül használható a’ hosszas nyavalyákban. 

Az orvosságnak eieîl ereje, melly 
szerint az emberi testet tulajdon mó-- 
don megváltoztatja ‚ teszi annak elö 
vagу kezdeti munkálatját. (Vorwir 
kung) Mär felljebb mondám, hogy va 
lamely orvosságnak kezdeli munkálát--’ 
ja, (nehány órák alatt a’ bevétel után) 
épen ellenkezik annak utóbbi munká- 
latjával ‚ (Nachwirkung) vagу azon 
állapottal, melly a’ testben elö áll, mi 
11el5't annak elömunkálatja megsziint. 

На mál- most valamelly orvosság 
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iiak elömuńkálatja *egészen' ellenlse 
.Sinik a’ testnek iiyavfalyás állapotjávalŕ;` 
mellyet épen meg gyógyitani akar az 
ember, akkor a’ gyógyítàs ‚мыши. 
( p'alliativ) Csàknem abba‘n a’ pillan 
tatban javúlás következik , -f- de ne-. 
hány óràk múlva, vissza tér a’ nyavaÄ 
lya, és magasbb ’lépcsöre emelkedik, 
mint azv urvosság b_evétele elötl: vólt, 
mert az oi‘vosszernek az eredeti nyava 
lyához hasonló. utómunkálatja aт: ne 
veli. N,yomorúlt езду gyógyításmód ff 
ha az által hoss'zasideigtai‘tó nyavalyát 
akarunk gyóg‘yitan‘i.“ ’lm' 

Példánakokáéŕt. A’ mákénynak (ópi 
um'n'ak) kezdeti munkálatja az egészséges 
testben az, hogy bó‘dító, hortyogó ¿nl_-, 
mot okoz , és utómunkálatja,--- az el--v 
lenkezö, -- álmatlansâg. Ha már most 
az orvos olly eszetlen vólna, hogy a’ 
nyavalyás , megrögzött álmatlanságot 
mákonnyal akarná meggyógyitani, te 
hát palástolólag cselekszik. A’ mákony 
után csak llamar elérkezik a’ buta, hor-f 

-...r' 
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tyôgó, semmi, frissülést nem nyújló 
álom , de utómunkálatja , -- a’ mint 
mondódott- álmatlanság, következés 
képen a’ már megrögzött álmatlan 
ság nevekedik. A’ beteg 24 órák mulva 
még kevesebbet alszik, mint а’ mákon 
nyal való élés elött, haneha ismét ’s 
most nagyobb dózis adódik, mellynek 
ulómunkálatja még nagyobb Штat 
lanság, az az a’. rosznak nevelése, mel 
lyet az eszetlen ember meg gyógyítanî' 
vélt. --~ 

Igy a’ kávé is, ha azzal valaki or» 
vosság gyanánt él, p. o. valamely már 
tel‘mészetté vált, a’ beleknek mапке“: 
lanságokból származó keményaazélu‘ìség-- 
nél, a) (mint az оптовых’ nagy része 
rendeli) csak rosz palástoló segedelmel: 
nyújt. A’ mint felljebb emlitödött, a’v 
kávénak elömunkálatja, ezen állapottal 
épen ellenkezö , és így palástoló; ha 
tehát elöször vagy ritkán él vele az em 

 

в) Mint rendszei'int n’ lzobábanülöknél. 
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bei', igen hirtelen széket csinál, de a’ 
v következö napokban, ezen italnak utó 

munkálatja , a’ vkeményszékíìséget; még 
inkább neveli. Ha ezt az ember ismét 
palástolòlag kávéval akarja elüzni, ak» 
kor már va'gy többet kellene innya, vagy 
pedig erösebben készittetni. Azomba 
még ig sem vólna kiirtva a’ természeb 
té váll; keményszéki'iség, meri: az a’ ká 
vénak mindég visszatérö utómunkálat 
ja által , mindég makacsabban jelen 
ne meg mihelyt a’ kávévnl való palástolô 
éléssel az ember vagу alább hagy,.vagy 
pedi?,r nem erösebben, vaзу nem 331111; 
rabban issza aж, a’ mi a’ halt igazán 
véve, mindég inkább neveli, söt 111115011 
kal is szaporitja. . 

. Azon orvosi hasznokkal'való men~. 
tegetések, mellyeket a’ kâvéii'ók. ezen 
s'zokásna'k szépitésére elöhozni szoktak, 
töbhnyire mind illyen palástoló segale 
lemre тепле]; ki.' Már pedig semmi 
sinqs bizonyos'abb, mint azon гaрaжи 
lás, hogy ha a’ palástòlóla'g váló hosszas 



59 

élés valamely orvossâggal,veszedelmes, 
az orvosságoknak mìndennapi palástoló 
használása, ’s diaetai czikkellyé való eme 
lése , mindenek közt legveszedelmesebb. . 

Ha én tehát,'utálván a’ kávéval 
való visszaélést, ’s annak mindennapi 
italra való forditását, a’ kávénak magy 
arvosi erejél: dicsérem, aж csak azon te 
kintetböl teszem, mivel azt haszonnal le 
llet gyógyítólaêr (curativ)l1asználni, több 
llosszasideigtartó bajokban , mellyek an 
nak elömunkalatjához igen hasonlí 
tanak, a) de paldstolo'lag is (palliativ) 

 

a) P. o. ha valamelly kńvéhoz nem szokott sze 
mély olly nyavalyában, (ha szinte már rég 
óta'ís) sinlödik, mellynek symptomâi ezek: 
gyakori fájdulomnélkl'llvaló lâgy 526193.“ 
kori eríiltetés, természetellenvaló állnatlan 
ság, igen nagy ingereltség é {ЧП-$563, 
éhség és szomjúság nem Ie'tte, a’ nélkül hogy 
az étel иду ital rений! esne, ott a’ “не 
rüvid idc'î Мaг! gyükeressen fog segítní, ’s 
kell is neki segítni. Igy a’ hirtelenvaló виду 
61‘6111111'1l szárnmzó , sokszor veszedelmes 
symptomák ellen, a’ legbizonyosabb , leg 
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a’ 11n-telen támadt ’s hamar veszedelem 
v mel fenyegetö nyavalyákban, mellyek 

a’ kávénak utómunkálatjához igen ha 
sonlítanak. a) Ez az egyedülvaló okos 
és bölcs használása ezen orvosi italnak, 
(mellyet kevesen esmernek, mellyel sok 
milliom emberek önn károkra visszaél* 
nek , ’s melly a’ maga igazi helyén fe 
lette hasznos gyógyitószer. 

 

megfelelf'ibb gyógyitó orvosiszer a’'.liávé, 
valamint a’ szl'iléstküvetíí fájdalnmknak eggy 

'f ik_ bizonyos nemében , mellyek a’ kávénak kel 
. deti munkálatjához hasonlifanak. . 

Ü_ . a) А’ kávé датам" palástoló használásának 
példái , а,’ hirtelentámadt , ’s hirtelen se 
gedelmet kìvánó nyavalyákban ezek : a’ 
tengeri nyavalya, a’ mákonnyal való meg 
vmérgesítés a’ kávéhoz nem szokottnál, a' 
fejér húnyorral való megmérgesités, a’ viz 
ben fû1tak’,megfůltak’, különösen pedig meg 

' fagyottak’úgytetszö haláloknál, mint tübb 
szer nagy gyönyörüs‘éggel tapasztaltam. 

—-—--4———— 
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